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GLOSAR ȘI ACRONIME 

Instituția supremă de audit este autoritatea națională responsabilă de auditul veniturilor și 

al cheltuielilor publice. OCDE definește instituția supremă de audit ca fiind entitatea 

responsabilă, alături de puterea legislativă și de alte organisme de supraveghere, de 

supervizarea administrației publice și de asigurarea faptului că aceasta se achită de obligația 

răspunderii de gestiune în ceea ce privește utilizarea resurselor publice. Instituțiile supreme 

de audit funcționează pe baza unor modele și mecanisme instituționale diferite care 

reglementează relația lor cu puterea legislativă, cu puterea executivă și cu puterea judiciară. 

În cazurile în care rolul de audit extern al sectorului public este atribuit mai multor 

organisme, instituția supremă de audit se distinge, de regulă, prin faptul că ea este cea care 

prezintă garanția constituțională cea mai solidă cu privire la independența sa. 

Instituțiile financiare internaționale sunt un grup de instituții financiare, care include Banca 

Mondială, băncile regionale pentru dezvoltare și Fondul Monetar Internațional. Ele sunt 

responsabile de mobilizarea capitalului public în interesul cetățenilor și reprezintă cea mai 

importantă sursă de finanțare pentru dezvoltare din lume. 

Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) este organizația 

profesională mondială care reunește entitățile de audit extern al finanțelor publice. INTOSAI 

este cadrul instituționalizat în care instituțiile supreme de audit au posibilitatea de 

a promova dezvoltarea și transferul de cunoștințe, de a îmbunătăți auditul finanțelor publice 

la nivel mondial și de a consolida competențele profesionale, imaginea și influența 

membrilor lor în țările lor respective. 

Standardele de audit acceptate la nivel internațional sunt stabilite de diferite organisme de 

standardizare publice și profesionale și includ, de exemplu, Standardele internaționale de 

audit (International Standards on Auditing – ISA) emise de Consiliul pentru Standarde 

Internaționale de Audit și Asigurare (International Auditing and Assurance Standards Board – 

IAASB) și Standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit (International 

Standards of Supreme Audit Institutions – ISSAI) emise de Organizația Internațională a 

Instituțiilor Supreme de Audit (International Organisation of Supreme Audit Institutions – 

INTOSAI).  
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CURTEA DE CONTURI A UNIUNII EUROPENE,  

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 287 

alineatul (4), precum și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în 

special articolul 106a, 

având în vedere Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate, 

având în vedere propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului 

Monetar European (denumită în continuare „propunerea Comisiei”)1, 

având în vedere solicitarea înaintată de președinta Comisiei pentru control bugetar a 

Parlamentului European, la 19 iunie 2018, în vederea formulării unui aviz referitor la 

propunerea Comisiei, solicitare primită de Curtea de Conturi Europeană („Curtea”) la 

23 iunie 2018 (a se vedea anexa I), 

întrucât: 

(a) discuțiile politice cu privire la viitorul Mecanismului european de stabilitate (MES) sunt 

încă în curs și, fără a se aduce atingere oricăror decizii care urmează să fie luate cu 

privire la menținerea mecanismului la un nivel interguvernamental în viitorul apropiat 

sau la stabilirea unui Fond Monetar European (FME) ca organism al UE, cadrele de audit 

și de asigurare a răspunderii în cazul ambelor scenarii reprezintă un aspect important de 

avut în vedere încă de la începutul oricărui proces de reformă; 

(b) Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) nu prevede utilizarea instituțiilor 

UE pentru a sprijini entități constituite în afara cadrului legislativ al UE, cum este cazul 

MES; cu toate acestea, posibilitatea de a utiliza instituții ale UE în vederea sprijinirii unor 

organisme din afara cadrului UE în anumite circumstanțe a fost recunoscută în legislația 

UE odată cu hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în care s-a statuat că „statele 

membre, în domenii care nu sunt de competența exclusivă a Uniunii, au dreptul de 

                                                      

1 Propunere de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European – 
COM(2017) 827 final.  
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a încredința, în afara cadrului Uniunii, misiuni instituțiilor […], în măsura în care aceste 

misiuni nu denaturează atribuțiile pe care Tratatele UE și FUE le conferă acestor 

instituții”2;  

(c) conform articolului 287 TFUE, Curtea este auditorul tuturor instituțiilor, oficiilor sau 

agențiilor UE, în măsura în care acest lucru nu este exclus prin actul constitutiv al 

entității în cauză; 

(d) propunerea Comisiei prevede înființarea FME ca organism al Uniunii3, care răspunde în 

fața Parlamentului European și a Consiliului4 și care face obiectul controlului judiciar al 

Curții de Justiție. Considerentul 64 al propunerii nu împiedică Curtea să își exercite 

prerogativele sale în materie de audit. Deși propunerea Comisiei recunoaște 

prerogativele de audit ale Curții în temeiul articolului 287 alineatul (1) TFUE, aceasta 

menține structura actuală a unui Consiliu al auditorilor; 

(e) referindu-se la integrarea mai mare a uniunii economice și monetare, Comisia se 

pronunță în favoarea unor soluții care „să se realizeze în cadrul conturat de tratate, 

astfel încât să se evite orice fragmentare a cadrului juridic, care ar slăbi Uniunea și ar 

pune sub semnul întrebării importanța capitală a legislației UE pentru dinamica 

integrării”5. Aceasta adaugă că „[p]rin urmare, soluțiile interguvernamentale nu ar 

trebui să fie avute în vedere decât ca o măsură excepțională și tranzitorie” și „trebuie 

[…] să fie concepute cu grijă, astfel încât să respecte legislația și guvernanța UE și să nu 

dea naștere la noi probleme de responsabilitate”6. Înscriindu-se în aceeași logică, 

Curtea, în analiza sa panoramică privind lacunele în materie de asigurare a răspunderii 

                                                      

2 Cauza C-370/12 Thomas Pringle/Government of Ireland and Others, Curtea de Justiție, 
27 noiembrie 2012, punctul 158.  

3 Considerentul 17 al propunerii Comisiei. 

4 Articolul 5 din propunerea Comisiei.  

5 Comunicarea intitulată: „Proiect pentru o uniune economică și monetară profundă și veritabilă 
– Lansarea unei dezbateri la nivel european”, COM(2012) 777 final, p. 14.  

6 Ibidem.  
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de gestiune și de audit7 și în documentul său recent de informare privind cadrul 

financiar multianual8, a subliniat că UE și statele sale membre ar trebui, în măsura 

posibilului, să evite crearea unei combinații între diferite mecanisme de audit; 

(f) nici MES, nici FME propus nu sunt finanțate în mod direct de bugetul UE. Întrucât 

capitalizarea lor este realizată în mod direct de către statele membre, ele nu fac 

obiectul dispozițiilor prevăzute în Regulamentul financiar9 cu privire la răspunderea de 

gestiune, la audit și la raportarea financiară și ar necesita încorporarea unor astfel de 

considerente în actul constitutiv al organismului respectiv; 

(g) mandatele de audit ar trebui să includă toate dimensiunile auditului finanțelor publice, 

și anume auditul financiar, auditul de conformitate și auditul performanței. Ele ar trebui 

să prevadă totodată toate garanțiile necesare care să asigure faptul că aceste drepturi 

de audit pot fi exercitate cu privire la toate părțile contractante care participă la 

utilizarea finanțelor publice, astfel încât să permită auditorilor să își exercite funcțiile în 

mod eficace; 

(h) toți auditorii externi desemnați să desfășoare audituri cu privire la fonduri publice 

trebuie să respecte standardele de audit acceptate la nivel internațional; 

ADOPTĂ PREZENTUL AVIZ: 

  

                                                      

7 „O analiză panoramică a mecanismelor UE în materie de asigurare a răspunderii de gestiune și 
de audit al finanțelor publice: lacune, suprapuneri și provocări”, Curtea de Conturi Europeană, 
punctul 84.  

