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Introducere
01 Normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii („Regulamentul

financiar”) impun ordonatorului de credite delegat al Curții de Conturi Europene
(Curtea), și anume secretarului general, să raporteze Curții și autorităților bugetare cu
privire la îndeplinirea sarcinilor sale într-un raport anual de activitate.

02 Prezentul raport conține informații financiare și de gestiune, o analiză a eficienței
și eficacității sistemelor de control intern și declarația anuală de asigurare
a secretarului general privind legalitatea și regularitatea și buna gestiune financiară
a operațiunilor financiare aflate sub responsabilitatea sa. Documentul de față vine în
completarea raportului anual de activitate al Curții, care prezintă, la rândul său,
activitățile de bază ale instituției, precum și principalele obiective pe care aceasta le-a
atins, ținând seama de resursele utilizate în cursul exercițiului.

03 Secțiunile prezentate în continuare descriu activitățile secretarului general și

evenimentele cele mai importante care au avut loc în 2021, urmate de principalele
rezultate obținute și de activitățile desfășurate de diferitele domenii de gestiune,
inclusiv în ceea ce privește utilizarea resurselor bugetare și umane puse la dispoziția
secretarului general. Rezultatele sistemelor de control intern și acțiunile întreprinse ca
urmare a observațiilor adresate Curții de către autoritățile care acordă descărcarea de
gestiune sunt prezentate în secțiuni separate. Ultima secțiune cuprinde declarația de
asigurare a ordonatorului de credite delegat, și anume a secretarului general. Anexa
prezintă informații specifice prevăzute de Regulamentul financiar cu privire la
gestiunea bugetară și financiară.
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Secretarul general
04 Secretarul general are misiunea de a furniza resursele, serviciile și instalațiile de

care Curtea are nevoie pentru a se achita de misiunea sa și pentru a-și atinge
obiectivele strategice. Secretarul general este responsabil de administrarea Curții și de
gestionarea personalului acesteia, precum și de bugetul instituției, de serviciile
lingvistice și de publicare, de activitățile de formare, de mediul de lucru digital, de
securitate și siguranță, precum și de continuitatea activității (instalații, Serviciul
medical etc.). Secretarul general supraveghează, de asemenea, Secretariatul Curții,
care asigură buna pregătire și urmarea dată reuniunilor Curții.

05 Trei direcții și două servicii asigură îndeplinirea sarcinilor secretarului general:
o

Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale (SG1-DHR), care este
responsabilă de recrutare, dezvoltarea carierei, formare, misiuni, gestionarea
resurselor umane, securitate, precum și de Serviciul medical;

o

Direcția Informație, spațiul de lucru și inovație (SG2-DIWI), care este responsabilă
de locul de muncă fizic (clădiri, instalații tehnice, birouri și logistică), de mediul de
lucru digital (echipamente, servicii și dispozitive IT) și de bibliotecă;

o

Direcția Servicii lingvistice și editoriale (SG3-LED), care asigură serviciile de
traducere, de asistență lingvistică și de publicare ale Curții;

o

responsabilul cu protecția datelor, care monitorizează respectarea normelor UE
privind protecția datelor și promovează o cultură de protejare a datelor cu
caracter personal;

o

responsabilul cu securitatea informațiilor (ISO), care răspunde de guvernanța și
planificarea în materie de securitate, de elaborarea și punerea în aplicare
a politicii de securitate a informațiilor, de atenuarea riscurilor legate de informații
și de efectuarea auditurilor privind securitatea informațiilor.

06 La sfârșitul lunii decembrie 2021, personalul Secretariatului general era format

din 338 de angajați, repartizați în diferitele sale direcții și servicii (a se vedea figura 1).
În plus, SG2-DIWI a recurs la serviciile unui număr semnificativ de prestatori externi,
pentru proiectele informatice ale Curții (82 de agenți externi [nu toți cu echivalent
normă întreagă]), iar SG1-DHR a recurs la șapte alte persoane în cadrul Serviciului
medical.
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Figura 1 – Distribuția personalului în cadrul Secretariatului general
Funcționari
permanenți
SG

3

Secretariat

4

Agenți
temporari

Agenți
contractuali

2

5
2
44

6
113

DHR

50

19

DIWI

55

3

7

65

13

18

146

LED

115

Total personal
per serviciu

DPO

2

2

ISO

1

1

230

37

Efectivul total
de personal:

