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Redresarea, energia, clima, securitatea și multe 
alte subiecte vor fi în curând examinate de 
Curtea de Conturi Europeană 
Curtea de Conturi Europeană a publicat astăzi programul său de activitate pentru 2023 și 
perioada ulterioară, enumerând prioritățile sale de audit pentru viitorul apropiat. Acestea vor 
acoperi o gamă largă de subiecte, reflectând principalele provocări și preocupările majore ale 
UE în răspunsul său la crizele multiple cu care se confruntă. Curtea va continua să verifice dacă 
UE folosește în mod adecvat banii contribuabililor pentru a obține rezultatele scontate. 

Programul de activitate 2023+ al Curții conține o listă de 82 de subiecte legate de domenii 
strategice prioritare. De exemplu, 12 audituri acoperă suma de 800 de miliarde de euro aferentă 
pachetului de redresare în urma pandemiei NextGenerationEU (NGEU), cu accent în principal pe 
Mecanismul de redresare și reziliență (MRR). În domeniul „schimbări climatice, mediu și resurse 
naturale”, programul de activitate enumeră 21 de audituri, inclusiv privind securitatea 
energetică, poluarea, transportul animalelor și producția alimentară durabilă. Curtea va analiza, 
de asemenea, acțiunea externă a UE, cum ar fi ajutorul pentru refugiați, mobilitatea militară și 
politica externă și de securitate comună. 

„Fiecare cetățean din UE și din statele membre ale acesteia se confruntă cu efectele unor crize 
multiple: pandemia globală, schimbările climatice rapide și, mai recent, o criză masivă de energie, 
de securitate și de migrație cauzată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, 
a declarat președintele Curții, domnul Tony Murphy. „În consecință, Curtea, în calitatea sa de 
auditor independent al UE, va verifica dacă fondurile UE au fost bine cheltuite pentru a contribui la 
depășirea efectelor acestor crize multiple.” 

Auditorii vor examina, de asemenea, chestiuni esențiale pentru competitivitatea economiei UE, 
cum ar fi producția de baterii, investițiile în inteligența artificială și promovarea transportului de 
hidrogen. În domeniul politicilor fiscal-bugetare, o atenție deosebită va fi acordată supravegherii 
bancare în UE, concurenței fiscale la nivelul UE și performanței Fondului european pentru 
investiții strategice. Multe alte subiecte relevante legate de UE vor fi, de asemenea, acoperite, de 
la transparența activităților de lobby în procesul decizional al UE și statul de drept până la 
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siguranța rutieră și digitalizarea asistenței medicale. În sfârșit, trei audituri vor fi consacrate 
combaterii fraudei: acțiunile întreprinse de UE pentru abordarea conflictelor de interese, 
strategia antifraudă a UE și măsurile adoptate de UE împotriva fraudei în materie de TVA la 
import. 

Informații generale 

Prin intermediul unor activități de audit independente, profesionale și cu impact ridicat, Curtea 
evaluează economia, eficacitatea, eficiența, legalitatea și regularitatea acțiunilor UE. Rapoartele 
de audit și opiniile de audit ale Curții reprezintă o verigă esențială a lanțului de asigurare 
a răspunderii în UE, fiind utilizate pentru a garanta faptul că cei responsabili de implementarea 
politicilor și a programelor UE – Comisia Europeană, alte organisme ale UE și administrațiile din 
statele membre – dau seamă pentru actul de gestiune. De asemenea, aceste publicații ale Curții îi 
ajută pe cetățenii UE să înțeleagă mai bine modul în care Uniunea și statele sale membre răspund 
atât provocărilor actuale, cât și celor viitoare. 

Programul de activitate 2023+ este disponibil pe site-ul Curții, eca.europa.eu. 
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