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[Stimată Doamnă/Stimate Domnule] Președinte, 

Stimați Domni Miniștri, 

Doamnelor și domnilor, 

 

Anul acesta, Curtea de Conturi Europeană aniversează 40 de ani de existență. Printre invitații pe care 

am avut onoarea de a-i avea alături de noi la ceremonia organizată cu această ocazie s-au numărat 

doamna Kaljulaid, președinta Republicii Estonia – țara care asigură în prezent președinția UE, 

președintele Comisiei Europene, președintele Parlamentului European și numeroși reprezentanți ai 

statelor membre ale UE. 

Mediul politic, financiar și economic în care a evoluat Uniunea Europeană în ultimele patru decenii s-a 

schimbat considerabil. În acest context, am plăcerea de a vă aduce mai multe vești bune și, în același 

timp, importante. 

Potrivit constatărilor Curții, conturile UE aferente exercițiului 2016 prezintă o imagine corectă și fidelă. 

Curtea le-a aprobat, așa cum a fost cazul în fiecare an începând din 2007. În 2016, operațiunile de 

venituri nu au fost afectate de un nivel semnificativ de eroare. Cea mai importantă constatare este 

însă aceea că a existat o îmbunătățire susținută în ceea ce privește nivelul de eroare estimat pentru 

plățile efectuate din bugetul UE. Aproximativ jumătate din cheltuielile UE auditate în 2016 s-au 

situat sub pragul de semnificație de 2 % stabilit de auditori pentru nivelul de eroare.  

În consecință, Curtea a emis o opinie pozitivă cu rezerve referitoare la plățile aferente 

exercițiului 2016, și nu o opinie contrară. De la începuturile declarației anuale de asigurare în 1994, 

Curtea emite pentru prima dată o astfel de opinie cu rezerve, dar pozitivă, cu privire la cheltuielile 

UE. Acest lucru reflectă îmbunătățiri importante la nivelul cheltuielilor. Totodată, dacă îmbunătățirile 

se vor menține în viitor, această opinie ar putea marca o etapă extrem de importantă în evoluția 

cheltuielilor UE într-un moment crucial. 

Domenii precum ajutoarele directe pentru fermieri, granturile acordate studen ților și cercetătorilor 

sau costurile cu personalul – care reprezintă împreună aproape jumătate din cheltuielile UE – au 

înregistrat niveluri de eroare sub 2 %. Trebuie remarcat însă că plățile bazate pe rambursarea 

costurile au prezentat niveluri mai ridicate de eroare. 

Acțiunile întreprinse de statele membre și de Comisie au contribuit în mod decisiv la reducerea 

nivelului de eroare global estimat. Curtea a constatat însă că existau suficiente informații care ar fi 
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permis, într-o și mai mare măsură, prevenirea sau detectarea și corectarea multor erori. În opinia 

noastră, aceasta înseamnă că nu este nevoie de controale suplimentare cu privire la cheltuielile UE, 

dar că mecanismele de control existente trebuie să fie utilizate în mod corespunzător. Din cauza 

acestor erori persistente, rata de eroare pentru ansamblul bugetului, estimată la 3,1 %, a rămas 

deasupra pragului de semnificație de 2 %.  

Aș dori să adaug aici un mesaj de avertizare: totalul plăților pe care UE le-a angajat din bugete viitoare 

a înregistrat un nivel-record în 2016, ajungând la 238,8 miliarde de euro. Eliminarea acestor 

acumulări de plăți și prevenirea altora noi ar trebui să reprezinte o prioritate, ținând seama de faptul 

că planificarea pentru noua perioadă de programare a cheltuielilor UE va începe în 2020. 

 

Doamnelor și domnilor, 

 

Este important ca cetățenii să știe că fondurile publice sunt cheltuite cu respectarea legilor. În aceeași 

măsură, dacă nu cumva chiar mai mult, cetățenii vor să știe ce rezultate s-au obținut cu banii lor. Avea 

sens să se construiască un anumit drum sau un aeroport într-un anumit loc? S-au creat într-adevăr 

locuri de muncă? S-a produs într-adevăr o creștere economică? Pentru a putea răspunde la aceste 

întrebări, Curtea de Conturi Europeană pune un accent din ce în ce mai puternic pe performanță.  

În numeroase domenii ale bugetului UE, sistemele de control destinate să prevină sau să detecteze și 

să corecteze erorile s-au îmbunătățit în ultimii ani. Acest lucru ne oferă posibilitatea de a face să 

evolueze declarația de asigurare și Curtea preconizează că se va putea baza într-o măsură mai mare pe 

aceste sisteme în vederea asigurării regularității cheltuielilor în viitor.  

Astfel, Curtea vă va putea pune la dispoziție informații mai bune și mai fiabile în contextul auditării 

bugetului UE. 

În acest scop, aș dori să vă adresez invitația de a ne comunica ideile și sugestiile dumneavoastră cu 

privire la activitatea viitoare a Curții. În ultimele luni, am publicat numeroase rapoarte de audit 

privind teme specifice variind de la șomajul în rândul tinerilor la criza refugiaților și abordarea 

„hotspot” și până la energie și schimbările climatice. Acestea vor fi urmate în lunile viitoare de 

rapoarte referitoare la subiecte precum criza financiară din Grecia, mecanismul unic de supraveghere, 

Comitetul unic de rezoluție sau viitorul politicii agricole comune. Curtea caută însă în permanență 

subiecte de audit noi și deci contribuțiile dumneavoastră, fie ele colective, fie individuale, vor fi 

extrem de apreciate. 
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Vom continua să ne îndeplinim rolul de gardian al finanțelor UE și al intereselor financiare ale 

cetățenilor noștri. De asemenea, vom continua să fim o voce independentă, subliniind acele lucruri 

care merg bine și punând în lumină adevăruri neconfortabile acolo unde lucrurile nu funcționează. 

Într-o lume asaltată de informații false și de date manipulate, Curtea de Conturi Europeană va 

continua să vă prezinte atât dumneavoastră, cât și cetățenilor din țările dumneavoastră, informații 

fiabile și imparțiale. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 


