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Stimate Domnule Președinte, 

Stimați deputați ai Parlamentului European, 

Stimată Doamnă Vicepreședintă a Comisiei, 

Îmi face o deosebită onoare să prezint, în această sesiune plenară a Parlamentului European, 
rapoartele anuale ale Curții de Conturi Europene. 

Anul acesta, prezentarea rapoartelor are loc într-un context deosebit de dificil. În numele întregului 
personal al Curții, aș dori să prezint cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor atrocităților 
teroriste care au fost comise recent la Paris. Cei care atacă valorile europene ne atacă de fapt 
democrația. Împreună, trebuie să dăm dovadă de cea mai mare fermitate împotriva lor. 

Stimați deputați, 

Este momentul ca solidaritatea europeană să apere valorile umane fundamentale consacrate în tratat. 
În egală măsură, UE și statele membre trebuie să facă față în prezent și altor provocări majore:  

• crearea de locuri de muncă și creșterea economică;  

• acoperirea nevoilor în domeniul energiei, îndeplinind totodată obiectivele climatice, și  

• gestionarea problemelor legate de azil și de fluxurile migratorii. 

În opinia noastră, bugetul UE ar putea fi investit mai bine și mai rapid pentru a face față numeroaselor 
provocări cu care se confruntă Europa. Per ansamblu, rezultatele noastre de audit din ultimii ani indică 
necesitatea unei abordări complet noi: 

• factorii de decizie trebuie să alinieze mai bine alocarea bugetului la prioritățile strategice pe 
termen lung ale UE și să amelioreze capacitatea de reacție a acestuia în situații de criză; 

• legiuitorii trebuie să se asigure că schemele de cheltuieli specifică în mod clar rezultatele 
urmărite și riscurile considerate acceptabile;  

• cei care răspund de gestiunea financiară trebuie să se asigure că utilizarea fondurilor se face în 
conformitate cu normele aplicabile și duce la obținerea rezultatelor scontate. 

Programată pentru anul viitor, evaluarea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 
reprezintă o ocazie extrem de importantă de a regândi atât priorită țile în materie de cheltuieli, cât și 
concepția unora dintre schemele de cheltuieli existente. Între timp, trebuie să se obțină rezultate mai 
bune utilizând mijloacele deja existente.  

În raportul nostru sunt identificate o serie de probleme de gestiune financiară existente de mai mult 
timp, care trebuie să fie rezolvate. Înainte de a aborda aceste probleme, a ș dori totuși să afirm cu cea 
mai mare claritate că am validat conturile UE aferente exercițiului 2014. Conturile sunt fiabile și am 
emis o opinie de audit „fără rezerve” cu privire la acest aspect.  

Acestea fiind spuse, aș dori să subliniez acum patru domenii în care gestiunea financiară a UE necesită 
o atenție specială. 

În primul rând, am constatat că prea mulți bani sunt în continuare cheltuiți fără să se respecte 
normele financiare ale UE. Se observă un nivel constant ridicat de eroare în cadrul plăților. Rata de 
eroare globală estimată pentru plățile efectuate în 2014 a fost de 4,4 %, rămânând la un nivel stabil în 
ultimii trei ani. 

Comisia și statele membre au înregistrat progrese în ultimii ani în ceea ce privește prevenirea și 
corectarea erorilor. Cu toate acestea, dacă s-ar fi utilizat toate informațiile disponibile, s-ar fi putut 
corecta și mai multe erori. 
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Analiza Curții a arătat că se pot concepe scheme de cheltuieli mai puțin expuse la erori, în special prin 
simplificarea condițiilor de plată și a procedurilor. 

Un al doilea aspect la care aș dori să mă refer este performanța bugetului: UE trebuie să își 
investească mai bine bugetul. 

În opinia noastră, cadrul financiar multianual ar putea fi mai bine aliniat la strategia UE, atât în ceea 
privește perioadele pe care le acoperă, cât și în ceea ce privește prioritățile urmărite. 

Subliniem, de asemenea, faptul că obiectivele și dezideratele politice de nivel înalt ale UE nu sunt 
transpuse în obiective operaționale clare, aceasta fiind o condiție fundamentală pentru eficacitatea 
gestiunii și a raportării cu privire la performanță. 

În al treilea rând, UE trebuie să soluționeze problema mai multor restanțe financiare acumulate, nu în 
ultimul rând pentru a debloca fonduri care să poată fi utilizate acolo unde este cea mai mare nevoie 
de ele.  

În special, trebuie observat că unele state membre se confruntă cu dificultă ți în ceea ce privește 
absorbția fondurilor UE care le-au fost alocate și că se înregistrează în continuare un nivel ridicat de 
fonduri rămase neutilizate în cadrul instrumentelor financiare. 

În fine, gestiunea financiară a UE ar avea mult de câștigat dintr-o mai mare transparență. Acest 
element este crucial pentru a se asigura încrederea cetățenilor. 

Am formulat o serie de recomandări cu privire la măsurile pe care Comisia ar trebui să le ia pentru a 
îmbunătăți transparența în ceea ce privește nevoile pe termen lung de flux de numerar, erorile de la 
nivelul plăților și corecțiile efectuate, precum și rezultatele obținute în urma cheltuielilor efectuate de 
la bugetul UE. 

Dar la fel de important este să se asigure transparența și în ceea ce privește acele politici ale UE care 
nu sunt finanțate în mod direct de la bugetul Uniunii. Noile modalități de finanțare a politicilor UE nu 
ar trebui să excludă riscurile financiare din sfera controlului public și de la auditul public.  

Stimați deputați, 

În concluzie, fondurile UE trebuie să fie mai bine investite, iar Uniunea trebuie să ia o serie de măsuri 
pentru a se asigura că:  

• investițiile efectuate sunt mai bine corelate cu prioritățile Uniunii; 

• normele sunt simplificate și axate pe obținerea de rezultate și 

• resursele financiare sunt gestionate într-un mod mai eficient. 

Luate împreună, toate aceste măsuri ar constitui într-adevăr o abordare complet nouă. 

Stimate Domnule Președinte, stimați deputați, 

Curtea de Conturi Europeană este alături de Parlament și de celelalte instituții europene în aceste 
momente foarte dificile. 

Apărarea democrației și asigurarea bunăstării cetățenilor noștri vor exercita o presiune semnificativă 
asupra resurselor comune de care dispunem. 

Sarcina principală a Curții de Conturi va fi în continuare aceea de a contribui la garantarea faptului că 
resursele existente sunt utilizate în cel mai bun mod cu putință. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 


