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CUVÂNT-ÎNAINTE
Cetățenii Uniunii Europene și
statele membre ale acesteia
își vor continua și în 2021
lupta împotriva consecințelor
pandemiei de COVID-19.
În aceste vremuri dificile,
Uniunea Europeană pune la
dispoziție o asistență
financiară pe o scară fără
precedent. Pe lângă resursele
bugetare tradiționale
convenite ca parte a cadrului
financiar multianual (CFM) 2021-2027, UE a decis să lanseze inițiativa
Next Generation EU (NGEU), un pachet de redresare constituit din
fonduri suplimentare bazate pe titluri de creanță.
În calitate de auditor extern independent al Uniunii Europene, rolul
Curții este de a verifica dacă fondurile UE sunt colectate și cheltuite cu
respectarea normelor și a legislației relevante, precum și dacă sunt
contabilizate în mod corespunzător și utilizate cu eficiență și
eficacitate în interesul cetățenilor UE. Acest rol se aplică și noilor
măsuri luate de UE pentru a proteja cetățenii împotriva efectelor
negative ale pandemiei. În 2021, una din patru sarcini de audit care vor

fi lansate se va apleca asupra răspunsului UE la pandemia de COVID-19
și asupra implementării inițiativei NGEU.
Programul de activitate 2021+ marchează totodată debutul
implementării noii strategii a Curții pentru perioada 2021-2025, pe
care vă invit călduros să o consultați.
În următorii cinci ani, intenționăm să ne concentrăm pe trei obiective
strategice.
Obiectivul 1: îmbunătățirea răspunderii de gestiune, a transparenței
și a mecanismelor de audit pentru toate tipurile de acțiuni ale UE;
Obiectivul 2: direcționarea auditurilor către domeniile și subiectele în
legătură cu care Curtea poate aduce cea mai mare valoare adăugată,
în special în patru domenii strategice ale politicilor și programelor UE:
o

competitivitatea economică a Uniunii;

o

reziliența în raport cu amenințările la adresa securității Uniunii și
respectarea valorilor europene ale libertății, democrației și
statului de drept;

o

schimbările climatice, mediul și resursele naturale;

o

politicile fiscal-bugetare și finanțele publice în Uniune.
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Obiectivul 3: furnizarea unei asigurări de audit solide, într-un mediu
plin de provocări și în schimbare.
În continuare este prezentată o listă cu cele 73 de rapoarte speciale și
documente de analiză pe care intenționăm să le publicăm în 2021 și în
2022, structurate în funcție de cele patru domenii strategice
menționate mai sus.

În pofida acestor provocări, cetățenii UE, precum și părțile interesate
instituționale și partenerii noștri atât de la nivelul UE, cât și de la
nivelul statelor membre pot conta și în 2021 pe rapoarte obiective și
independente din partea Curții, axate pe chestiuni esențiale pentru
viitorul UE, în care vom sublinia ce anume funcționează bine și vom
atrage atenția asupra aspectelor care nu funcționează așa cum ar
trebui.

Curtea și-a adoptat programul de activitate 2021+ într-un context în
care pandemia de COVID-19 continuă să afecteze aproape toate
aspectele vieților și ale activităților noastre. Aș dori să vă asigur de
faptul că instituția noastră înțelege presiunea sub care instituțiile UE,
administrațiile naționale, regionale și locale din statele membre și
beneficiarii de sprijin din partea UE operează în momentul de față. De
aceea, vom continua să depunem toate eforturile necesare pentru
a limita sarcina administrativă ocazionată de activitatea noastră de
audit la nivelul entităților auditate. În același timp, impactul pe care îl
are pandemia asupra propriilor noastre activități înseamnă că va trebui
să dăm dovadă de precauție și de flexibilitate în implementarea
programului de activitate al instituției.