8 Documentul de informare al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea Comisiei pentru 
cadrul financiar multianual 2021-2027, punctul 34.  

9 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 
18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) 
nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și 
a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 
(JO L 193, 30.7.2018, p. 1). 
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INTRODUCERE 

1. Mecanismul european de stabilitate (MES) a fost înființat în 2012. Misiunea sa este de 

a acorda asistență financiară țărilor din zona euro care se confruntă cu probleme grave în 

materie de finanțare sau care sunt amenințate de astfel de probleme. Asistența se acordă 

numai dacă se dovedește că aceasta este necesară pentru a garanta stabilitatea financiară 

a zonei euro în ansamblu și a membrilor mecanismului10. MES a fost instituit ca organizație 

interguvernamentală în temeiul unui tratat semnat între statele membre din zona euro.  

2. Veniturile și cheltuielile MES nu fac parte din bugetul UE și contribuțiile la capitalul său 

provin de la țările sale membre. Puterea decizională în cadrul MES revine Consiliului de 

administrație și Consiliului guvernatorilor. Consiliul de administrație este format din 

funcționari de nivel înalt din cadrul ministerelor de finanțe, iar Consiliul guvernatorilor este 

compus din miniștrii de finanțe ai statelor membre din zona euro. Comisia și Banca Centrală 

Europeană au statut de observatori atât în Consiliul guvernatorilor, cât și în Consiliul de 

administrație, însă nu au drept de vot. Sediul MES se află la Luxemburg și efectivul său de 

personal număra 174 de angajați la sfârșitul anului 2017. Mecanismul a vărsat împrumuturi 

în valoare de 273 de miliarde de euro către cinci state membre și dispune de o capacitate de 

creditare neutilizată în cuantum de 380 de miliarde de euro11. 

3. Începând cu 2013, Parlamentul European a făcut apel la integrarea Mecanismului 

european de stabilitate în cadrul legislativ al UE12. Raportul celor cinci președinți, publicat în 

iunie 2015, menționa că „ar trebui ca […] guvernanța [Mecanismului european de stabilitate] 

să fie integrată pe deplin în tratatele UE”13. 

                                                      

10 Articolul 3 din Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate, 2012.  

11 Mecanismul european de stabilitate, Raportul anual pe 2017 (2018), p. 15.  

12 Rezoluția Parlamentului European din 12 iunie 2013 referitoare la consolidarea democrației 
europene în viitoarea UEM, punctul 11. 

13 Jean-Claude Juncker, în strânsă colaborare cu Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi și 
Martin Schulz, Raportul celor cinci președinți: Finalizarea uniunii economice și monetare a 
Europei, Comisia Europeană, 2015, p. 20.  
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4. În decembrie 2017, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Noi pași către finalizarea 

uniunii economice și monetare a Europei: foaie de parcurs”14. În cadrul acestui pachet, 

Comisia a prezentat o propunere de regulament al Consiliului privind înlocuirea MES cu un 

Fond Monetar European15, fond care ar urma să facă parte din cadrul legislativ al UE.  

5. La 19 iunie 2018, președinta Comisiei pentru control bugetar (CONT) a Parlamentului 

European a solicitat Curții să furnizeze Parlamentului European „un aviz referitor la cea mai 

bună modalitate de a stabili bazele mecanismului de control al viitorului FME”, în contextul 

specific al „unor eventuale lacune în viitor în materie de răspundere de gestiune și cu scopul 

de a asigura mecanisme de audit adecvate” (a se vedea anexa I). 

6. Un alt impuls vine din orientările INTOSAI privind buna guvernanță, care prevăd că 

„acolo unde sfera sau structura instituției internaționale se schimbă în mod fundamental, 

mecanismele de audit extern trebuie examinate cu atenție și actualizate dacă este 

necesar”16. 

7. Analiza panoramică din 2014 a Curții, referitoare la mecanismele UE în materie de 

asigurare a răspunderii de gestiune și de audit, puneau în evidență anumite criterii care pot 

fi utilizate pentru evaluarea auditului și a asigurării răspunderii pentru gestiunea finanțelor 

publice17. Printre acestea se numără claritatea informațiilor necesare în scopul asigurării 

răspunderii de gestiune, precum și rolul controlului parlamentar, susținut de opinia unui 

auditor extern. 

                                                      

14 Comunicarea Comisiei: „Noi pași către finalizarea uniunii economice și monetare a Europei: 
foaie de parcurs”, COM(2017) 821 final.  

15 Denumită în continuare „propunerea Comisiei”. 

16 INTOSAI, Orientări privind buna guvernanță – GOV 9300 Principles for External Audit 
Arrangements for International Institutions (GOV 9300: Principiile referitoare la mecanismele de 
audit extern pentru instituții internaționale), 2016, principiul 1.3.  

17 „O analiză panoramică a mecanismelor UE în materie de asigurare a răspunderii de gestiune și 
de audit al finanțelor publice: lacune, suprapuneri și provocări”, Curtea de Conturi Europeană, 
tabelul 1, p. 13.  
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OBSERVAȚII GENERALE 

8. În concordanță cu viziunea sa prezentată în documentul de informare18 referitor la 

propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, publicat în iulie 2018, 

Curtea salută obiectivul urmărit de propunerea Comisiei, și anume acela de a include MES în 

cadrul legislativ al UE. Politica UE ar trebui pusă în aplicare într-un cadru robust de asigurare 

a răspunderii de gestiune, care prevede un control parlamentar bazat pe o opinie de audit 

extern. Aceste cadre ar trebui să fie în mare măsură coerente între diferitele domenii de 

politică ale UE și ar trebui să evite orice lacune sau suprapuneri. Propunerea Comisiei este un 

pas în direcția cea bună sub acest aspect, deși există o anume ambiguitate în ceea ce 

privește rolurile și mandatele diferiților auditori implicați și anumite neajunsuri în lanțul de 

audit și de asigurare a răspunderii de gestiune trebuie remediate. 

9. Acest aviz prezintă considerentele avute în vedere de Curte cu privire la mecanismele 

de asigurare a răspunderii și de audit aferente Fondului Monetar European propus ca 

organism al UE. Într-o primă etapă, Curtea trece în revistă mecanismele actuale ale MES, 

întrucât propunerea Comisiei urmărește să mențină o mare parte din cadrul curent al 

acestuia în materie de audit și de asigurare a răspunderii. Apoi, Curtea examinează 

mecanismele de audit și de asigurare a răspunderii ale FME, astfel cum sunt ele preconizate 

în propunerea Comisiei, și formulează recomandări cu privire la modificările necesare pentru 

a se răspunde provocărilor identificate. Răspunsurile primite din partea MES și a Consiliului 

de auditori al MES sunt incluse în anexa II și, respectiv, în anexa III. 

10. De la publicarea propunerii de către Comisie, liderii UE au furnizat îndrumări de natură 

politică pentru reforma privind MES, aceasta urmând să se desfășoare în două etape19. În 

prima etapă, până la sfârșitul acestui an, vor fi pregătite principalele caracteristici ale unui 

MES consolidat, inclusiv prin luarea unor eventuale măsuri suplimentare pentru consolidarea 

                                                      

18 Documentul de informare al Curții de Conturi Europene referitor la propunerea Comisiei pentru 
cadrul financiar multianual 2021-2027, punctul 34, ultima liniuță. 