71

338
Sursa: Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale.

07 Secretariatul general gestionează aproape întregul buget al Curții, și anume

152 796 727 de euro, reprezentând 99,4 % din bugetul instituției. Rata de execuție
bugetară a fost satisfăcătoare în 2021: 96,8 % din creditele finale au fost angajate și sau efectuat plăți în valoare de 140 151 259 de euro (ceea ce înseamnă o pondere de
94,5 % din angajamente); a se vedea tabelul 1. Restul liniilor bugetare privesc
cheltuielile de comunicare și cele judiciare, precum și cheltuielile de misiune care nu
sunt gestionate în mod direct de Secretariatul general. Responsabilii cu protecția
datelor și cu securitatea informațiilor nu gestionează cheltuieli.

Tabelul 1 – Bugetul gestionat de Secretariatul general (în euro)
Direcția
Resurse umane, finanțe și servicii
generale

Credite

Angajamente

Plăți

137 234 227

132 467 760

131 848 552

Informație, spațiul de lucru și
inovație

14 751 000

14 747 585

7 579 044

Servicii lingvistice și editoriale

1 212 000

1 024 619

723 663

153 197 227

148 239 964

140 151 259

99,7 %

99,8 %

99,9 %

Total
Procent din bugetul Curții

Sursa: Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale.
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Cele mai importante evenimente
din 2021
08 Pe tot parcursul anului, prioritatea principală a secretarului general a fost de

a atenua impactul pandemiei de COVID-19 asupra sănătății și siguranței personalului,
asigurând, în același timp, continuitatea activității și procesul decizional. Secretarul
general a evaluat impactul pandemiei asupra performanței personalului, a echilibrului
dintre viața profesională și cea privată, a serviciilor administrative și a procedurilor de
audit. Această analiză a arătat că personalul a valorificat noile instrumente digitale și
flexibilitatea inerentă muncii la distanță pentru a furniza același volum de realizări la
aceeași calitate ca înainte de pandemie.

09 Prin prisma lecțiilor învățate, Curtea a redus treptat restricțiile, în conformitate cu
deciziile luate de autoritățile luxemburgheze. Una dintre provocări a constat în
redeschiderea clădirilor Curții, astfel încât personalul să se poată reîntoarce la locul de
muncă în condiții care să țină seama de situația în materie de sănătate publică. În
noiembrie 2021, au fost adoptate noi modalități de lucru pentru 2022, care combină
munca la birou cu munca la distanță. Aceste modalități hibride urmăresc să ofere
o abordare mai flexibilă a timpului de lucru, permițând personalului să concilieze viața
profesională și cea privată, ținând seama în același timp de nevoile serviciului și
contribuind în mod pozitiv la echilibrul de gen și la eficiența organizației. Decizia
a intrat în vigoare în mod oficial la 1 ianuarie 2022, însă continuă să se aplice măsuri
speciale privind munca la distanță ca răspuns la situația provocată de pandemia de
COVID-19.

10 2021 a fost, de asemenea, primul an de punere în aplicare a strategiei Curții

pentru perioada 2021-2025, care a fost adoptată în ianuarie 2021. Direcțiile au
reacționat în mod prompt și flexibil, introducând măsurile tehnologice și organizatorice
necesare pentru a sprijini obiectivele strategice ale Curții, scopul principal fiind acela
de a se aduce o valoare adăugată și de a se consolida cunoștințele și expertiza
întregului personal. Strategia Curții a fost completată de Planul de dezvoltare
strategică pentru personalul, locul de muncă și serviciile Curții pentru
perioada 2021-2025, precum și de politica și planul de acțiune privind diversitatea și
incluziunea pentru perioada 2021-2025.