Klaus-Heiner Lehne
Președinte
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Domeniu prioritar al
politicilor UE/finanțării din
partea UE identificat în
strategia Curții pentru
2021-2025 și anul în care
este planificată publicarea

Denumirea sarcinii

Competențele digitale în
viitor
Răspunsul în materie de
sănătate publică la
pandemia de COVID-19
Extinderea programului
Orizont 2020
Competitivitatea economică a
Uniunii
2021

Șomajul de lungă durată
Activele spațiale ale
Europei
IMM-urile: crearea de noi
întreprinderi și faza de
extindere
Internaționalizarea IMMurilor
Egalitatea de gen
Drepturile de proprietate
intelectuală

Obiectivul sarcinii de audit

Acest document de analiză își propune să evalueze eficacitatea acțiunii UE, cu accent pe Fondul
social european, în ceea ce privește îmbunătățirea competențelor digitale ale populației adulte
europene.
Acest document de analiză își propune să evalueze răspunsul inițial la criză, mai precis măsurile
luate pentru a se facilita furnizarea de echipamente și de consumabile medicale, pentru a se
promova cercetarea în domeniul testării, al tratamentelor și al vaccinurilor și pentru a se facilita
schimbul de informații între statele membre.
Acest audit își propune să evalueze modul în care gestiunea asigurată de Comisie cu privire la
finanțarea pentru Orizont 2020 a contribuit la reducerea decalajului în materie de cercetare și
inovare dintre statele membre, acordându-se o atenție specială evaluării complementarității cu
fondurile structurale și de investiții europene.
Acest audit își propune să evalueze eficacitatea cu care Fondul social european a contribuit la
combaterea șomajului de lungă durată în perioada de programare 2014-2020.
Acest audit își propune să evalueze dacă Comisia a reușit să stabilească un cadru de reglementare
coerent și stabil cu scopul de a fructifica potențialul activelor spațiale ale Uniunii și de a combate
fragmentarea industriei spațiale europene, astfel cum se prevede atât în documentul referitor la
politica industrială spațială a UE, cât și în Strategia spațială europeană.
Acest audit își propune să evalueze dacă sprijinul acordat din FEDR în perioada 2014-2020 a fost
eficace în a ajuta IMM-urile să își demareze activitățile și să se extindă.
Acest audit își propune să evalueze dacă acțiunile existente ale UE în sprijinul internaționalizării
IMM-urilor sunt eficace, în special în abordarea nevoilor IMM-urilor de acces la noi piețe și de
extindere a activităților lor.
Această sarcină de audit urmărește să evalueze dacă obiectivele Comisiei privind egalitatea de gen
sunt bine reflectate și transpuse în principalele domenii de cheltuieli ale bugetului UE.
Acest audit va evalua eficacitatea de care dă dovadă Comisia în ceea ce privește dezvoltarea
politicii UE în materie de proprietate intelectuală și protejarea drepturilor de proprietate
intelectuală pe piața unică.
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Domeniu prioritar al
politicilor UE/finanțării din
partea UE identificat în
strategia Curții pentru
2021-2025 și anul în care
este planificată publicarea

Denumirea sarcinii

Obiectivul sarcinii de audit

Utilizarea sistemelor de tip
big data în cadrul DG AGRI
COVID-19: achiziționarea
vaccinurilor și alte măsuri
de sănătate

Acest audit va evalua utilizarea de către Comisie a soluțiilor informatice și a analizei datelor în
sprijinul gestiunii și al controlului politicii agricole comune.
Acest audit va evalua și va analiza eficacitatea UE în ceea ce privește sprijinirea dezvoltării de
vaccinuri împotriva COVID-19 și achiziționarea unor cantități adecvate de astfel de vaccinuri pentru
a se acoperi nevoile identificate.
Acest audit va examina dacă fondurile UE au sprijinit în mod eficace digitalizarea școlilor din
regiunile europene.