19 Declarația Reuniunii la Nivel Înalt a Zonei Euro, 29 iunie 2018, EURO 502/18. Scrisoare din 
partea președintelui Eurogrupului, Mário Centeno, către președintele Consiliului European, 
Donald Tusk (25 iunie 2018). 
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rolului și a guvernanței acestuia, cu scopul de a aborda anumite aspecte ale propunerii 

Comisiei din 2016, menținându-se totodată natura interguvernamentală a mecanismului. 

Într-o etapă următoare, pe termen mai lung, țările membre ale MES și UE ar putea avea în 

vedere posibilitatea integrării mecanismului în cadrul legislativ al UE. 

PARTEA I – MECANISMUL EUROPEAN DE STABILITATE: PRINCIPALELE PROVOCĂRI PENTRU 

CADRUL DE AUDIT ȘI DE ASIGURARE A RĂSPUNDERII 

11. Această secțiune examinează mecanismele actuale de audit și de asigurare a răspunderii 

ale MES. MES este o instituție financiară internațională. Prin urmare, mecanismele de audit 

care se aplică altor instituții financiare internaționale, precum și orientările relevante privind 

cele mai bune practici emise de Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit 

(INTOSAI) îi sunt aplicabile. 

Curtea nu are drepturi de audit în ceea ce privește MES, însă și le poate asuma, la cerere 

12. În prezent, MES dispune de un Consiliu al auditorilor format din cinci membri20. Din 

acesta fac parte doi membri desemnați pe baza nominalizării lor de către instituțiile supreme 

de audit, doi membri numiți pe baza unei propuneri din partea președintelui Consiliului 

guvernatorilor și un membru desemnat pe baza nominalizării sale de către Curte (acesta din 

urmă își poate păstra funcția în Consiliul auditorilor chiar și după expirarea mandatului său 

ca membru al Curții). Toți membrii Consiliului auditorilor din cadrul MES au obligația de 

a evita conflictele de interese, de a acționa în mod independent și de a nu solicita sau 

accepta instrucțiuni din partea altor organe. 

13. Mandatul Consiliului auditorilor este de a „efectua audituri independente […], de 

a controla conturile MES și de a verifica corectitudinea conturilor operaționale și 

a bilanțului”, precum și de a „audita regularitatea, conformitatea, performanța și 

gestionarea riscurilor în cadrul MES, în conformitate cu standardele internaționale de 

                                                      

20 Cadrul aplicabil Consiliului auditorilor din cadrul MES este prevăzut la articolul 30 din Tratatul 
privind Mecanismul european de stabilitate (denumit în continuare „tratatul”) și la articolul 24 
din Regulamentul de procedură al MES. Membrii Consiliului auditorilor sunt numiți de Consiliul 
guvernatorilor, în temeiul articolului 30 alineatul (1) din tratat și în temeiul articolului 24 
alineatul (1) din Regulamentul de procedură al MES. 
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audit”21. În prezent, Consiliul auditorilor este sprijinit de personal activ în domeniul auditului 

din cadrul diferitor instituții supreme de audit și din cadrul Curții, aceste persoane fiind 

obișnuite să aplice în activitatea lor standardele internaționale de audit relevante. 

14. Pentru gestiunea MES se răspunde în primul rând în fața Consiliului guvernatorilor. În 

prezent, nu există nicio obligație formală în cadrul MES de a se da seama pentru actul de 

gestiune în fața Parlamentului European sau în fața parlamentelor naționale, deși directorul 

general al mecanismului se prezintă, atunci când este invitat, în fața Parlamentului European 

și în fața parlamentelor naționale. De regulă, Consiliul auditorilor nu participă la aceste 

audieri, deși nu există nicio prevedere care să îl împiedice să fie prezent în fața Parlamentului 

European sau în fața parlamentelor naționale. 

15. În prezent, Curtea nu dispune de drepturi de audit în ceea ce privește MES. Chiar dacă 

mecanismul își menține natura sa interguvernamentală, există domenii în care Curtea ar 

putea juca un rol în cadrul de audit și de asigurare a răspunderii care îi este aplicabil. 

Jurisprudența demonstrează că statele membre pot conferi Curții sarcini în afara cadrului 

prevăzut de ordinea juridică a UE, sub rezerva următoarelor condiții:  

(i) domeniile în care statele membre atribuie prerogative Curții nu țin de competența 

exclusivă a UE22; 

(ii) sarcinile respective sunt compatibile cu TFUE și 

(iii) ele nu schimbă caracterul esențial al competențelor conferite Curții de către 

Tratatul privind UE și de TFUE23; 

                                                      

21 Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate [articolul 30 alineatele (3) și (4)] și 
Regulamentul de procedură al MES [articolul 24 alineatul (4)].  

22 În ceea ce privește MES, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a afirmat că activitățile 
mecanismului intră în sfera politicii economice, însă Uniunea nu dispune de o competență 
exclusivă în acest domeniu (a se vedea hotărârea Pringle, punctul 160). 

23 De exemplu, o astfel de schimbare a naturii sarcinilor s-ar produce în cazul în care sarcinile 
conferite de către statele membre ar prejudicia independența Curții sau în cazul în care Curtea 
ar primi un rol complet diferit de rolul său stabilit de legislația UE. 
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(iv) în opinia Curții, aceste sarcini sunt adecvate, de dorit și merită continuate. 

16. Pentru a alinia dispozițiile în materie de răspundere privind MES la cele aplicabile altor 

organisme ale UE și, de asemenea, pentru a contribui la pregătirea unei eventuale 

încorporări a MES în cadrul UE, mecanismul, în acord cu Curtea, ar putea încredința acesteia 

un mandat pentru anumite aspecte ale auditului extern al mecanismului, cum ar fi 

activitatea de audit al performanței sau de audit de conformitate. 

Mandatele membrilor Consiliului auditorilor sunt scurte 

17. Componența Consiliului auditorilor este în întregime externă și niciun membru nu 

provine din Consiliul de administrație al instituției. Acest lucru este similar cu mecanismele 

existente în cadrul altor instituții financiare internaționale, cum ar fi Banca Europeană de 

Investiții și Fondul Monetar Internațional. Cu titlu comparativ, atât Banca Asiatică de 

Dezvoltare, cât și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare au, fiecare, un 

comitet de audit format din membri care provin din propriile consilii de administrație.  

18. Membrii Consiliului auditorilor sunt numiți pe o perioadă de trei ani, care nu poate fi 

reînnoită. Mandatele lor sunt eșalonate astfel încât înlocuirea membrilor să intervină la 

momente diferite. Un mandat de trei ani este relativ scurt, în comparație cu alte instituții 

similare. De exemplu, membrii Comitetului de audit al Băncii Europene de Investiții (BEI) 

sunt numiți pe o perioadă de șase ani, care nu poate fi reînnoită. Mandatele membrilor 

Consiliului de auditori al MES se situează ca durată la limita inferioară a ceea ce se 

recomandă în Orientările privind buna guvernanță ale INTOSAI, conform cărora „în mod 

ideal, numirile ar trebui să se facă pentru o perioadă minimă de trei până la patru ani, însă 

nu mai mult de șase ani”24. Aceasta înseamnă că mandatele membrilor Consiliului auditorilor 

se pot suprapune doar pentru perioade scurte, ceea ce face dificilă asigurarea unei 

continuități operaționale și desfășurarea unor activități care pot fi multianuale prin natura 

lor. De exemplu, dată fiind structura actuală, toți membrii actuali și-au început mandatele în 

cursul unei perioade de 14 luni începând din octombrie 2015, ceea ce înseamnă că toți 

                                                      

24 INTOSAI, Orientări privind buna guvernanță – GOV 9300: Principiile referitoare la mecanismele 
de audit extern pentru instituții internaționale, 2016, principiul 2.4.  
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membrii anteriori ai consiliului au fost înlocuiți de-a lungul acestei perioade. Orice prelungire 

a mandatului standard pentru membrii Consiliului auditorilor ar necesita modificarea 

articolului 24 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al MES și, implicit, aprobarea din 

partea Consiliului guvernatorilor. 