8

11 La fel ca în 2020, execuția bugetară a fost afectată în continuare de pandemie,

consecința fiind o subutilizare a creditelor inițiale pentru unele linii bugetare, în special
cele pentru misiuni, publicații, Serviciul comun de interpretare-conferințe, reuniuni și
cheltuieli de reprezentare. Cu toate acestea, rata de execuție pentru angajamente și
plăți a fost ușor mai ridicată față de cea din 2020. Autoritățile bugetare au autorizat
transferul de credite neutilizate pentru a răspunde unor nevoi noi, precum investiții în
echipamente și servicii informatice, un nou sistem de acces securizat și îmbunătățirea
supravegherii ușilor de acces din interiorul instituției, precum și renovarea spațiilor
prin diverse investiții și, în special, lansarea proiectului-pilot intitulat „Reimagining the
ECA workplace” (Regândirea spațiului de muncă la Curtea de Conturi Europeană).
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Principalele activități și rezultate ale
secretarului general
12 Secretarul general sprijină punerea în aplicare a strategiei Curții pentru

perioada 2021-2025 prin implementarea atât a unor planuri de dezvoltare strategică,
cât și a priorităților din diferitele sale domenii de responsabilitate: IT, resurse umane,
învățare și dezvoltare, servicii lingvistice și editoriale și administrarea instalațiilor.
Aceste planuri iau în considerare faptul că politicile, modalitățile de lucru, mediul de
lucru și serviciile trebuie să se adapteze la noua realitate post-COVID. Printre
principalele priorități se numără:
(1) recrutarea, dezvoltarea și păstrarea de personal cu un nivel înalt de calificare, de
cunoștințe și de competențe și menținerea implicării și a motivației acestuia de-a
lungul întregii cariere;

(2) promovarea stării de bine a angajaților prin crearea unui mediu de lucru sigur și
atractiv, prin acordarea de sprijin, prin asigurarea unor formule de lucru flexibile
și prin facilitarea tranziției de la un mediu de lucru fizic la un mediu de lucru
virtual;
(3) promovarea transformării digitale, adaptarea la noua realitate hibridă și utilizarea
noilor tehnologii pentru a moderniza componentele atât de audit, cât și de nonaudit ale organizației, simplificarea procedurilor și creșterea productivității;
(4) asigurarea gestiunii resurselor în conformitate cu principiile economiei, eficienței
și eficacității;
(5) furnizarea de servicii lingvistice și editoriale prompte și de înaltă calitate;
(6) încurajarea cooperării interinstituționale prin identificarea sinergiilor și prin
contribuția la o abordare interinstituțională comună (o prioritate orizontală) de pe
urma căreia instituția să poată beneficia.
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13 Îndeplinirea acestor priorități este reflectată în indicatorii de performanță
operațională (a se vedea tabelul 2).

Tabelul 2 – Situația indicatorilor de performanță operațională
Prioritate
Indicator
Resurse umane, finanțe și servicii generale
1.

Nivelul posturilor vacante

2.

Rata medie a răspunsurilor oferite în
termen de Centrul de servicii de
resurse umane

2.

Numărul mediu de zile de formare
profesională per auditor

2.

Numărul mediu de zile de formare
profesională per persoană din afara
serviciilor de audit

4.

Obținerea descărcării de gestiune
pentru execuția bugetului Curții și
a unei opinii de audit fără rezerve cu
privire la situațiile financiare ale Curții

Informație, spațiul de lucru și inovație
3.

Disponibilitatea sistemelor critice

Numărul de incidente soluționate în
primele 24 de ore
Servicii lingvistice și editoriale
3.

5.

Procentajul serviciilor de traducere
efectuate la timp

Sursa: execuția programului anual de activitate pentru 2021.

Prag
Verde: ≤ 3 %
Galben: > 3 %, ≤ 5 %
Roșu: > 5 %
Verde: ≥ 90 %
Galben: ≥ 75 %, < 90 %
Roșu: < 75 %
Verde: ≥ 5 zile
Galben: ≥ 4 zile, < 5 zile
Roșu: < 4 zile
Verde: ≥ 2 zile
Galben: ≥ 1 zi, < 2 zile
Roșu: < 1 zi
Verde: descărcare de
gestiune și opinie de
audit fără rezerve
Roșu: neacordarea
descărcării de gestiune
și/sau opinie de audit
modificată
Verde: ≥ 99,5 %
Galben: ≥ 99 %, < 99,5 %
Roșu: < 99 %
Verde: ≥ 95 %
Roșu: < 95 %
Verde: ≥ 95 %
Galben: ≥ 90 %, < 95 %
Roșu: < 90 %

2021
2,7 %
99,69 %
8,45 zile
4,29 zile

Verde

99,88 %
95,98 %

97,83 %
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Resurse umane, finanțe și servicii generale

14 Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale (SG1-DHR) este responsabilă

de resursele umane, finanțe, Serviciul medical, securitate, evenimente și protocol,
precum și de alte servicii generale în cadrul Curții. Aceasta a gestionat aproape 90,2 %
din bugetul Curții pentru exercițiul 2021 (a se vedea tabelul 1), din care cea mai mare
parte a fost alocată salariilor membrilor și ale personalului (a se vedea tabelul 3).

