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Agențiile UE: „conturi corecte și operațiuni în cea mai mare parte 
conforme cu normele în vigoare”, arată Curtea de Conturi 
Europeană 

Curtea de Conturi Europeană a emis opinii de audit fără rezerve („favorabile”) cu privire la 
conturile unui număr de 41 de agenții ale Uniunii Europene și le-a validat ca fiind fiabile. Curtea 
a formulat opinii de audit favorabile și cu privire la operațiunile financiare a 40 de agenții și 
a emis o opinie cu rezerve într-un singur caz. 

Agențiile UE sunt entități juridice distincte, înființate printr-un act de drept derivat cu scopul de 
a efectua sarcini specifice de natură tehnică, științifică sau de gestionare care ajută instituțiile UE 
să definească și să pună în aplicare politici.  

„Agențiile UE aduc o contribuție semnificativă la implementarea politicilor și a programelor în 
domenii de importanță esențială pentru viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, cum ar fi 
sănătatea, siguranța, securitatea, libertatea și justiția”, a declarat domnul Rimantas Šadžius, 
membrul Curții de Conturi Europene responsabil de auditurile anuale ale agențiilor. „În 
calitatea noastră de auditori, constatăm așadar cu satisfacție că, în cazul agențiilor, conturile 
prezentau o imagine fidelă a situației lor financiare și că operațiunile în materie de venituri și plăți 
au fost conforme cu reglementările în vigoare în cele mai multe cazuri. Am formulat totuși o serie 
de recomandări, legate în special de îmbunătățirea în continuare a eficienței operaționale 
a agențiilor.” 

Curtea a concluzionat că toate cele 41 de agenții au prezentat conturi fiabile: cu alte cuvinte, 
conturile agențiilor prezentau în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară, 
rezultatele operațiunilor și fluxurile lor de numerar pentru exercițiul 2016. În plus, în cazul a 
40 de agenții, operațiunile financiare subiacente conturilor erau conforme cu legile și 
reglementările în vigoare, cu alte cuvinte respectau normele aplicabile. În cazul Biroului European 
de Sprijin pentru Azil, Curtea a formulat o opinie cu rezerve din cauza nerespectării principiilor în 
materie de achiziții publice. 

Aspecte care trebuie ameliorate au fost semnalate și în cazul altor agenții, dar acestea nu 
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afectează opiniile de audit ale Curții. Achizițiile publice rămân, în general, un domeniu vulnerabil 
la erori, punând în pericol asigurarea unui raport cost-eficacitate optim, iar în cazul mai multor 
agenții au fost detectate probleme în ceea ce privește managementul resurselor umane. Curtea 
recomandă agențiilor să aibă în vedere o armonizare a sistemelor lor de informații utilizate 
pentru gestionarea contractelor și a resurselor umane, astfel încât să își îmbunătățească raportul 
cost-eficacitate și să reducă riscurile aferente controalelor. 

Aceste audituri nu au avut ca obiect performanța agențiilor, dar Curtea a luat în considerare orice 
riscuri legate de o performanță slabă sau de gestiunea financiară. Curtea a remarcat că execuția 
bugetară a agențiilor s-a ameliorat în general, dar a emis un mesaj de avertizare cu privire la 
volumele constant ridicate de fonduri reportate de la un exerci țiu la altul și la supraestimarea 
nevoilor bugetare în cazul anumitor agenții. Un alt subiect analizat a fost impactul pe care 
retragerea Regatului Unit din UE îl poate avea asupra veniturilor și a activităților mai multor 
agenții, Curtea observând că cele două agenții care au sediul la Londra nu erau deocamdată în 
măsură să prezinte o estimare fiabilă a viitoarelor costuri legate de acest proces.  

Evaluările externe cu privire la agenții au fost în general pozitive și acestea le-au dat curs prin 
diferite planuri de acțiune, a mai notat Curtea. Pentru anumite agenții nu există însă o cerință 
legală de a face obiectul unei evaluări externe sau intervalele de timp la care au loc astfel de 
evaluări sunt prea lungi. 

Note către editori 

Pentru exercițiul financiar 2016, Curtea de Conturi Europeană a auditat 32 de agenții 
descentralizate, șase agenții executive și trei alte organisme. Curtea a procedat la diverse analize, 
a efectuat teste pe operațiuni individuale de venituri și de plăți, a evaluat controalele-cheie din 
cadrul sistemelor de supraveghere și de control ale agențiilor și a utilizat activitatea altor auditori 
acolo unde era necesar. Curtea a publicat astăzi o sinteză a constatărilor sale, care sunt utilizate 
de Parlamentul European, de Consiliu sau de alte autorități responsabile de acordarea descărcării 
de gestiune. 

Bugetul total al agențiilor aferent exercițiului 2016 (excluzând Comitetul unic de rezoluție, care 
a înscris în buget aproape 12 miliarde de euro sub formă de contribuții ale instituțiilor de credit) 
s-a ridicat la circa 3,4 miliarde de euro. O sumă de aproximativ 2,4 miliarde de euro provenea din 
bugetul UE, restul de un miliard de euro fiind asigurat din taxe percepute de agenții și din 
contribuții directe din partea operatorilor economici, a statelor membre ale UE și a altor țări. La 
sfârșitul lui 2016, efectivul de personal al agențiilor număra 10 364 de membri, ceea ce înseamnă 
o creștere cu aproximativ 500 de persoane față de 2015. Această creștere se explică în principal 
prin noile sarcini atribuite agențiilor. 

Rapoartele anuale cu privire la agențiile UE, alături de răspunsurile la acestea și de un document 
de sinteză, intitulat „2016: Auditul agențiilor UE – pe scurt”, sunt disponibile pe site-ul Curții în 
23 de limbi ale UE. 

 