Recomandarea 1 

Pentru a asigura continuitatea operațională a Consiliului auditorilor, Consiliul guvernatorilor al MES 

ar trebui să aibă în vedere modificarea articolului 24 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al 

MES pentru a face posibilă numirea membrilor Consiliului auditorilor pentru mandate mai lungi sau, 

în mod alternativ, pentru a permite membrilor acestuia să servească și un al doilea mandat. 

Raportarea de către Consiliul auditorilor a constatărilor sale de audit este foarte limitată 

19. Consiliul auditorilor se achită de obligația sa de a „controla conturile MES și de a verifica 

corectitudinea conturilor operaționale și a bilanțului”25 acestuia în două moduri: prin 

intermediul raportului său anual și prin intermediul unei declarații scurte din partea 

președintelui consiliului, care însoțește situațiile financiare ale mecanismului. Raportul anual 

al Consiliului auditorilor se adresează membrilor Consiliului guvernatorilor, care, la rândul 

lor, trebuie să răspundă în fața parlamentelor naționale respective, în calitate de 

reprezentanți ai guvernelor țărilor lor. Acest raport anual este transmis și de către 

guvernatori parlamentelor naționale din țările pe care le reprezintă și este totodată 

comunicat spre informare Parlamentului European. 

20. Raportul anual descrie activitățile Consiliului auditorilor și menționează temele 

activităților de audit pe care acesta le-a efectuat. Raportul anual nu include însă și concluzii 

sau recomandări de audit, ceea ce înseamnă că acestea nu sunt făcute cunoscute publicului 

                                                      

25 Articolul 30 alineatele (3) și (4) din Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate. 
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larg2627. Practica urmată de Consiliul auditorilor nu este în conformitate cu principiul 

specificat în Orientările privind buna guvernanță emise de INTOSAI, care prevăd că 

rapoartele de audit extern trebuie făcute publice, cu anumite excepții bazate pe criterii 

clare28.  

21. Celălalt document public al Consiliului auditorilor ia forma unei scurte declarații care se 

publică odată cu raportul anual al MES și care însoțește situațiile financiare și raportul 

societății private de audit. Consiliul auditorilor a informat Curtea că declarația respectivă 

este pregătită după ce consiliul a primit și a examinat raportul societății private de audit. 

Declarația face referire la mandatul și la activitățile Consiliului auditorilor și se încheie cu 

textul următor: „Consiliul auditorilor precizează că, pe baza aprecierii sale, nu i-a atras 

atenția nimic care să îl împiedice să recomande Consiliului guvernatorilor să aprobe situațiile 

financiare ale Mecanismului european de stabilite pentru exercițiul încheiat la 

31 decembrie 2017”29. 

22. Limbajul utilizat în declarația de mai sus a Consiliului auditorilor nu este unul categoric și 

nu este clar dacă Consiliul auditorilor recomandă într-adevăr aprobarea situațiilor 

financiare30. În orice caz, chiar și în situația în care Consiliul auditorilor recomandă aprobarea 

                                                      

26 Consiliul auditorilor a informat Curtea că recomandările și constatările auditurilor sale sunt 
comunicate conducerii mecanismului și comitetului de risc al Consiliului de administrație. Cu 
toate acestea, cel mai recent raport anual nu conține niciun detaliu cu privire la acest proces. 

27 Consiliul auditorilor a informat Curtea că dialoghează în mod regulat cu conducerea de la nivel 
înalt a mecanismului cu privire la integritatea și gradul de adecvare al situațiilor financiare și al 
controalelor aferente și că, acolo unde consideră necesar, solicită să se aducă modificări 
versiunilor preliminare ale situațiilor financiare, precum și îmbunătățiri la nivelul informațiilor 
prezentate în acestea și la notele explicative. 

28 INTOSAI, Orientări privind buna guvernanță – GOV 9300: Principiile referitoare la mecanismele 
de audit extern pentru instituții internaționale, 2016, principiul 6.4: „Pentru a spori transparența 
și răspunderea de gestiune, toate rapoartele de audit extern prezentate organului de conducere 
trebuie făcute publice. Excepțiile de la această regulă trebuie să fie bazate pe criterii clare și 
relevante legate de informații clasificate și confidențiale.” 

29 Raportul anual al MES pe 2017 (2018), p. 115. 

30 Raportul anual al MES pe 2017 (2018), p. 111. Raportul întocmit de societatea privată de audit 
cu privire la MES este lipsit de orice ambiguitate în acest sens, conținând următoarea declarație 
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situațiilor financiare, aceasta nu este o declarație care să ateste corectitudinea conturilor 

operaționale și a bilanțului, aceasta fiind de fapt cerința prevăzută în Tratatul privind 

Mecanismul european de stabilitate (a se vedea punctul 13).  

23. Raportarea efectuată de Consiliul auditorilor din cadrul MES nu este în conformitate cu 

principiul relevant care statuează că auditorul extern trebuie să exprime o opinie „cu privire 

la măsura în care situațiile financiare sunt pregătite, sub toate aspectele semnificative, în 

conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil”31.  

24. Cu titlu comparativ, rapoartele anuale specifice ale Curții cuprind, în general, un verdict 

clar cu privire la conturile organismului auditat, cu formulări precum: „În opinia Curții, plățile 

subiacente conturilor aferente exercițiului în cauză sunt conforme cu legile și reglementările 

sub toate aspectele semnificative”. 

25. În mod similar, raportul anual al comitetului de audit al Băncii Europene de Investiții 

(BEI) conține detalii cu privire la constatările auditurilor sale și există o declarație privind 

legalitatea și regularitatea conturilor. Statutul BEI este clar în această privință și obligă 

comitetul de audit al BEI să „confirm[e] faptul că declarațiile financiare […] oferă o imagine 

fidelă a situației financiare a Băncii”32. 

                                                      

în 2017: „În opinia noastră, situațiile financiare care însoțesc acest raport oferă o imagine 
corectă și fidelă a poziției financiare a entității”.  

31 INTOSAI, ISSAI 200 Fundamental Principles of Financial Auditing (ISSAI 200 Principiile 
fundamentale ale auditului financiar), 2013, punctul 16.  

32 Articolul 12 alineatul (3) din versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene, Protocolul (nr. 5) privind Statutul Băncii Europene de Investiții (JO C 202, 7.6.2016, 
p. 251).  
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Recomandarea 2 

Pentru a spori transparența și pentru a oferi o mai mare claritate pentru părțile interesate externe cu 

privire la legalitatea și regularitatea conturilor MES: 

(a) raportul Consiliului auditorilor ar trebui să conțină detalii cu privire la substanța rapoartelor de 

audit și a constatărilor sale, fiind prevăzute în același timp criterii clare de excludere 

a informațiilor confidențiale și a altor informații sensibile;  

(b) Consiliul auditorilor ar trebui să formuleze o declarație clară cu privire la corectitudinea 

conturilor operaționale și a bilanțului MES; 

(c) Consiliul auditorilor ar trebui să furnizeze o apreciere care să indice dacă situațiile financiare ale 

MES oferă o imagine corectă și fidelă a poziției financiare a mecanismului. 

