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Curtea de Conturi Europeană face apel la o mai mare 
responsabilitate în ceea ce privește gestiunea finanțelor 
UE 
Curtea de Conturi Europeană a făcut apel astăzi la necesitatea de a se pune un accent mai mare pe 
valoarea adăugată în cadrul bugetului UE, la o flexibilitate sporită și la un nivel mai mare de 
transparență, precum și la o responsabilitate mai mare în ceea ce privește gestiunea finanțelor UE. 
Propunerile sale în acest sens sunt formulate în nota de informare intitulată „Viitorul finanțelor UE: 
reformarea modului de funcționare a bugetului UE”. Nota reprezintă răspunsul Curții la Documentul de 
reflecție privind viitorul finanțelor UE, care a fost elaborat de Comisia Europeană și care constituie un 
pas important în elaborarea următorului cadru financiar multianual. 

Jan Gregor, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de această notă de informare, a declarat 
următoarele: „Deși Curtea de Conturi Europeană nu este mandatată în niciun fel să se exprime cu privire la 
dimensiunea sau la alocarea cheltuielilor UE sau cu privire la stabilirea veniturilor UE, este rolul acesteia să 
ofere consiliere în vederea îmbunătățirii gestiunii financiare, a transparenței și a responsabilității în ceea ce 
privește sistemul bugetar al UE.”  

Principalele propuneri ale auditorilor Curții sunt următoarele: 

Definirea valorii adăugate europene 

Auditorii Curții consideră că este nevoie de un concept solid al valorii adăugate europene care să fie utilizat 
la identificarea oportunităților de creare a unei valori adăugate în bugetul UE, la evaluarea performanței 
programelor de cheltuieli și la analiza riscurilor la care sunt expuse finanțele UE ca urmare a instrumentelor 
financiare și a garanțiilor. 

În opinia auditorilor, conceptul ar trebui să ofere, de asemenea, o imagine mai cuprinzătoare și mai exactă 
a costurilor, a beneficiilor și a soldurilor nete aferente fiecărui stat membru al UE. Auditorii propun 
Comisiei Europene să analizeze atât avantajele financiare, cât și pe cele nefinanciare aferente apartenenței 
la UE. 
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Creșterea capacității de reacție a bugetului UE 

Auditorii propun îmbunătățirea capacității de reacție a bugetului UE la circumstanțele aflate în continuă 
schimbare prin creșterea gradului de flexibilitate a acestuia și prin introducerea unui sistem de rezerve care 
să acopere cheltuielile pe termen lung și evenimentele neprevăzute. 

Publicarea unui plan financiar exhaustiv 

Auditorii propun Comisiei să publice un plan financiar pe termen mediu-lung pentru bugetul UE care să 
vină în completarea propunerii pentru următorul cadru financiar multianual. Acest plan ar trebui să includă 
angajamentele restante estimate, prefinanțările și datoriile contingente, previziunile privind plățile, 
o analiză a contextului economic și financiar și o analiză a riscurilor. Elementele principale ale planului ar 
trebui să fie actualizate în fiecare an.  

Punerea unui accent mai mare pe performanță 

Auditorii propun alinierea planificării financiare a UE la prioritățile strategice, definirea rezultatelor-cheie 
care trebuie obținute, diminuarea numărului programelor de cheltuieli, al obiectivelor și al indicatorilor și 
o raportare mai simplificată și mai accesibilă. 

Creșterea nivelului de transparență a finanțelor UE și de răspundere pentru gestiunea acestora 

Auditorii fac apel la un control democratic complet al tuturor finanțelor UE. Aceleași principii ale 
responsabilității și transparenței ar trebui să se aplice atât pentru organismele din cadrul bugetului UE, 
precum Comisia Europeană, cât și pentru cele din afara cadrului bugetului UE, cum ar fi Banca Centrală 
Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI). 

Efectuarea de audituri ale finanțelor publice pentru toate organismele legate de UE 

Auditorii consideră că ar trebui să aibă dreptul să auditeze toate organismele UE, precum și organisme 
create în afara cadrului juridic al UE care pun în aplicare politici ale UE. Printre acestea s-ar număra Agenția 
Europeană de Apărare, Fondul Monetar European propus, Mecanismul european de stabilitate și 
operațiunile desfășurate de BEI în afara cadrului bugetului UE.  

 

Notă către editori 

În cursul celui de al doilea trimestru din 2018, auditorii UE intenționează, de asemenea, să se exprime cu 
privire la propunerea Comisiei pentru următorul cadru financiar multianual, la viitorul politicii agricole 
comune și la simplificarea politicii de coeziune și a programelor de cercetare și inovare. În plus, Curtea va 
emite avize referitoare la propunerile legislative pentru decizia privind resursele proprii și la legislația 
aferentă programelor de cheltuieli sectoriale, după cum este necesar. 

 