Digitalizarea școlilor
Competitivitatea economică a
Uniunii
2022

Inițiativa pentru investiții
ca reacție la coronavirus
(CRII)
E-guvernarea
Uniunea ENERGETICĂ
Operatorii economici
autorizați

Acest audit va examina dacă Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus a mobilizat rapid
fonduri ESI pentru a se face față provocărilor legate de COVID-19.
Acest audit își propune să verifice dacă Comisia a fost eficace și eficientă în conceperea și în
sprijinirea implementării Planului de acțiune al UE privind guvernarea electronică.
Acest audit va evalua dacă Comisia și ACER au contribuit în mod eficace la încurajarea finalizării
pieței interne europene a energiei pentru electricitate.
Acest audit își propune să verifice dacă Comisia și statele membre se asigură că programul privind
operatorii economici autorizați își îndeplinește obiectivele de a consolida securitatea lanțului
internațional de aprovizionare și de a facilita schimburile comerciale, asigurând totodată faptul că
veniturile sunt colectate în integralitate.
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Domeniu prioritar al
politicilor UE/finanțării din
partea UE identificat în
strategia Curții pentru
2021-2025 și anul în care
este planificată publicarea

Denumirea sarcinii

Infrastructura de
reîncărcare pentru
vehiculele electrice
Principiul „poluatorul
plătește”
Silvicultura

Schimbările climatice, mediul
și resursele naturale
2021

Schimbările climatice și
agricultura
Impozitarea energiei și
subvențiile pentru energie
Eficiența energetică în
întreprinderi
PAC și proiectele din
domeniul apei
Deșeurile electronice
Evaluarea comparativă
internațională
a infrastructurilor de
transport de maximă
importanță
Finanțarea unor investiții
sustenabile

Obiectivul sarcinii de audit

Acest audit își propune să evalueze eficacitatea sprijinului acordat de UE în perioada 2014-2020, în
special prin Mecanismul pentru interconectarea Europei și prin fondurile structurale și de investiții
europene, pentru infrastructura de reîncărcare pentru vehiculele electrice.
Acest audit își propune să examineze dacă Comisia a integrat principiul „poluatorul plătește” în
politicile sectoriale ale UE și să evalueze sprijinul acordat statelor membre pentru punerea în
aplicare a Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător.
Acest audit își propune să evalueze dacă sprijinul acordat de UE pentru silvicultură a contribuit în
mod eficace la protecția biodiversității și la atenuarea schimbărilor climatice/adaptarea la acestea.
Acest audit își propune să evalueze eficacitatea sprijinului acordat fermierilor în cadrul politicii
agricole comune pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice și pentru adaptarea la acestea.
Acest audit își propune să examineze coerența legislației UE în materie de impozitare a energiei în
raport cu obiectivele climatice.
Acest audit își propune să analizeze raportul cost-eficacitate și durabilitatea rezultatelor obținute
de proiectele de eficiență energetică finanțate din Fondul european de dezvoltare regională
pentru întreprinderi din diferite sectoare industriale.
Acest audit își propune să verifice dacă sprijinul acordat de UE prin intermediul politicii agricole
comune pentru proiecte din domeniul apei (în special pentru irigații) nu numai că a adus beneficii
pentru fermieri, ci a și sprijinit gestionarea durabilă a apei.
Acest document de analiză își propune să verifice dacă acțiunile UE au contribuit în mod eficace la
îmbunătățirea colectării, a tratării și a reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice și
a bateriilor uzate.
Acest audit își propune să evalueze performanța Comisiei în gestionarea megaproiectelor de
transport finanțate de UE printr-o analiză comparativă a acestora în raport cu alte investiții în
infrastructura de transport, atât din interiorul, cât și din afara UE.
Acest audit își propune să evalueze eficacitatea acțiunilor UE în materie de promovare și de
reglementare a finanțării sustenabile.
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Domeniu prioritar al
politicilor UE/finanțării din
partea UE identificat în
strategia Curții pentru
2021-2025 și anul în care
este planificată publicarea

Denumirea sarcinii

Integrarea aspectelor
legate de schimbările
climatice
Solurile durabile

Schimbările climatice, mediul
și resursele naturale
2022

Regiunile carbonifere în
tranziție
Pescuitul durabil
Economia circulară
Schimbările climatice și
ajutorul pentru dezvoltare