Auditul și evaluarea performanței Mecanismului european de stabilitate sunt limitate 

26. În mod oficial, Consiliul auditorilor dispune de un mandat specific pentru realizarea de 

audituri ale performanței33. Cu toate acestea, până în prezent, cea mai mare parte 

a auditurilor descrise în rapoartele Consiliului auditorilor sunt audituri financiare sau audituri 

de conformitate, chiar dacă, în ultimii ani, rapoartele prezintă mai multe activități de audit al 

performanței. 

27. Mai mult, MES nu dispune de o funcție de evaluare permanentă pentru politicile și 

programele sale, nici la nivel intern, nici la nivel extern. Cu toate acestea, în 2016, 

mecanismul a dispus elaborarea unui raport de evaluare a asistenței financiare pe care 

o acordă, raportul fiind publicat în 2017. Acesta acoperea politica referitoare la 

                                                      

33 Conform articolului 24 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al MES, Consiliul auditorilor 
„auditează regularitatea, conformitatea, performanța și gestionarea riscurilor în cadrul MES, în 
conformitate cu standardele internaționale de audit”. INTOSAI, ISSAI 3000 Standard for 
Performance Auditing (ISSAI 3000 – Standardul privind auditul performanței), punctul 17: 
„Auditul performanței este definit ca o examinare independentă, obiectivă și fiabilă care 
urmărește să determine dacă entitățile publice, sistemele, operațiile, programele, activitățile 
sau organizațiile analizate funcționează în conformitate cu principiile economiei, eficienței și 
eficacității și dacă se pot realiza progrese din acest punct de vedere.” 
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împrumuturile acordate unui număr de cinci țări participante la program: Irlanda, Portugalia, 

Spania, Cipru și Grecia34. 

28. Cu titlu comparativ, începând din 2001, Fondul Monetar Internațional dispune de un 

birou independent de evaluare (Independent Evaluation Office), care efectuează evaluări 

obiective și independente cu privire la chestiuni relevante pentru mandatul Fondului 

Monetar Internațional. Banca Asiatică de Dezvoltare și Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare au de asemenea departamente de evaluare internă, deși acestea 

nu fac parte din cadrul mecanismelor obișnuite de raportare ale instituțiilor respective. 

29. În cazul în care i se va încredința un mandat, Curtea ar fi în măsură să desfășoare 

audituri ale performanței cu privire la MES. Această activitate s-ar adăuga sau ar funcționa în 

paralel cu orice altă funcție de evaluare din cadrul MES, care ar putea avea obiective și 

abordări diferite. Curtea este abilitată prin cadrul legislativ să efectueze audituri ale 

performanței în legătură cu MES, în interesul îmbunătățirii răspunderii globale aferente 

cadrului european de guvernanță economică. Această misiune ar fi în concordanță cu 

programul de activitate actual al Curții, care include evaluarea performanței organismelor 

UE care desfășoară activități complementare celor efectuate de MES. 

Recomandarea 3 

Pentru a consolida auditul și evaluarea performanței MES:  

(a) mecanismul ar trebui să dezvolte o funcție de evaluare internă a sarcinilor care îi sunt conferite 

și să raporteze, la nivel extern, cu privire la eficacitatea acestora, în conformitate cu practica 

urmată în instituții similare; 

(b) mecanismul ar putea atribui Curții un mandat care ar soluționa lacuna identificată în materie de 

audit extern al performanței.  

                                                      

34 EFSF/ESM Financial Assistance Evaluation Report [Asistența financiară acordată de Fondul 
european de stabilitate financiară (FESF)/Mecanismul european de stabilitate (MES)], 
Mecanismul european de stabilitate, 2017. 
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PARTEA II – FONDUL MONETAR EUROPEAN PROPUS: PRINCIPALELE PROVOCĂRI PENTRU 

CADRUL DE AUDIT ȘI DE ASIGURARE A RĂSPUNDERII 

30. Secțiunea următoare analizează în mod specific propunerea Comisiei, în contextul 

solicitării primite din partea Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului, așa cum s-a 

explicat la punctul 5.  

Modificările propuse pentru cadrul de audit al MES  

31. Conform propunerii Comisiei, Fondul Monetar European (FME) ar urma să mențină 

caracteristicile principale ale cadrului de audit extern al MES (astfel cum sunt descrise în 

partea 1). Propunerea oferă unele clarificări cu privire la rolul Consiliului auditorilor, parțial 

prin încorporarea unor elemente din Regulamentul de procedură actual al MES35. 

Poziția Curții ca auditor extern al FME nu este explicită 

32. În prezent, MES joacă un rol în furnizarea de sprijin pentru stabilitate țărilor sale 

membre, însă nu și în negocierea condițiilor de politică ce trebuie îndeplinite pentru a se 

beneficia de un program de asistență financiară. Propunerea Comisiei prevede, pentru FME, 

un rol mai extins în definirea condițiilor asociate programelor de asistență, în cooperare cu 

Comisia și în colaborare cu Banca Centrală Europeană36. 

33. Curtea are drepturi depline de audit asupra implicării Comisiei în acest proces de 

concepere și de implementare a politicii, însă propunerea nu specifică și modul în care 

Curtea își va exercita drepturile asupra FME în acest context. În acest caz, o specificare mai 

clară a drepturilor ar ajuta la evitarea unei posibile confuzii cu privire la rolul Curții. 

                                                      

35 Articolul 35 alineatele (1) și (3) din anexa la propunerea Comisiei. În special, sunt clarificate 
procedurile de selecție a membrilor, este stabilit procesul de alegere a președintelui și este 
precizată necesitatea ca membrii Consiliului auditorilor să evite conflictele de interese. Sfera 
sarcinilor Consiliului auditorilor este de asemenea mai bine definită, încorporând acum 
precizarea că acesta „auditează regularitatea, conformitatea și performanța activității FME, 
precum și modul în care [FME] gestionează riscurile, în conformitate cu standardele 
internaționale de audit”.  

36 Articolul 13 alineatul (3) din anexa la propunerea Comisiei.  



 19 

 

34. Conform propunerii Comisiei, FME ar urma să fie integrat în cadrul UE în temeiul 

articolului 352 TFUE. FME ar urma să fie înființat, în temeiul legislației Uniunii, ca organism al 

Uniunii cu personalitate juridică37. În acest condiții, Curtea ar urma să aibă drepturi depline 

de audit asupra FME în temeiul articolului 287 TFUE, care abilitează Curtea să îndeplinească 

rolul de auditor extern al tuturor instituțiilor, organismelor și agențiilor UE, cu excepția 

cazurilor în care acest lucru este exclus prin actul constitutiv al entității în cauză. Propunerea 

Comisiei nu conține nicio astfel de excludere și, în considerentul 64, sunt recunoscute într-

adevăr prerogativele de audit ale Curții care sunt exercitate în temeiul articolului 287 TFUE. 

Includerea acestei referințe înseamnă automat că sarcina efectuării auditurilor financiare, 

a auditurilor de conformitate și a auditurilor performanței privind FME ar urma să îi revină 

Curții.  

35. Cu toate acestea, propunerea Comisiei prezintă un neajuns grav sub acest aspect, în 

sensul că nu specifică rolul operațional al Curții. Propunerea Comisiei sugerează că auditurile 

financiare privind FME ar urma să fie realizate de auditori selectați din firme de audit cu 

reputație la nivel internațional și Consiliul auditorilor ar urma să auditeze regularitatea, 

conformitatea, performanța și gestionarea riscurilor fondului. Astfel de dispoziții ar putea fi 

interpretate în sensul că mandatul de audit extern este implicit încredințat altor organisme 

decât Curtea. În general, mandatele de audit extern duale sau multiple sunt evitate, din 

motivul evident că ar putea apărea opinii de audit divergente și ar putea exista duplicări sau 

suprapuneri în activitatea diferitor organisme de audit extern. 