Tabelul 3 – Creditele și plățile din bugetul pe 2021 ale Direcției Resurse
umane, finanțe și servicii generale (în euro)
Linii bugetare
Salarii și indemnizații

Credite

Plăți

Rata de
execuție

114 511 182

112 601 021

98,3 %

Alți agenți și servicii externe

6 998 000

6 312 412

90,2 %

Misiuni

1 529 000

265 851

17,4 %

172 000

92 022

53,5 %

1 698 000

1 550 364

91,3 %

Formare profesională

650 000

406 083

62,5 %

Vehicule/transport

366 000

314 925

86,0 %

Cheltuieli de reprezentare

213 000

24 419

11,5 %

Reuniuni, evenimente și conferințe

262 000

117 442

44,8 %

Alte cheltuieli administrative

181 500

52 557

29,0 %

126 580 682

121 737 095

96,2 %

Serviciul medical și social
Alte cheltuieli privind personalul

TOTAL

Notă: din cauza rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă cu suma procentelor.
Sursa: Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale.

15 Direcția de resurse umane a continuat să ofere un răspuns susținut la pandemia

de COVID-19, protecția personalului fiind principala preocupare. Totodată, această
direcție a luat măsuri în vederea abordării priorităților din Planul de dezvoltare
strategică pentru personalul, locul de muncă și serviciile Curții, elaborat de
Secretariatul general pentru perioada 2021-2025.

16 Pentru a răspunde primei priorități a Secretariatului general (a se vedea

punctul 12), au fost lansate două concursuri interne și au fost întocmite liste de rezervă
în domeniile auditului și traducerii pentru ocuparea posturilor ocupate în prezent de
agenți temporari. Direcția a lansat, de asemenea, cereri de exprimare a interesului
pentru experți naționali și a început să angajeze experți în domeniul datelor și
specialiști în matematică în urma cererii de manifestare a interesului pentru agenți
temporari lansate în 2020. În cursul anului, au fost finalizate procedurile de selecție
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pentru ocuparea unui post de director și a opt posturi de manageri principali. În urma
adoptării de către Curte a unei politici revizuite privind rotația personalului, au fost
finalizate procedurile privind mobilitatea obligatorie și cea voluntară pentru anul
respectiv. Tabelul 4 de mai jos sintetizează situația din 2021 privind recrutarea în
cadrul Curții.

Tabelul 4 – Membrii și personalul recrutat
Membri
Funcționari
Agenți temporari
Agenți contractuali
Experți naționali
Stagiari
TOTAL

2019
2
17
33
21
6
55

2020
3
18
21
20
3
44

2021
1
16
21
30
13
56

134

109

137

Sursa: Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale.

17 Deși 2021 s-a dovedit a fi un an deosebit de dificil pentru recrutarea de auditori,

numărul de recrutări, în principal în categoria agenților temporari, a crescut. Atragerea
talentelor a devenit din ce în ce mai dificilă din cauza costului ridicat al vieții în
Luxemburg și a lipsei de profiluri care să corespundă nevoilor instituției.

18 În cursul anului, direcția a actualizat, de asemenea, sistemul de evaluare

a competențelor și a performanței și a lansat un serviciu de consiliere în carieră, iar în
cadrul rețelei de persoane de contact cărora personalul li se poate adresa în mod
confidențial, cei trei membri noi, selectați în 2020, au devenit pe deplin operaționali.

19 În ceea ce privește formarea, pe lângă cursuri, ateliere și prezentări, în 2021 au

fost lansate mai multe proiecte care au oferit personalului formare de înaltă calitate în
domenii importante, cum ar fi:
o

elaborarea unui program de formare pentru manageri;

o

măsurarea impactului formării;

o

dezvoltarea unui cadru de competențe;

o

furnizarea unui program de formare specifică pentru coordonatorii de audit;

o

introducerea seriei „Share and Connect” pentru a promova învățarea pe tot
parcursul vieții prin partajarea cunoștințelor;

o

introducerea seriei „My LuXembourg: time to find out more”, menită să
consolideze legăturile cu țara-gazdă și să contribuie la integrare; și
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o

organizarea, pentru prima dată la Curte, a evenimentului „Zilele limbajului clar”.