Obiectivul sarcinii de audit

Acest audit va evalua dacă raportarea Comisiei cu privire la cheltuielile legate de climă este
relevantă și fiabilă și dacă Comisia și-a îndeplinit angajamentul de a cheltui cel puțin 20 % din
bugetul UE pentru acțiuni în domeniul climatic în CFM 2014-2020.
Acest audit va evalua dacă sprijinul acordat fermierilor în cadrul PAC a contribuit în mod eficace la
protecția solului și la prevenirea poluării cu nitrați.
Acest audit va evalua eficacitatea fondurilor UE în perioada de programare 2014-2020 în ceea ce
privește sprijinirea tranziției regiunilor carbonifere către sfârșitul industriei cărbunelui.
Acest audit va stabili dacă sistemul de control utilizat de UE pentru prevenirea, descurajarea și
eliminarea pescuitului ilegal funcționează în mod eficient și eficace.
Acest audit va examina eficacitatea sprijinului acordat din FEDR pentru fazele de concepție și de
producție ale economiei circulare, un sistem economic ce vizează utilizarea continuă a resurselor și
eliminarea producției de deșeuri.
Acest audit va evalua eficacitatea Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice plus (AMSC+)
în a ajuta țările cele mai vulnerabile să atenueze riscurile și să se adapteze la schimbările climatice.
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Domeniu prioritar al
politicilor UE/finanțării din
partea UE identificat în
strategia Curții pentru
2021-2025 și anul în care
este planificată publicarea

Denumirea sarcinii

Combaterea spălării
banilor
Educația în situații de
urgență
Dezinformarea
Reziliența în raport cu
amenințările la adresa
securității Uniunii și
respectarea valorilor
europene ale libertății,
democrației și statului de
drept
2021

Statul de drept în Ucraina
Statul de drept în Balcanii
de Vest
Frontex
Introducerea ilegală de
migranți
Politica de returnare
a migranților
Programele
transfrontaliere
Frauda și PAC

Obiectivul sarcinii de audit

Acest audit își propune să evalueze dacă Comisia, împreună cu autoritățile europene de
supraveghere, a luat măsuri eficace de combatere a spălării banilor și a infracțiunilor financiare
conexe, precum și de combatere a finanțării terorismului.
Acest audit își propune să evalueze dacă acțiunile UE de sprijinire a educației în situații de urgență
umanitară și de criză prelungită sunt eficace în asigurarea accesului copiilor la o educație sigură,
incluzivă și de calitate.
Acest audit va examina Planul de acțiune al UE împotriva dezinformării, aplecându-se asupra
relevanței sale, a rezultatelor obținute până în prezent, precum și asupra cadrului aferent de
asigurare a răspunderii.
Acest audit își propune să evalueze eficacitatea acțiunii UE de combatere a corupției în Ucraina. Se
va analiza cât de creativă și de diligentă a fost UE în luarea în considerare a cauzelor profunde ale
corupției din această țară.
Acest audit va evalua eficacitatea sprijinului acordat de UE pentru statul de drept în Balcanii de
Vest și, după caz, va identifica și va cartografia principalii factori care au împiedicat eventual
această eficacitate.
Acest audit își propune să evalueze dacă Frontex a gestionat în mod corespunzător implementarea
noului său mandat și a noilor sale resurse.
Acest audit își propune să evalueze dacă sprijinul pe care Centrul european al Europol privind
introducerea ilegală de migranți l-a acordat pentru acțiunile statelor membre ale UE îndreptate
împotriva introducerii ilegale de migranți și a traficului de persoane este bine gestionat.
Acest audit își propune să evalueze eficacitatea cooperării UE cu țările terțe în contextul readmisiei
migranților.
Acest audit își propune să evalueze eficacitatea sprijinului acordat de UE pentru programe de
cooperare transfrontalieră și dificultățile specifice legate de implementarea acestor programe
pentru perioada 2014-2020.
Acest audit va examina politicile și procedurile utilizate de Comisie și de statele membre pentru
combaterea fraudei în ceea ce privește plățile din cadrul PAC.
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Domeniu prioritar al
politicilor UE/finanțării din
partea UE identificat în
strategia Curții pentru
2021-2025 și anul în care
este planificată publicarea