36. Mai mult, existența unor astfel de mecanisme de audit diferite ar putea da naștere la 

ambiguitate și ele ar putea fi chiar considerate ca însemnând o excludere implicită 

a prerogativelor de audit ale Curții, chiar dacă la considerentul 64 se specifică intenția de 

a se acorda Curții drepturi depline de audit asupra FME. Conducerea MES a propus ca 

mecanismul să fie integrat în cadrul legislativ al UE după modelul urmat pentru BEI, prin 

modificarea cadrului Tratatului UE. În prezent, în ceea ce privește BEI, Curtea are drepturi de 

audit numai asupra unor programe specifice finanțate de la bugetul UE și executate de BEI. 

Alte mecanisme de audit care se aplică BEI sunt specificate în Protocolul (nr. 5) anexat la 

                                                      

37 Considerentul 17 al propunerii Comisiei.  
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TFUE. În cazul în care, pentru MES, s-ar aplica o abordare similară cu cea urmată pentru BEI, 

Curtea ar putea fi împiedicată să desfășoare audituri eficace cu privire la mecanism. 

37. Un mecanism prin care Curții i s-ar încredința un mandat clar de audit extern ar fi soluția 

cea mai simplă în termeni procedurali și cea mai coerentă cu mecanismele de audit și de 

asigurare a răspunderii existente în prezent pentru guvernanța economică și financiară a UE. 

Există totuși posibilitatea de a se utiliza activitatea altor auditori în formularea opiniilor de 

audit în sectorul public. Într-adevăr, Curtea publică deja 50 de rapoarte anuale specifice cu 

privire la activitățile agențiilor și organismelor UE. În cea mai mare parte din aceste cazuri, 

astfel cum este prevăzut în regulament, rolul Curții include examinarea și reefectuarea 

activității auditorilor externi. În cazul specific al FME, dată fiind asigurarea de audit specială 

care se cere referitor la capacitatea acestui fond de a mobiliza finanțare pe piețe, Curtea 

consideră că acest tip de asigurare este necesar și complementar asigurării furnizate de 

auditorii sectorului public, care servește în primul rând scopului de a garanta răspunderea 

pentru gestiunea finanțelor publice.  

38. Dacă MES este integrat în cadrul UE, Curtea își va afirma și exercita drepturile sale 

depline de audit conform articolului 287 TFUE. În cazul în care țările membre ale MES doresc 

să păstreze o implicare externă în structura de audit a FME, fondul ar putea menține un 

comitet cu membri externi pentru a îndruma și/sau superviza procesul său de audit intern. 

Curtea nu poate avea în vedere însă nominalizarea unui membru în această structură 

deoarece acest lucru s-ar afla în conflict cu rolul său de deținător al mandatului de audit 

extern. 

Recomandarea 4 

Pentru a se evita o posibilă confuzie cu privire la rolul Curții și pentru a se evita o duplicare 

costisitoare a activității:  

(a) rolul Curții în calitate de auditor extern independent al FME ar trebui specificat în mod explicit 

în textul principal al actului legislativ de la baza FME, oricare ar fi acesta, precizându-se fără 

echivoc faptul că rolul societăților private de audit sau orice altă contribuție legată de audit ar 

urma să fie complementare rolului Curții; 
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(b) actul legislativ de la baza FME, oricare ar fi acesta, ar trebui să prevadă obligația ca în 

contractele încheiate cu auditori privați să se includă dispoziții prin care să se asigure accesul 

deplin al Curții la documentele lor de lucru, precum și dreptul Curții de a efectua examinări și de 

a se sprijini pe activitatea acestor auditori privați. 

Controlul parlamentar nu este conceput astfel încât să se bazeze pe o opinie de audit 

39. Propunerea Comisie ar conferi Consiliului și Parlamentului un rol mai important în 

cadrul FME decât cel pe care îl dețin în prezent în cadrul MES. Conform articolului 5 din 

propunerea Comisiei, FME ar urma să prezinte Parlamentului European și Consiliului un 

raport privind îndeplinirea sarcinilor sale, împreună cu conturile sale anuale și situația sa 

financiară. Parlamentul European poate apoi organiza o dezbatere generală pe baza acestora 

și directorul general ar avea obligația de a raporta în fața Parlamentului European cu privire 

la execuția sarcinilor FME și de a înlesni discuții confidențiale neconsemnate în scris, în 

spatele ușilor închise, cu președinții și vicepreședinții comisiilor competente ale 

Parlamentului European. 

40. Aceste dispoziții ar însemna o îmbunătățire față de mecanismul actual în care directorul 

general al MES se prezintă în fața Parlamentului European pe bază voluntară. Până în 

prezent, în cadrul acestor schimburi de opinii cu MES nu s-a examinat în mod formal nicio 

opinie de audit extern. 

41. Mecanismele propuse pentru controlul parlamentar privind FME nu prevăd ca 

Parlamentul European să examineze vreun raport de audit. Dacă FME s-ar afla în afara 

cadrului bugetului UE (a se vedea punctul 2), acesta nu ar mai face obiectul sferei și 

dispozițiilor privind descărcarea de gestiune prevăzute de Regulamentul financiar. Cu toate 

acestea, mai multe alte entități care se autofinanțează și care există deja (Oficiul Uniunii 

Europene pentru Proprietate Intelectuală, Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante și 

Comitetul Unic de Rezoluție) au prevăzute în cadrul actelor lor constitutive dispoziții 

referitoare la descărcarea de gestiune.  
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42. Opinia Curții, exprimată deja în analiza sa panoramică privind lacunele în materie de 

audit și de asigurare a răspunderii38, este că, deși aceste venituri nu provin de la bugetul UE, 

ele rezultă din exercitarea autorității publice la nivelul UE și utilizarea lor este de aceeași 

natură cu cea a altor fonduri ale UE. Nu există, prin urmare, niciun motiv întemeiat pentru 

a trata veniturile FME în mod diferit față de cele ale unor entități finanțate de la bugetul UE, 

iar absența unor dispoziții ferme pentru controlul parlamentar și descărcarea de gestiune cu 

privire la responsabilitățile în materie financiară, de conformitate și de performanță ale FME 

reprezintă o lacună importantă în mecanismele propuse pentru asigurarea răspunderii de 

gestiune. 

43. Propunerea Comisiei nu prevede o examinare a rapoartelor de audit ale Curții de către 

Parlament în cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru FME. O astfel de examinare 

ar fi în conformitate cu practica stabilită la articolul 319 TFUE. Procedura de descărcare de 

gestiune ar ține seama de declarația de asigurare a Curții cu privire la fiabilitatea conturilor 

anuale al FME și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedura 

de descărcare de gestiune ar lua în considerare totodată orice constatări de audit al 

performanței formulate de Curte cu privire la FME.  

Recomandarea 5 

Dacă MES va fi integrat în cadrul legislativ al UE prin instituirea unui Fond Monetar European, pentru 

a consolida relevanța auditului pentru asigurarea răspunderii de gestiune și pentru controlul 

democratic, Curtea ar trebui să primească un rol clar și oficializat în cadrul procedurii de descărcare 

de gestiune pentru FME.  

                                                      

38 „O analiză panoramică a mecanismelor UE în materie de asigurare a răspunderii de gestiune și 
de audit al finanțelor publice: lacune, suprapuneri și provocări”, Curtea de Conturi Europeană, 
punctul 84.  
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Prezentul aviz a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Neven MATES, membru al 

Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 18 septembrie 2018. 

