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Curtea de Conturi Europeană
este o instituție a Uniunii Europene creată în 1977, cu sediul la Luxemburg.
Curtea are 28 de membri, câte unul din fiecare stat membru al UE. Membrii sunt
propuși de guvernele naționale și numiți de Consiliu în consultare cu Parlamentul
European. Cei 900 de angajați ai instituției provin din toate statele membre ale UE.
Printre auditorii Curții se numără experți în contabilitate, economie, administrație
publică și drept.

Verificarea destinației fondurilor UE
Auditurile Curții urmăresc să stabilească dacă politicile finanțate din bugetul UE
sunt puse în aplicare în mod corect și dacă sunt obținute rezultate bune
în raport cu fondurile cheltuite.
Auditurile financiare
•• verifică dacă conturile anuale ale UE sunt corecte.
Auditurile de conformitate
•• verifică dacă veniturile și cheltuielile UE respectă normele aplicabile.
Auditurile performanței
•• verifică dacă fondurile UE sunt cheltuite în mod corespunzător.

Auditorul UE
Îmbunătățirea gestiunii financiare a UE
Curtea analizează toate aspectele cheltuielilor UE pentru a găsi o cale prin care
acestea ar putea să fie efectuate în mod mai eficace și cu mai multă rentabilitate.
Aproape toate recomandările noastre sunt implementate de Comisia Europeană
și conduc la ameliorarea gestiunii finanțelor UE la toate nivelurile. Activitatea
noastră ajută de asemenea Parlamentul European și Consiliul la luarea unor decizii
documentate atunci când adoptă legislația și bugetul UE.

Atribuții noi
Uniunii i s‑au conferit competențe noi în vederea găsirii de soluții la criza financiară
și economică. În consecință, noi suntem responsabili de auditarea anumitor
aspecte ale noului sistem de guvernanță, cum ar fi rolul Băncii Centrale Europene
în supravegherea sectorului bancar din zona euro. Sarcina Curții de Conturi este să
evalueze cât de bine funcționează acest sistem.

Răspunderea pentru utilizarea fondurilor UE
Deși Comisia Europeană este cea care deține răspunderea finală pentru utilizarea
corectă a bugetului UE, aproape 90 % din buget se cheltuiește în parteneriat cu
autorități naționale, regionale și locale din UE sau din țări terțe.
Curtea efectuează anual mii de vizite de audit în întreaga Uniune și în afara
acesteia, la persoane și organizații care primesc fonduri europene.
Rapoartele de audit sunt publicate în 23 de limbi oficiale ale UE, la adresa
www.eca.europa.eu.
Rapoartele noastre de audit sunt esențiale pentru ca Parlamentul European
și Consiliul să poată exercita un control democratic eficace asupra Comisiei,
asigurând astfel în practică răspunderea pentru gestiunea UE.
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Verificarea bugetului UE
Altele, 0,36 %
Securitate și cetățenie, 1,48 %

Administrație, 5,96 %
Europa în lume, 5,75 %
Competitivitate, 12,08 %

Resurse
naturale,
40,48 %

Coeziune,
33,89 %

Totalul cheltuielilor UE în 2015
145,3 miliarde EUR

Raportul anual
Curtea de Conturi verifică anual corectitudinea conturilor UE și conformitatea
cu normele aplicabile a operațiunilor legate de veniturile UE și de
cheltuielile UE. Curtea realizează teste pe un eșantion de circa 1 200 de plăți
din bugetul UE: efectuează vizite de audit la diverse persoane/organizații
beneficiare și verifică la fața locului îndeplinirea condițiilor pentru plată.

Conturile UE sunt fiabile, însă normele nu sunt
întotdeauna respectate
Referitor la exercițiul 2013, Curtea a concluzionat în raportul său anual
următoarele:
•• conturile UE sunt corecte și
•• veniturile UE au fost colectate conform normelor, însă
•• cheltuielile UE sunt afectate de prea multe erori pentru a putea
formula o opinie „fără rezerve”.
Ratele de eroare variază de la un domeniu de cheltuieli la altul. Activitatea
Curții arată că politica regională și dezvoltarea rurală (gestionate împreună
cu statele membre) sunt domenii foarte vulnerabile la erori.

Verificarea
performanței UE
Raport special: Transporturi

 onduri cheltuite de UE pentru construirea
F
de drumuri
Curtea a verificat 24 de proiecte de construcție a unor drumuri în Germania, în
Grecia, în Polonia și în Spania, care fuseseră finanțate parțial de UE. Costul lor este
de peste 3 miliarde de euro. Majoritatea drumurilor au contribuit la reducerea
duratei de călătorie și la creșterea siguranței.
Curtea a constatat că, pentru drumuri similare, costul final varia cu până la 43 %
între țări. Această variație nu se putea explica prin diferențele de relief sau de
salarii de la nivel local. În medie, costul drumurilor a fost cu 23 % mai mare
decât cel estimat, iar proiectele aveau, în general, o întârziere de 9 luni. În plus,
traficul pe drumurile finalizate era adeseori mai mic decât
cel previzionat, ceea ce sugerează că s‑ar fi putut alege
variante mai puțin costisitoare.
Curtea a recomandat:
•• stabilirea unor obiective precise în ceea ce privește
durata călătoriei, îmbunătățirea siguranței și utilizarea
drumurilor;
•• utilizarea fondurilor UE pentru proiecte în care se
aplică tehnici rentabile de construire a drumurilor;
•• deschiderea proiectelor de construcții către
o concurență totală la nivelul UE.

Raport special: Ajutorul pentru dezvoltare

 jutorul acordat de UE ca urmare
A
a cutremurului din Haiti
Curtea a verificat eficacitatea sprijinului acordat de UE pentru reabilitare după ce cutre‑
murul din 2010 din Haiti a ucis 230 000 de persoane și a lăsat fără adăpost 1,3 milioane
de oameni. Numeroase organizații internaționale au oferit ajutor, însă UE a fost donatorul
principal, acordând 1,23 miliarde de euro pentru programe vizând construirea de locuin‑
țe, instalațiile sanitare și igiena, sănătatea, siguranța alimentară și aprovizionarea cu apă.

Curtea a constatat că, deși Comisia planificase acțiunile în mod corespunzător,
majoritatea programelor au înregistrat întârzieri și unele au obținut doar progrese
limitate. Comisia a întâmpinat obstacole serioase, fiind nevoită să gestioneze
ajutorul în contextul unei evoluții rapide a condițiilor de la fața locului și în
parteneriat cu o administrație națională slabă.
În ciuda sprijinului financiar primit și a ajutorului internațional de urgență, la sfârșitul
anului 2013, aproximativ 210 000 de persoane trăiau încă în tabere de corturi.
Curtea a recomandat Comisiei:
•• să își amelioreze capacitatea de gestionare a riscurilor și pregătirea în caz
de criză;
•• să asigure o corelare eficace între ajutorul de urgență, reabilitare și
cooperarea pentru dezvoltare;
•• să se asigure că fondurile UE nu sunt risipite sau deturnate prin acte de corupție.
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