20 Direcția a inițiat, de asemenea, o cooperare cu Eurostat, a consolidat colaborarea

cu OLAF și a găzduit Luna europeană a securității cibernetice organizată de UE. La fel ca
în 2020, Ziua anuală a formării a devenit în 2021 Săptămâna formării în mediu virtual,
cu numeroase prezentări interesante, în special un târg de audit care a beneficiat de
implicarea activă a unor instituții supreme de audit din afara UE.

21 În contextul promovării stării de bine a angajaților (a doua prioritate a

Secretariatului general; a se vedea punctul 12), o realizare importantă a fost numirea
unui responsabil exclusiv pentru diversitate și incluziune la începutul anului și
adoptarea politicii și a planului de acțiune privind diversitatea și incluziunea, urmate de
punerea în aplicare a unor activități în materie pe tot parcursul anului. De asemenea,
au fost recrutați un nou oftalmolog și un nou medic responsabil de verificarea
concediilor medicale și a fost prelungit sprijinul psihologic pus la dispoziția
personalului.

22 Printre alte activități importante s-au numărat:
o

campania „RESPECT”;

o

introducerea unui sistem mai personalizat de „rămas bun” pentru personalul care
se pensionează;

o

activitatea în curs privind pregătirea noilor pagini privind resursele umane de pe
site-ul public al Curții;

o

efectuarea unui sondaj privind implicarea personalului, care va fi utilizat pentru
a calcula noi indicatori de performanță operațională în scopul unui indice pe
această temă.

23 Serviciul de securitate a continuat să joace un rol-cheie prin consiliere și sprijin

pentru procesul decizional, atât în cadrul celulei tehnice COVID, cât și în cadrul
Comitetului de gestionare a crizelor. În același timp, serviciul a luat măsurile necesare
pentru a menține calificările personalului său și a contribuit foarte activ la lansarea
proiectului de modernizare a sistemului de control al accesului.

24 În sfârșit, serviciul responsabil de evenimente, vizite și protocol a continuat să

ofere sprijin organizatoric pentru evenimente online și asistență în materie de protocol
pentru vizitele oficiale primite la Curte. În așteptarea îmbunătățirii situației sanitare,
vizitele de grup la fața locului au fost înlocuite cu vizite organizate online. Serviciile de

14
alimentație au fost modificate și au fost luate toate măsurile necesare pentru a se
asigura conformitatea cu dispozițiile legale naționale în contextul COVID-19. Serviciul
a sprijinit, de asemenea, distribuirea de măști medicale și de teste antigen rapide în
rândul întregului personal al Curții.

25 În domeniul finanțelor și al serviciilor generale, o altă prioritate a Secretariatului

general (a se vedea punctul 12) a fost calitatea și promptitudinea plăților, precum și
introducerea la nivel general a facturării electronice, care a continuat cu succes pe tot
parcursul anului. Auditorii externi au emis o opinie „favorabilă” cu privire la situațiile
financiare ale Curții pentru exercițiul 2020.

Informație, spațiul de lucru și inovație

26 Direcția Informație, spațiul de lucru și inovație (SG2-DIWI) este responsabilă de

mediul digital al Curții (echipamentele, serviciile și dispozitivele IT), de spațiul de lucru
fizic (clădiri, instalații tehnice, birouri și logistică), precum și de biblioteca Curții.
SG2-DIWI gestionează 8,3 % din bugetul Curții (a se vedea tabelul 1). Tabelul 5
prezintă în detaliu utilizarea creditelor și a plăților din bugetul pe 2021.

Tabelul 5 – Creditele și plățile din bugetul pe 2021 ale Direcției
Informație, spațiul de lucru și inovație (în euro)

9 555 000

4 594 165

Rata de
execuție
48,1 %

Bibliotecă și arhive

490 000

411 934

84,1 %

Clădire și instalații

4 706 000

2 572 946

54,7 %

14 751 000

7 579 044

51,4 %

Linii bugetare
Tehnologia informației

TOTAL

Credite

Plăți

Notă: din cauza rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă cu suma procentelor.
Sursa: Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale.