 Pentru Curtea de Conturi 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Președinte 
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ANEXA I 

Solicitare din partea Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European în vederea 

formulării unui aviz 

 
 
 
Comisia pentru control bugetar 
Președintă 
 
Dlui Klaus-Heiner LEHNE 
Curtea de Conturi Europeană 
12, rue Alcide De Gasperi 
Luxemburg 
L- 1615 
 
 
D 310044  19.6.2018 
 

 

Stimate Domnule Președinte, 

 

După cum știți deja, Comisia Europeană a prezentat în decembrie 2017 o propunere de regulament al 

Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European (în temeiul articolului 352 TFUE), aceasta 

fiind una dintre inițiativele anunțate în comunicarea Comisiei intitulată „Noi pași către finalizarea 

uniunii economice și monetare a Europei: foaie de parcurs”. 

 

Conform acestei propuneri, Fondul Monetar European ar urma să îi succeadă Mecanismului 

european de stabilitate și să îl înlocuiască pe acesta, în calitate de entitate juridică unică în temeiul 

legislației Uniunii. Atunci când este în joc înființarea unui nou organism al UE în cadrul Uniunii, 

provocările în materie de răspundere democratică, de audit și de eficiență a activităților la nivelul UE 

sunt de o importanță capitală. 

 

Pentru a se evita orice lacună viitoare în materie de asigurare a răspunderii de gestiune și pentru a se 

asigura mecanisme de audit adecvate, v-aș fi extrem de recunoscătoare, în numele Comisiei pentru 

control bugetar, dacă Parlamentul ar putea primi din partea Curții un aviz cu privire la cea mai bună 
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modalitate de a stabili bazele mecanismului de control pentru viitorul Fond Monetar European în cel 

mai scurt timp posibil și în formatul cel mai adecvat. 

 

Așteptăm cu interes răspunsul dumneavoastră și vă mulțumim încă o dată pentru excelenta 

cooperare. 

Cu deosebită considerație, 

 

Dr. Inge Gräsle 
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ANEXA II 

Răspunsul Mecanismului european de stabilitate 

 
 
 
Dlui Alex Brenninkmeijer  
Curtea de Conturi Europeană  
12, rue Alcide de Gasperi  
L-1615 Luxembourg  

 

Luxemburg, 24 septembrie 2018 

 

Stimate Domnule Brenninkmeijer, 

 

Vă mulțumim pentru avizul pe care Curtea de Conturi Europeană l-a transmis Mecanismului 
european de stabilitate cu privire la considerentele legate de audit și de asigurare a răspunderii 
referitoare la propunerea Comisiei din 6 decembrie 2017 privind înființarea Fondului Monetar 
European (FME).  

Luăm notă de faptul că avizul este emis de Curtea de Conturi Europeană ca răspuns la solicitarea 
formulată de președinta Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului European la 19 iunie 2018. 
Împărtășim poziția Comisiei pentru control bugetar, și anume aceea că răspunderea de gestiune, 
auditul și eficiența activităților instituțiilor publice sunt de o importanță capitală.  

În acest sens, aș dori să citez scrisoarea din partea domnului Mário Centeno, președintele 
Eurogrupului și președintele Consiliului de guvernatori al Mecanismului european de stabilitate, 
adresată domnului Donald Tusk, președintele Consiliului European, datată 25 iunie 2018. În această 
scrisoare, domnul Mário Centeno afirmă că „pe termen mai lung, liderii ar putea decide încorporarea 
Mecanismului european de stabilitate în cadrul UE, menținând caracteristicile esențiale ale 
guvernanței sale”.  

O majoritate tot mai mare a acționarilor MES se arată în favoarea integrării mecanismului în cadrul 
UE, cu condiția ca acest lucru să aibă loc în temeiul dreptului primar și într-un mod asemănător cu 
abordarea urmată pentru Banca Europeană de Investiții (BEI). BEI este un organism al UE cu capital 
propriu. Dispune de autonomie financiară și de propriile organisme de decizie. După cum 
menționează domnul Mário Centeno, această soluție nu poate fi implementată decât pe termen mai 
lung. Este esențial ca, în viitor, mecanismele de audit ale MES să nu ducă la o duplicare a eforturilor 
de audit și să continue să răspundă așteptărilor investitorilor de pe piețele de capital. 

În același timp, luăm notă de faptul că avizul Curții conține totodată un număr de recomandări cu 
privire la mecanismele de audit și de asigurare a răspunderii existente în prezent în cadrul MES. În 
acest sens, numeroase dintre recomandările Curții se referă la activitatea Consiliului auditorilor. 
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Conducerea MES, pe care o reprezint, respectă pe deplin independența Consiliului auditorilor și nu 
poate să exprime o opinie cu privire la metodologia de lucru a acestuia sau cu privire la sfera 
rapoartelor acestuia. Înțelegem că Consiliul auditorilor va prezenta propriile observații referitor la 
aviz.  

Am dori să reiterăm că, în opinia membrilor MES, actualele mecanisme de audit ale acestuia sunt în 
conformitate cu cele mai bune practici aplicabile instituțiilor financiare internaționale. Vom aborda în 
continuare mai multe puncte specifice.  

• Mecanismele de audit ale MES au fost stabilite de membrii MES în consultare cu instituțiile 
supreme de audit din țările lor respective și cu Curtea de Conturi Europeană. Prin urmare, 
Consiliul auditorilor a fost constituit ca un organism de supraveghere independent în cadrul MES, 
numit de către Consiliul guvernatorilor și răspunzător în mod direct în fața acestuia. Consiliul 
auditorilor are un mandat de audit cuprinzător, care include toate dimensiunile auditului 
finanțelor publice: auditul financiar, auditul de conformitate și auditul performanței, astfel cum 
este prevăzut la articolul 30 alineatul (3) din Tratatul privind Mecanismul european de stabilitate 
și la articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al MES. Sub acest aspect, într-un 
raport recent referitor la MES, Transparency International și-a exprimat aprecierea față de 
„mecanismele sale de audit de clasă mondială”.  
 

• Curtea deține deja un rol important în cadrul mecanismelor de audit ale MES întrucât unul dintre 
membrii Consiliului auditorilor este desemnat pe baza nominalizării sale de către Curte. Mai 
mult, membri ai personalului Curții sunt adesea solicitați în calitate de experți în diverse subiecte 
și sunt desemnați de Consiliul auditorilor să sprijine desfășurarea auditurilor independente ale 
acestuia cu privire la MES, în conformitate cu articolul 25 alineatul (5) din Regulamentul de 
procedură al MES. Curtea, împreună cu Parlamentul European, se numără printre destinatarii 
oficiali ai raportului anual al MES și ai raportului anual al Consiliului auditorilor, ceea ce 
consolidează transparența și răspunderea privind activitățile MES.  
 

• Conturile MES sunt auditate de auditori externi independenți în fiecare an, în conformitate cu 
standardele de audit general acceptate. Auditorii externi independenți sunt „aprobați și supuși 
supravegherii publice în conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a 
Consiliului din 17 mai 2006”, conform dispozițiilor specifice din Regulamentul de procedură al 
MES (articolul 22). Supravegherea pe care o exercită Consiliul auditorilor asupra activității 
auditorilor externi și raportul acestuia cu privire la situațiile financiare ale MES furnizează 
o asigurare suplimentară pentru membrii MES cu privire la conturile operaționale și la bilanțul 
mecanismului.  
 