Denumirea sarcinii

Conflictul de interese
Reziliența în raport cu
amenințările la adresa
securității Uniunii și
respectarea valorilor
europene ale libertății,
democrației și statului de
drept
2022

Securitatea alimentară în
timpul pandemiei de
COVID-19
Imunizarea instituțiilor UE
la pirateria informatică
Libera circulație
Cooperarea
transfrontalieră în
vecinătatea UE
Securitatea rețelelor 5G

Obiectivul sarcinii de audit

Acest audit va examina dacă Comisia și statele membre au instituit politici și proceduri eficace
pentru a aborda problemele în materie de conflict de interese legate de plățile din cadrul PAC și
din domeniul coeziunii.
Acest audit va evalua dacă măsurile PAC introduse de Comisie și de statele membre pentru
a sprijini fermierii și pentru a asigura lanțurile de aprovizionare cu alimente în timpul pandemiei de
COVID-19 au fost bine gestionate și eficiente.
Această sarcină de audit își propune să evalueze situația guvernanței în materie de securitate
cibernetică și pregătirea instituțiilor și a agențiilor UE în caz de incidente de securitate cibernetică.
Acest audit va stabili dacă Comisia a luat măsuri eficace pentru a proteja dreptul la liberă circulație,
inclusiv funcționarea Acordului Schengen, în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19.
Acest audit va evalua eficacitatea programelor UE care finanțează cooperarea dintre UE și regiunile
învecinate de la frontiera externă a UE.
Auditul se va concentra pe securitatea rețelelor 5G, aspect care include securitatea cibernetică și
cea a echipamentelor hardware.
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Domeniu prioritar al
politicilor UE/finanțării din
partea UE identificat în
strategia Curții pentru
2021-2025 și anul în care
este planificată publicarea

Denumirea sarcinii

Mecanismul unic de
rezoluție
Schimbul de informații
fiscale
Supravegherea ulterioară
închiderii programelor

Politicile fiscal-bugetare și
finanțele publice în Uniune
2021

Piața unică pentru
fondurile de investiții
Gestionarea riscurilor în
domeniul vamal în scopul
protejării intereselor
financiare ale UE
Producția de lapte și de
produse lactate
Contribuțiile țărilor terțe
Supravegherea bancară la
nivelul UE

Obiectivul sarcinii de audit

Acest audit evaluează dacă mecanismul unic de rezoluție este bine pregătit pentru posibila
lichidare a băncilor din zona euro.
Acest audit își propune să evalueze eficacitatea sistemului instituit de Comisie pentru realizarea
schimbului automat de informații fiscale.
Acest audit își propune să evalueze eficacitatea supravegherii asigurate de Comisie, după
închiderea programelor, cu privire la statele membre care au beneficiat de asistență
macrofinanciară.
Acest audit își propune să evalueze măsura în care a fost creată o piață unică funcțională pentru
fondurile de investiții, precum și dacă aceasta protejează investitorii și stabilitatea financiară.
Această sarcină de audit urmărește să evalueze dacă Comisia a instituit un cadru adecvat de
gestionare a riscurilor în domeniul vamal pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii
Europene și dacă statele membre au înregistrat progrese în implementarea sistemelor lor de
gestionare a riscurilor în domeniul vamal în ceea ce privește resursele proprii tradiționale.
Acest audit va analiza dacă măsurile introduse de Comisie ca răspuns la scăderea prețurilor au fost
bine gestionate și dacă și-au îndeplinit obiectivele într-un mod eficient.
Acest document de analiză își propune să realizeze un bilanț al contribuțiilor aduse de țări terțe la
bugetul Uniunii Europene (UE) pentru finanțarea politicilor europene.
Acest audit va oferi asigurare cu privire la eficiența operațională a modului în care Banca Centrală
Europeană gestionează supravegherea instituțiilor de credit semnificative.
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Domeniu prioritar al
politicilor UE/finanțării din
partea UE identificat în
strategia Curții pentru
2021‐2025 și anul în care
este planificată publicarea