27 Încă o dată, activitatea SG2-DIWI în 2021 a fost fundamentală pentru a menține

continuitatea activităților Curții și, în concordanță cu prioritățile Secretariatului general
(a se vedea punctul 12), pentru a furniza servicii IT adaptabile și instalații flexibile. În
această perioadă, toate produsele și procesele obișnuite ale Curții au fost livrate:
rapoarte de audit, conferințe, formare, contacte cu părțile interesate, dialogul cu
entitățile auditate și traducerea documentelor.
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28 În domeniul informației și tehnologiei, în 2021 au avut loc mai multe evenimente

importante:
o

actualizări și migrări majore ale infrastructurii IT: întregul sistem de stocare
a datelor a fost modernizat, iar Centrul de recuperare în caz de dezastru a migrat
către instalațiile puse la dispoziție de EBRC (European Business Reliance Centre) în
Betzdorf;

o

a fost înființat un comitet de coordonare IT;

o

a continuat activitatea în materie de analiză a datelor, în vederea colaborării în
cadrul sarcinilor de audit (ECALab);

o

participarea activă în Comitetul de orientare digitală a contribuit la diferitele
versiuni ale planului de dezvoltare privind utilizarea tehnologiei și a datelor în
audit;

o

rețeaua de tehnologie și inovare pentru audit s-a bucurat de succes;

o

au fost create servicii de automatizare robotică a proceselor.

29 Alte evenimente au demarat în 2021 și vor continua în 2022, și anume:
o

a fost lansat un nou site internet al Curții;

o

sistemul de gestionare a relației cu părțile interesate (Stakeholders Management
System) a fost înlocuit și a fost creat un studio audiovizual;

o

au fost reproiectate sistemele de gestionare a traducerilor;

o

a fost dezvoltat un instrument de căutare a documentelor;

o

a fost creat un portal juridic.

30 În total, direcția a soluționat 19 804 tichete pentru probleme informatice,

a instalat 179 de versiuni de sistem, a asigurat disponibilitatea în proporție de 99,88 %
a sistemelor critice și a garantat o tehnologie complet stabilă pentru munca hibridă
(munca la distanță și munca la sediul Curții).

31 Direcția s-a axat, de asemenea, pe abordarea riscurilor în materie de securitate

cibernetică, prin monitorizarea și adaptarea în mod constant a sistemelor la numărul
mare de amenințări notificate de Centrul de răspuns la incidente de securitate
cibernetică al UE. Cele mai importante vulnerabilități au fost cele care priveau rețeaua
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virtuală privată (VPN) de la baza serviciului de acces la distanță și serviciul de e-mail
Microsoft. La sfârșitul anului 2021, Curtea s-a confruntat cu „Log4J”, o vulnerabilitate
critică la nivel mondial. Din fericire, aceste vulnerabilități nu au afectat Curtea de
Conturi Europeană.

32 În ceea ce privește clădirile și instalațiile, principalele realizări din perioada vizată
au fost:
o

renovarea clădirii K2, două etaje fiind deja renovate și un etaj urmând să fie
finalizat în primul trimestru al anului 2022;

o

instalarea de chicinete la toate etajele clădirii K3;

o

revizuirea sistemului de securitate la intrarea în garajul clădirii K3;

o

instalarea unui nou sistem de control al accesului (în curs);

o

finalizarea lucrărilor de soluționare a problemelor cu fațada clădirii K1 în urma
incidentului cu panourile din sticlă.

33 De asemenea, a fost lansat un studiu privind viitorul clădirii K1. Noua inițiativă

intenționează să definească viitoarea strategie imobiliară a Curții. Au avut loc interviuri
și ateliere cu membrii și cu personalul, diferitele scenarii rezultate urmând să fie
prezentate în cadrul Curții până la finalul primului trimestru al anului 2022. Planul de
acțiune EMAS pentru perioada 2020-2022 a fost prezentat Comitetului administrativ în
ianuarie 2021 și este în curs de implementare.

34 Toate aceste activități au avut loc pe lângă întreținerea regulată a clădirilor

actuale ale Curții, rezolvarea tichetelor (1 802) și furnizarea unui nivel excelent de
servicii, în ciuda numeroaselor lucrări necesare pentru menținerea unui mediu de lucru
sănătos, toate acestea pe fondul pandemiei.

35 În fine, biblioteca Curții a continuat să funcționeze în această perioadă dificilă.

