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În 2021, Curtea de Conturi Europeană își va axa activitatea 
pe acțiunile legate de COVID-19 

Unul din patru noi audituri pe care Curtea le va lansa anul acesta se va apleca asupra 
răspunsului UE la pandemia de COVID-19 și asupra pachetului de redresare Next Generation EU 
(NGEU), se anunță în planul de audit pentru 2021 pe care Curtea l-a publicat astăzi. Pe lângă 
aceasta, în următorii cinci ani, Curtea își propune să contribuie la o Uniune Europeană mai 
rezilientă și mai sustenabilă, care apără valorile pe care se bazează. Potrivit noii strategii 
a instituției pentru 2021-2025 publicată tot astăzi, Curtea va continua să depună toate 
eforturile pentru a furniza cetățenilor o asigurare de audit solidă, să amelioreze răspunderea 
de gestiune și transparența acțiunii UE și să auditeze performanța Uniunii în domeniile care 
contează cel mai mult. 

Programul de activitate 2021+ al Curții, care se prelungește în anul următor, enumeră 73 de 
rapoarte speciale și de documente de analiză pe care instituția își propune să le publice în 2021 și 
în 2022 în patru domenii strategice:  

• competitivitatea economică a UE și coeziunea;  
• problemele legate de climă și de resurse;  
• securitatea și valorile europene; 
• politica fiscal-bugetară și finanțele publice.  

Aceste publicații se vor axa în principal pe evaluarea aspectelor de performanță ale acțiunii UE în 
domenii selectate precum achiziționarea de vaccinuri, securitatea alimentară și libera circulație în 
timpul pandemiei, planurile naționale de redresare, digitalizarea școlilor, e-guvernarea, economia 
circulară, integrarea aspectelor legate de schimbările climatice, pescuitul durabil, combaterea 
fraudei în cadrul politicii agricole comune, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda 
de Coastă (Frontex), supravegherea bancară în UE și lobby-ul pe lângă legiuitori. Auditorii au 
selectat aceste domenii pe baza unei evaluări a principalelor riscuri la care sunt expuse 
cheltuielile UE și implementarea politicilor Uniunii.  
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„Programul nostru de activitate pentru 2021 marchează lansarea noii strategii a instituției, care 
ne va ghida activitatea de auditor extern independent al UE până în 2025”, a declarat domnul 
Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții. „Cetățenii UE se pot baza în continuare pe faptul că vom 
lucra asupra problemelor-cheie pentru viitorul UE: ne vom direcționa auditurile către domeniile în 
care putem aduce cea mai mare valoare adăugată, subliniind ce anume funcționează bine și 
atrăgând atenția asupra aspectelor care nu funcționează așa cum ar trebui. Acest rol se aplică și 
noilor măsuri luate de UE pentru a proteja cetățenii împotriva efectelor negative ale pandemiei.” 

În următorii cinci ani, auditorii vor continua de asemenea să dezvolte abordarea de audit pe care 
o aplică pentru a valida conturile UE și pentru a verifica dacă cheltuielile sunt efectuate în 
conformitate cu normele aplicabile. Ei vor ține seama de modificările de amploare aduse de 
cadrul financiar multianual 2021-2027 și de pachetul de redresare NGEU, care vor avea un impact 
asupra finanțării și a utilizării bugetului UE și includ noi forme ale resurselor proprii, precum și 
o posibilă tranziție de la normele de eligibilitate la aspecte bazate pe performanță. Un alt 
domeniu pe care se va pune accentul este reprezentat de cooperarea mai îndeaproape cu 
organismele de detectare a fraudei din UE și de contribuția mai semnificativă la combaterea 
fraudei de la nivelul cheltuielilor UE și al colectării veniturilor. 

Strategia Curții pentru perioada 2021-2025 se apleacă și asupra schimbărilor posibile în mandatul 
instituției. Misiunea principală a Curții este de a se asigura că diferitele organisme care 
gestionează fonduri ale UE și implementează politici ale Uniunii răspund pentru această gestiune, 
dar există în continuare lacune în ceea ce privește asigurarea răspunderii și auditul. În anii care 
vin, Curtea va căuta deci să obțină competențe clare și mai extinse de a audita nu numai 
organismele UE, cum este cazul în prezent, ci și structuri interguvernamentale majore relevante 
pentru funcționarea UE. 

Informații de fond 

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. Rapoartele de audit și avizele Curții 
reprezintă o verigă esențială a lanțului de asigurare a răspunderii în UE și sunt utilizate pentru 
a garanta faptul că cei responsabili de implementarea politicilor și a programelor UE – Comisia, 
alte organisme ale UE și administrațiile din statele membre – dau seamă pentru actul de 
gestiune. De asemenea, aceste publicații ale Curții îi ajută pe cetățenii UE să înțeleagă mai bine 
modul în care Uniunea și statele sale membre răspund atât provocărilor actuale, cât și celor 
viitoare. 

Strategia Curții pentru perioada 2021-2025 și programul de activitate 2021+ sunt disponibile pe 
site-ul Curții, eca.europa.eu, în limba engleză; alte versiuni lingvistice vor fi adăugate în scurt 
timp. 
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