Politicile fiscal‐bugetare și
finanțele publice în Uniune

Denumirea sarcinii

Obiectivul sarcinii de audit

Costul instrumentelor
financiare ale UE

Acest audit va evalua dacă Comisia a efectuat o evaluare aprofundată a costurilor aferente
instrumentelor financiare și garanțiilor gestionate la nivel central și dacă costurile suportate de
aceste instrumente sunt compensate în mod clar de beneficiile obținute.

Fiabilitatea statisticilor

Acest audit își propune să evalueze dacă Comisia contribuie în mod eficace la producerea de către
statele membre a unor statistici europene fiabile.

Verificarea VNB‐ului

Acest audit va evalua dacă verificarea efectuată de Comisie asigură în mod eficace faptul că datele
privind venitul național brut care stau la baza resursei proprii principale a UE sunt comparabile,
fiabile și complete.

2022
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Domeniu prioritar al
politicilor UE/finanțării din
partea UE identificat în
strategia Curții pentru
2021‐2025 și anul în care
este planificată publicarea

Denumirea sarcinii

Raportarea cu privire la
legalitatea și regularitatea
operațiunilor în domeniul
coeziunii
Durabilitatea investițiilor în
infrastructura rurală

Alte domenii
2021

Programul LEADER
(Liaison entre actions de
développement de
l'économie rurale)
Închiderea instrumentelor
financiare din
perioada 2007‐2013

Obiectivul sarcinii de audit

Acest audit își propune să examineze în detaliu problemele pe care Curtea le‐a identificat la nivelul
Comisiei și se va concentra asupra sferei, a conținutului și a documentației activității de audit a
Comisiei, precum și asupra abordării metodologice utilizate pentru calcularea nivelului de eroare
estimat.
Acest audit își propune să evalueze dacă investițiile în infrastructură care beneficiază de sprijin din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală aduc beneficii economice și sociale pe termen
lung pentru comunitatea rurală.
Acest audit își propune să evalueze dacă metoda de punere în practică a programului LEADER este
eficientă din punctul de vedere al costurilor și dacă Comisia și statele membre au abordat
deficiențele identificate în trecut.

Acest audit va analiza dacă statele membre și Comisia au luat măsurile necesare pentru a verifica și
a evalua în mod corespunzător, la închidere, eligibilitatea cheltuielilor pentru instrumentele
financiare care fac obiectul gestiunii partajate.
Acest audit își propune să evalueze dacă Comisia utilizează instrumentele disponibile în cadrul
Stimularea performanței
politicii de coeziune pentru a stimula în mod eficace performanța.
Investițiile cofinanțate de
Acest audit își propune să evalueze eficiența și eficacitatea sprijinului cofinanțat de UE pentru
UE în turism
dezvoltarea și promovarea turismului.
Includerea pe o listă neagră Acest audit va evalua dacă UE dispune de instrumente eficace pentru a evita ca fondurile UE și
a unor operatori economici contractele publice să ajungă la operatori economici nefiabili.
Drepturile pasagerilor în
Acest audit va evalua dacă Comisia a monitorizat în mod eficace respectarea, în timpul crizei
timpul crizei provocate de
provocate de pandemia de COVID‐19, a drepturilor pasagerilor care utilizează transportul aerian.
pandemia de COVID‐19
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Domeniu prioritar al
politicilor UE/finanțării din
partea UE identificat în
strategia Curții pentru
2021-2025 și anul în care
este planificată publicarea

Alte domenii
2022

Denumirea sarcinii

Forme simplificate de
sprijin în domeniul
coeziunii
Planurile naționale de
redresare și reziliență și
provocările pentru
semestrul european
Panoplia de mijloace
bugetare 2021+
Consultanții externi
Activitățile de lobby care
vizează legiuitorii
Reziliența instituțiilor și
a organismelor UE

