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Potrivit Curții de Conturi Europene, supravegherea pe 
care o asigură Comisia Europeană cu privire la aplicarea 
de către statele membre a dreptului UE trebuie să fie 
consolidată 
Potrivit unei noi analize panoramice elaborate de Curtea de Conturi Europeană, Comisia Europeană 
ar putea să consolideze și mai mult supravegherea pe care o asigură cu privire la modul de aplicare 
a dreptului UE în statele membre. Analiza Curții se oprește asupra activităților de supraveghere 
desfășurate de Comisie și identifică provocările și oportunitățile viitoare. Totodată, documentul 
subliniază nevoia de transparență, de asigurare a răspunderii și de audit în aplicarea dreptului UE.  

În temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană, Comisia Europeană are obligația de a supraveghea 
aplicarea dreptului UE de către statele membre. Acest aspect este esențial pentru asigurarea 
performanței și a răspunderii generale a UE. Activitățile de supraveghere ale Comisiei se concentrează 
pe gestionarea riscului de posibile încălcări ale dreptului UE de către statele membre, încălcări care ar 
putea duce la acțiuni formale în constatarea neîndeplinirii obligațiilor.  

Analiza Curții a acoperit diferite domenii de politică ale UE în care statele membre trebuie să aplice 
dreptul UE în jurisdicția lor, precum și activitățile de supraveghere desfășurate de direcțiile generale 
din cadrul Comisiei responsabile de domeniile respective. O analiză nu este un audit, ci este vorba mai 
degrabă de un document descriptiv și analitic, bazat pe informații publicate și pe informații pe care 
participanții la analiză au fost de acord să le facă publice.  

„Comisia se confruntă cu un peisaj juridic complex, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, 
ceea ce face problematică supravegherea modului în care este aplicată legislația UE”, a afirmat 
domnul Leo Brincat, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de analiză. „Analiza realizată 
de Curte a pus în evidență o serie de oportunități de consolidare a funcției de supraveghere care revine 
Comisiei, pornind de la elementele-cheie și de la punctele forte ale abordării curente a acesteia.” 

Există o serie de factori care au o influență asupra riscului de neîndeplinire a obligațiilor de către 
statele membre și care prezintă o provocare din perspectiva supravegherii aplicării dreptului UE. 

http://www.eca.europa.eu/
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Printre acești factori se numără: volumul corpusului legislativ care trebuie monitorizat și 
complexitatea a numeroase instrumente juridice, disponibilitatea relativ mare a fondurilor UE și 
alternativele care există la procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în diferite domenii de 
politică, precum și mecanismele legislative și de supraveghere proprii ale statelor membre. 

Curtea a pus în evidență o serie de soluții adoptate de Comisie până în prezent ca răspuns la aceste 
provocări. Aceasta a stabilit priorități pentru asigurarea respectării legislației și criterii de referință 
pentru tratarea plângerilor cetățenilor și a cazurilor de neîndeplinire prezumată a obligațiilor de către 
statele membre. De asemenea, Comisia și-a organizat supravegherea pe domenii de politică și 
a integrat-o în Agenda pentru o mai bună legiferare, care este un sistem de elaborare a politicilor și 
a legislației astfel încât acestea să își atingă obiectivele principale, permițând autorităților publice să își 
întemeieze alegerile pe elemente concrete. Totodată, Comisia verifică în mod sistematic modul în care 
legislația UE a fost pusă în aplicare în dreptul național, valorifică plângerile primite de la cetățeni, 
desfășoară investigații pentru a identifica situațiile de neîndeplinire prezumată a obligațiilor și 
a consolidat cooperarea și schimbul de informații cu statele membre în vederea promovării 
conformării cu legislația. Pe lângă aceasta, Comisia comunică în mod direct cu părțile interesate și 
informează publicul cu privire la activitățile sale de supraveghere. 

Analiza conține de asemenea exemple de activități desfășurate de instituțiile supreme de audit din 
statele membre în ceea ce privește conformarea la nivel național și pune în evidență sfera pe care 
o poate viza Curtea de Conturi Europeană în cadrul activităților sale legate de mecanismele de 
supraveghere existente la nivelul UE. 

Curtea a formulat o serie de considerații referitoare la modul în care Comisia Europeană ar putea 
aborda provocările și ar putea valorifica oportunitățile de ameliorare relevate în analiza sa. Astfel, 
Comisia a fost invitată să aibă în vedere consolidarea în continuare a funcției sale de supraveghere 
prin: 

• aplicarea abordării privind o mai bună legiferare la politica sa de asigurare a respectării 
legislației și realizarea unui bilanț al activităților sale de supraveghere; 

• utilizarea bugetului UE într-un mod mai coordonat, astfel încât să contribuie la asigurarea 
faptului că statele membre aplică dreptul UE; 

• încurajarea direcțiilor generale care se ocupă de diferite domenii de politică să partajeze între 
ele cunoștințele și expertiza de care dispun cu privire la statele membre;  

• promovarea conformării cu legislația într-un mod care să fie mai bine direcționat în funcție de 
nevoile fiecărui stat membru în parte și mai coerent între diferitele domenii de politică; 

• dezvoltarea priorităților și a criteriilor de referință în materie de asigurare a respectării 
legislației într-un cadru general de gestionare a supravegherii; 

• punerea la dispoziția părților interesate a unui număr mai mare de informații agregate și de 
analize. 

Note către editori 

Analizele panoramice sunt documente descriptive și analitice care acoperă domenii de politică sau 
aspecte de gestiune vaste și complexe. Ele sunt bazate pe experiența și pe cunoștințele acumulate de 
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Curtea de Conturi Europeană cu privire la tema selectată, care este adeseori examinată dintr-o 
perspectivă transversală. 

Analiza panoramică elaborată de Curte și intitulată „Punerea în practică a dreptului UE: 
responsabilitățile de supraveghere care revin Comisiei Europene în temeiul articolului 17 alineatul (1) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană” este disponibilă pe site-ul web al Curții (eca.europa.eu) în 
limba engleză; alte versiuni lingvistice ale documentului vor fi adăugate în timp util. 

Luni, 24 septembrie, Curtea va organiza la Bruxelles o conferință cu scopul de a discuta cu diferite 
părți interesate despre această analiză panoramică și despre punerea în practică a dreptului UE în 
general. Vor fi disponibile locuri pentru presă, dar în număr limitat. Dacă doriți să fiți prezent la 
conferință și să obțineți mai multe informații, vă rugăm să vă adresați serviciului de presă al Curții 
de Conturi Europene și să vă manifestați interesul în cel mai scurt timp posibil, înainte de 
10 septembrie 2018. 

 

https://www.eca.europa.eu/ro/Pages/ecadefault.aspx

