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Potrivit Curții de Conturi Europene, este nevoie 
de o „abordare complet nouă” pentru 
investițiile și cheltuielile efectuate de UE 
În raportul său anual privind bugetul UE publicat astăzi, Curtea de Conturi Europeană face apel 
la introducerea unei abordări complet noi pentru gestionarea investițiilor și a cheltuielilor 
efectuate de UE. Este nevoie de schimbări majore la nivelul tuturor celor care sunt responsabili 
de modul în care sunt gestionate fondurile UE. După cum se arată în prezentarea raportului 
făcută de către Curte în fața Parlamentului European, factorii de decizie din UE trebuie să 
alinieze mai bine bugetul la prioritățile strategice pe termen lung ale UE și să amelioreze 
capacitatea de reacție a acestuia în situații de criză. Legiuitorii UE trebuie să se asigure că 
schemele de cheltuieli specifică în mod clar rezultatele urmărite și riscurile considerate 
acceptabile. La rândul lor, cei care răspund de gestiunea financiară trebuie să se asigure că 
utilizarea fondurilor se face în conformitate cu normele aplicabile și duce la obținerea 
rezultatelor scontate.  
 

În calitate de auditor independent al UE, Curtea de Conturi Europeană a validat conturile Uniunii 
Europene aferente exercițiului 2014, așa cum a procedat pentru fiecare exercițiu financiar 
începând cu 2007. În ultimul său raport, Curtea arată că viitoarea evaluare a ciclului actual de 
cheltuieli al UE reprezintă o ocazie pentru regândirea priorităților și avertizează asupra faptului că 
UE trebuie să gestioneze mai bine bugetul dacă dorește să facă față provocărilor presante cu care 
se confruntă. UE trebuie să soluționeze problema mai multor restanțe financiare, pentru a 
debloca fonduri care să poată fi utilizate acolo unde este cea mai mare nevoie de ele. Unele state 
membre se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește absorbția fondurilor UE care le-au fost 
alocate. Comisia a pus la dispoziția statelor membre fonduri fără să analizeze în mod suficient 
capacitatea acestora de a le investi. În același timp, noile modalități de finanțare a politicilor UE 
nu ar trebui să excludă riscurile financiare de la controlul public și de la auditul public. 

După cum arată domnul Vítor Caldeira, președintele Curții de Conturi Europene, „Uniunea 
Europeană trebuie să-și investească banii mai bine. Ea trebuie să se asigure că investițiile pe care 
le face sunt mai bine corelate cu prioritățile stabilite, că normele sunt simplificate și axate pe 
obținerea de rezultate și că resursele sunt gestionate într-un mod mai eficient.” 
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În raport, Curtea exprimă o opinie de audit fără rezerve cu privire la conturi. De asemenea, 
Curtea concluzionează că veniturile UE colectate nu au fost afectate de eroare. Cu toate acestea, 
rata de eroare estimată de Curte pentru cheltuieli a fost de 4,4 % (în comparație cu 4,5 % 
în 2013). Aceasta nu înseamnă că este vorba de fraudă, de ineficiență sau de risipă: este vorba 
despre o estimare a sumelor de bani care nu ar fi trebuit plătite deoarece nu au fost utilizate pe 
deplin în conformitate cu normele UE. 

Curtea a constatat același nivel de eroare estimat (4,6 %) pentru cheltuielile care fac obiectul 
gestiunii partajate cu statele membre ca și pentru cheltuielile gestionate direct de către Comisie. 
Cele mai ridicate niveluri de eroare au fost detectate în cadrul cheltuielilor din domeniul coeziunii 
economice, sociale și teritoriale (5,7 %) și din domeniul competitivității pentru creștere și locuri 
de muncă (5,6 %). Cheltuielile administrative au înregistrat cel mai scăzut nivel de eroare estimat 
(0,5 %). 

Măsurile corective și acțiunile de recuperare puse în aplicare de Comisie și de autoritățile 
naționale în domeniile care fac obiectul gestiunii partajate au avut un efect pozitiv asupra ratei 
de eroare estimate. În lipsa lor, arată Curtea, rata de eroare pentru toate cheltuielile s-ar fi ridicat 
la 5,5 %, în loc de 4,4 %. Însă, după cum adaugă Curtea, mai multe erori ar fi putut fi corectate. 
Prin urmare, Curtea solicită Comisiei să facă uz de toate competențele pe care le deține pentru a 
reduce și mai mult erorile și pentru a recupera fondurile cheltuite în mod neconform. 

 

Note către editori: 

Curtea de Conturi Europeană este instituția de audit independentă a Uniunii Europene. 
Rapoartele de audit și opiniile pe care le exprimă Curtea reprezintă o verigă esențială a lanțului 
de asigurare a răspunderii pentru gestiunea finanțelor UE. Aceste rapoarte și opinii contribuie la 
garantarea faptului că cei responsabili de gestiunea bugetului UE dau seamă – în special în cadrul 
procedurii anuale de descărcare de gestiune – pentru actul de gestiune. Răspunderea în acest 
sens îi revine în primul rând Comisiei Europene, însă celelalte instituții și organe ale UE participă 
și ele la gestiunea bugetară. Însă pentru aproximativ 80 % din cheltuieli - în principal în domeniul 
agriculturii și al coeziunii - această răspundere este partajată cu statele membre. Curtea de 
Conturi Europeană testează eșantioane de operațiuni pentru a furniza estimări bazate pe 
statistici cu privire la măsura în care veniturile și cheltuielile aferente diferitelor domenii de 
politică (grupuri de domenii de politică) sunt afectate de eroare. 

În 2014, cheltuielile de la bugetul UE au totalizat 142,5 miliarde de euro, ceea ce corespunde unei 
sume aproximative de 300 de euro pentru fiecare cetățean european. Aceste cheltuieli reprezintă 
echivalentul a aproximativ 1 % din venitul național brut al UE și a aproximativ 2 % din totalul 
cheltuielilor publice ale statelor membre ale UE. 

Raportul anual pe 2014 al Curții de Conturi Europene este disponibil pe site-ul 
www.eca.europa.eu/ro/Pages/AR2014.aspx. 
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