Obiectivul sarcinii de audit

Acest audit va examina dacă Comisia și statele membre au utilizat forme simplificate de sprijin în
perioada 2014-2020 pentru a reduce sarcina administrativă și erorile, punând în același timp un
accent mai puternic pe rezultate.
Acest audit va evalua procesul de aprobare a planurilor naționale de redresare și reziliență
prezentate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Auditul va examina și modul în care
semestrul european a fost adaptat pentru a permite coordonarea cu Mecanismul de redresare și
reziliență.
Scopul acestui audit este de a evalua dacă actualul buget al UE și alte instrumente de la nivelul UE,
inclusiv Mecanismul european de stabilitate (MES) și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI),
reprezintă o modalitate suficient de eficientă și de transparentă de finanțare a politicilor UE.
Acest audit își propune să evalueze dacă Comisia obține un bun raport costuri-beneficii atunci când
lucrează cu consultanți angajați de contractanți, protejându-și în același timp interesele proprii.
Acest audit va evalua dacă Registrul de transparență al UE este un instrument eficace pentru
controlul public al activităților lobbyiștilor care încearcă să influențeze procesul decizional al UE.
Acest audit va evalua toate măsurile, strategice și operaționale, luate de principalele instituții și
organisme ale UE pentru a menține continuitatea activității în timpul crizei provocate de pandemia
de COVID-19.
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DESPRE NOI
Misiunea noastră: prin activități de audit independente, profesioniste
și cu impact, evaluăm economicitatea, eficacitatea, eficiența,
legalitatea și regularitatea acțiunilor UE cu scopul de a îmbunătăți
răspunderea de gestiune, transparența și gestiunea financiară,
consolidând astfel încrederea cetățenilor și răspunzând în mod eficace
la provocările actuale și viitoare cu care UE se confruntă sau se va
confrunta.
Viziunea noastră: ne propunem să fim un lider în profesia de auditor
public și să contribuim la o Uniune Europeană mai rezilientă și mai
sustenabilă, care susține valorile pe care aceasta este bazată.

Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al Uniunii
Europene. Colegiul Curții este format din câte un membru din fiecare
stat membru și beneficiază de sprijinul adus de personalul instituției, în
număr de aproximativ 900 de angajați proveniți din toate statele
membre ale UE. Curtea își are sediul la Luxemburg, și-a început
activitatea în 1977 și este o instituție a UE din 1993.
Valorile noastre sunt independența, integritatea, obiectivitatea,
transparența și profesionalismul.

Rapoartele de audit și avizele Curții reprezintă o verigă esențială
a lanțului de asigurare a răspunderii pentru gestiunea finanțelor UE,
ele fiind utilizate pentru a garanta faptul că cei responsabili de
implementarea politicilor și a programelor UE – Comisia, alte instituții
și organe ale UE și administrațiile naționale – dau seamă pentru actul
de gestiune.
În fine, prin intermediul activității sale, Curtea dorește să ajute
cetățenii UE să înțeleagă mai bine modul în care Uniunea și statele sale
membre răspund atât provocărilor actuale, cât și celor viitoare.
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DOCUMENTELE ELABORATE DE CURTE
Curtea elaborează:
—

un raport anual cu privire la bugetul UE, inclusiv o declarație de asigurare;

—

rapoarte anuale specifice, în care sunt prezentate opiniile de audit ale Curții rezultate în urma auditului financiar efectuat cu privire la fiecare
agenție și organism al UE;

—

un raport anual privind aspecte legate de performanță;

—

rapoarte speciale referitoare la anumite subiecte de audit selectate, care se publică pe tot parcursul anului și care sunt, în principal, rezultatul
unor audituri ale performanței;

—

documente de analiză, care sunt analize descriptive și informative cu privire la domenii de politică sau de gestiune ale UE;

—

avize, care sunt utilizate de Parlamentul European și de Consiliul European atunci când aprobă acte legislative și alte decizii ale UE.

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 4398-1
Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
Numeroase alte informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu).
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