• În sfârșit, luăm notă de recomandarea Curții conform căreia MES ar trebui să dezvolte o funcție 
de evaluare internă. În septembrie 2016, Consiliul guvernatorilor a numit un evaluator 
independent la nivel înalt care să evalueze relevanța, eficacitatea și eficiența asistenței financiare 
acordate de FESF și de MES. Raportul de evaluare rezultat a fost prezentat în fața Consiliului 
guvernatorilor și se află la dispoziția publicului larg pe site-ul web al MES. Având în vedere 
dimensiunea redusă a MES și numărul limitat de programe de asistență financiară implementate 
până la această dată, instituirea unei funcții permanente de evaluare în cadrul mecanismului nu 
ar fi o măsură eficientă pentru moment. Ea poate fi însă avută în vedere în viitor în cazul în care 
MES va cunoaște o dezvoltare. Între timp, vom continua să învățăm din practicile de evaluare 
existente în instituții similare. Echipa de evaluare a colaborat îndeaproape cu experți din cadrul 
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biroului de evaluare independent (Independent Evaluation Office – IEO) al FMI și cu BEI la 
dezvoltarea metodologiei pentru prima evaluare menționată mai sus.  

 
La un nivel mai general, pe lângă mecanismele de audit robuste ale MES, membrii acestuia au stabilit 
și mecanisme solide de guvernanță și de asigurare a răspunderii. Deciziile MES trebuie aprobate de 
organele de conducere ale acestuia. În acest context, ele presupun o implicare și din partea 
parlamentelor naționale. De fapt, MES face obiectul controlului parlamentar la nivel național într-o 
măsură neegalată în alte instituții similare (de exemplu, deciziile de creditare ale FMI nu fac obiectul 
examinării de către parlamentele naționale ale membrilor fondului). Guvernatorii MES se prezintă în 
fața parlamentelor lor pentru a explica sau a solicita un mandat pentru deciziile legate de activitățile 
mecanismului. Atunci când sunt invitați, directorul general și anumiți membri ai personalului cu 
funcții înalte de conducere se prezintă în fața parlamentelor naționale pentru a prezenta activitățile 
derulate de MES și, acolo unde este necesar, furnizează explicații referitoare la acestea.  
 
MES cooperează în mod proactiv și cu Parlamentul European. Începând din 2013, pe o bază 
voluntară, directorul general al MES a participat în mod regulat la audieri în fața Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare. De asemenea, au loc numeroase contacte suplimentare cu 
Parlamentul European la nivelul Conferinței președinților, existând de asemenea contacte cu diferite 
grupuri parlamentare și cu deputați în Parlament. Unul dintre pașii următori va fi explorarea 
posibilității ca MES să încheie un memorandum de înțelegere cu Parlamentul European, care ar putea 
servi drept bază pentru o raportare mai regulată.  
 
În încheiere, am dori să vă mulțumim din nou pentru avizul care urmează să fie publicat și ne 
exprimăm încrederea că această scrisoare oferă o perspectivă importantă asupra discuțiilor. MES se 
arată în continuare disponibil în vederea unui dialog ulterior cu Curtea cu privire la mecanismele 
viitoare în materie de audit și de asigurare a răspunderii aplicabile MES, odată ce modul în care 
acesta ar urma să fie integrat în cadrul UE va căpăta o claritate mai mare.  

 

 

Cu deosebită considerație,  

 

Kalin Anev Janse 

Secretar general 

Membru al Consiliului de administrație  
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ANEXA III 

Răspunsul Consiliului de auditori al Mecanismului european de stabilitate 

 
 

Luxemburg, 24 septembrie 2018 

Dlui Alex Brenninkmeijer  
Curtea de Conturi Europeană  
12, rue Alcide de Gasperi  
L-1615 Luxembourg  
 

 

Stimate Domnule Brenninkmeijer, 

Vă mulțumim pentru avizul pe care Curtea de Conturi Europeană l-a comunicat Consiliului auditorilor 
în legătură cu „considerentele legate de audit și de asigurare a răspunderii referitoare la propunerea 
din 6 decembrie 2017 privind înființarea unui Fondul Monetar European ancorat în cadrul legislativ al 
Uniunii” (denumit în continuare „avizul”). 

Consiliul auditorilor ia notă de faptul că Curtea de Conturi Europeană („Curtea”) nu deține un mandat 
pentru evaluarea activității Consiliului auditorilor și că, prin urmare, avizul Curții nu este bazat pe un 
exercițiu complet de evaluare. Cu toate acestea, Consiliul auditorilor apreciază oportunitatea de a afla 
opiniile unei instituții respectate cu privire la anumite elemente ale activității sale, astfel cum au fost 
prezentate aceste opinii în aviz. 

Ar fi fost probabil mai adecvat dacă avizul Curții ar fi clarificat, utilizând principiile INTOSAI, că Consiliul 
auditorilor nu este o instituție supremă de audit și faptul că nu se află în aceeași situație ca alte 
organisme de audit extern al căror mandat se extinde dincolo de o singură instituție. Prin urmare, 
Consiliul auditorilor trebuie, într-o anumită măsură, să exercite o putere de apreciere cu privire la 
aplicarea standardelor și a principiilor în raport cu rolul său specific. Consiliul auditorilor nu consideră 
că există o ambiguitate de exemplu în ceea ce privește declarația pe care o formulează în contextul 
auditului financiar. În urma unei examinări extinse a activității de audit desfășurate de firma de audit 
extern desemnată, inclusiv în urma unei analize ample a documentației de lucru a acestor auditori, pe 
baza unui model împrumutat direct de la Curte, Consiliul auditorilor formulează următoarea declarație: 
„Nu ne-a atras atenția nimic care să ne împiedice să recomandăm Consiliului guvernatorilor să aprobe 
situațiile financiare ale Mecanismului european de stabilite”. Această declarație nu este deloc ambiguă 
și evită o duplicare a activităților și a declarațiilor auditorului extern. 

În termeni generali, Consiliul auditorilor:  

 comandă, examinează și finalizează propriile rapoarte de audit speciale, care pot acoperi 
regularitatea, conformitatea, performanța și gestionarea riscurilor în cadrul MES, utilizând 
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serviciile unui personal calificat din cadrul instituțiilor supreme de audit, inclusiv din cadrul 
Curții;  

 examinează în detaliu activitatea efectuată de auditorul extern cu privire la conturi, după cum 
s-a arătat anterior;  

 formulează observații în avans și solicită ajustări ale conturilor anuale publicate ori de câte ori 
consideră că acest lucru este necesar; 

 participă în mod extins și continuu la funcția de audit intern și la activitatea acesteia;  
 are întrevederi cu conducerea MES și primește rapoarte și informații actualizate pe tot 

parcursul exercițiului;  
 și, bineînțeles, își revizuiește, la intervale regulate, propriul mod de operare în vederea unei 

îmbunătățiri continue.  
 

În acest din urmă context, Consiliul auditorilor va încerca, bineînțeles, să aibă în vedere sugestiile Curții 
și măsura în care acestea pot fi încorporate în mod util în activitatea sa. 

Fiind dedicat unui „client” unic, Consiliul auditorilor ar putea probabil dezvolta un mod specific de 
înțelegere și o abordare personalizată pentru activitatea sa privind MES. Evaluarea oportunității 
introducerii în viitor a altor mecanisme de audit și de asigurare a răspunderii, în paralel cu mecanisme 
instituționale diferite, ține de competența părților la Tratatul privind Mecanismul european de 
stabilitate. Am dori să menționăm totuși că orice alte noi mecanisme ar trebui să evite o duplicare 
inutilă a funcțiilor și să fie acceptabile pe piețele financiare care furnizează finanțare pentru MES, 
asigurând totodată un control și o răspundere de gestiune corespunzătoare. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

Kevin Cardiff 

Președintele Consiliului auditorilor 
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