A fost lansat un nou serviciu intitulat „Ask the Library”, care completează serviciile
foarte apreciate BibliotECA Discovery și Data provision, furnizate auditorilor ca parte
a digitalizării Curții.
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Serviciile lingvistice și editoriale

36 Direcția Servicii lingvistice și editoriale (SG3-LED) este responsabilă de traducerea

și publicarea tuturor produselor Curții în cele 24 de limbi oficiale ale UE. SG3-LED
gestionează mai puțin de 1 % din bugetul Curții (a se vedea tabelul 1). Tabelul 6
prezintă în detaliu utilizarea creditelor și a plăților din bugetul pe 2021.

Tabelul 6 – Creditele și plățile din bugetul pe 2021 ale Direcției Servicii
lingvistice și editoriale (în euro)

Externalizare și cooperare interinstituțională

837 000

548 240

Rata de
execuție
65,5 %

Interpreți

125 000

5 408

4,3 %

Publicare

250 000

170 015

68,0 %

1 212 000

723 663

59,7 %

Linii bugetare

TOTAL

Credite

Plăți

Notă: din cauza rotunjirilor, este posibil ca totalul să nu corespundă cu suma procentelor.
Sursa: Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale.

37 În 2021, direcția a continuat să răspundă priorităților Secretariatului general (a se

vedea punctul 12). În pofida pandemiei, activitățile sale de bază au continuat în același
ritm ca în 2019 și 2020 și fără perturbări. Au fost traduse și revizuite 227 003 pagini
(-3,16 %, cu 7 411 pagini mai puțin decât în 2020), ceea ce corespunde unui număr de
2 753 de cereri de traducere în 2021. În plus, serviciul FastTrad, care asigură într-un
termen de maximum 24 de ore traducerea și editarea de texte scurte în limbile engleză
și franceză, a lucrat 1 284 de pagini: 607 pagini de traducere și 677 de pagini de revizie.
97,83 % din traduceri au fost finalizate la termen, ceea ce se situează cu mult peste
indicatorul de performanță de 95 %.

38 Direcția Servicii lingvistice și editoriale a continuat, de asemenea, să își diversifice

activitățile în afară de traduceri/revizie, sub formă de asistență lingvistică pentru
auditori, subtitrare video și colaborare în domeniul comunicării. Echipele de limbă
engleză, germană, franceză, italiană și neerlandeză au redactat și tradus comunicate de
presă și au îmbunătățit calitatea prin adaptarea mesajelor la public și prin luarea în
considerare a diferențelor culturale. Unitatea Servicii lingvistice în limbă engleză (ELS),
în special, a oferit asistență la redactare pentru marea majoritate a publicațiilor Curții
în cursul anului. În cazul raportului anual, aceasta a participat, de asemenea, la
majoritatea reuniunilor precontradictorii și contradictorii pentru a oferi consiliere
lingvistică pe măsură ce textele erau modificate. O serie de traducători au participat la
16 misiuni de asistență lingvistică în cursul anului. Această activitate a rămas la același
nivel ca anul trecut (un total de 14 misiuni în 2020), în principal din cauza faptului că
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pandemia a limitat numărul misiunilor de audit la fața locului. Echipele de limbă
engleză și franceză au furnizat servicii de subtitrare video de șase ori pe parcursul
anului.

39 Proiectul TraMS de înlocuire a sistemului principal al direcției a continuat. TraMS
oferă posibilitatea de a raționaliza și automatiza procesele interne de traducere,
punând în același timp la dispoziția traducătorilor instrumente lingvistice integrate în
mediul de lucru. A fost lansat proiectul de implementare a TraMS (faza 1), iar
activitatea conexă a demarat sub forma unor ateliere pentru a defini și a cartografia
procesele noului sistem, în colaborare cu consultanți externi și cu Direcția Informație,
spațiul de lucru și inovație. Principalele activități de implementare vor avea loc în
perioada 2022-2023.

40 Procesele operaționale au fost, de asemenea, revăzute în cursul anului în scopul

optimizării și al identificării unor posibile sinergii. Printre astfel de procese se numără
următoarele:
o

o verificare a conținutului bilingv de traducere produs de toate echipele lingvistice
care utilizează sistemul GroupShare. Una dintre concluzii a fost că fluxul de lucru
al echipei ELS și modul în care aceasta utilizează instrumentele de traducere
trebuie să fie aliniate la practicile generale din LED la momentul migrării către
TraMS;

o

o nouă regulă pentru calcularea celei mai apropiate date de publicare posibile
a fost testată pentru rapoarte, cu un succes considerabil. Aceasta asigură o mai
bună gestionare a timpului de care diferitele părți implicate au nevoie pentru a-și
face munca și pune la dispoziția tuturor reguli clare;

o

un grup de lucru a analizat sarcinile DMG și ale TECH în vederea armonizării în
continuare a operațiunilor și a identificării de sinergii.

41 Măsurile de derogare prevăzute în Regulamentul nr. 1 din 15 aprilie 1958, astfel
cum a fost modificat în 2010 și în 2015, au încetat să fie aplicabile la
31 decembrie 2021, ceea ce înseamnă că irlandeza are statutul de limbă oficială
a instituțiilor UE de la 1 ianuarie 2022. În 2021, direcția a recrutat trei traducători
irlandezi pentru a forma noua echipă lingvistică.
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Protecția datelor

42 În 2021, responsabilul cu protecția datelor a fost plasat sub responsabilitatea

directă a secretarului general și a fost numită o nouă persoană în această funcție.
Responsabilul oferă expertiză cu privire la legislația și practicile în materie de protecție
a datelor și monitorizează punerea lor în aplicare. Acest serviciu nu gestionează
cheltuieli.

43 Cererile de consiliere privind normele de protecție a datelor s-au dublat în

comparație cu 2020 și au fost puse la dispoziție cursuri și orientări specifice. Totodată,
în 2021 au fost elaborate avize și au avut loc colaborări cu privire la actualizări ale
politicilor și procedurilor interne. Transparența privind normele de protecție a datelor
a fost, de asemenea, sporită, pentru ca auditorii să le poată comunica entităților
auditate, în special în ceea ce privește dreptul de acces al Curții la informații în scopul
îndeplinirii funcțiilor sale de audit.

Securitatea informațiilor

44 La fel ca responsabilul cu protecția datelor, responsabilul cu securitatea

informațiilor a fost, la rândul său, plasat sub autoritatea directă a secretarului general.
Responsabilul cu securitatea informațiilor lucrează în strânsă cooperare cu Direcția
Informație, spațiul de lucru și inovație și nu gestionează cheltuieli.

45 În 2021, responsabilul cu securitatea informațiilor a prezentat noua sa strategie

pentru anii următori, punând accentul pe prioritățile și provocările aferente
perioadei 2021-2025. Principala prioritate va fi continuarea activităților de sensibilizare
și de formare destinate personalului în domeniul securității informațiilor.

46 Anul 2021 s-a dovedit a fi deosebit de solicitant din cauza atacurilor cibernetice și

a încălcărilor repetate ale securității datelor, precum și a unei serii de amenințări care
au necesitat acțiuni prompte pentru remedierea unor deficiențe critice de software
(a se vedea punctul 31). Curtea a instalat aplicații pentru a asigura o protecție mai
bună, a adoptat norme de securitate pentru a proteja informațiile clasificate ale UE și
a elaborat orientări privind clasificarea informațiilor Curții. De asemenea, au fost
simulate pentru prima dată două campanii de phishing pentru a măsura gradul de
conștientizare a personalului în domeniul cibernetic și a fost adoptat un serviciu de
semnătură electronică furnizat de Comisie.
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Achizițiile în cadrul Secretariatului
general
47 În 2021, Curtea a utilizat procedura de negociere prevăzută la punctul 11.1

litera (b) din anexa I la Regulamentul financiar pentru a încheia un contract cu
o valoare de peste 60 000 de euro. Contractul avea ca obiect reînnoirea
abonamentului Curții la Financial Times pentru 2021 și 2022. Valoarea totală
a contractului era de 168 615 euro (82 650 de euro pentru 2021 și 85 965 de euro
pentru 2022).

48 Întrucât Financial Times (FT) este cel mai renumit ziar de afaceri în limba engleză,

care oferă, de asemenea, informații cuprinzătoare cu privire la politicile UE, este unic și
nu are un echivalent sau un substitut rezonabil. Licența actuală permite întregului
personal al Curții să acceseze conținutul digital al FT atât din interiorul, cât și în afara
Curții. Prețul licenței se bazează pe numărul real de cititori frecvenți. Până în prezent,
558 de utilizatori din cadrul Curții și-au creat propriul cont FT, numărul real de cititori
frecvenți înregistrat în ziua în care a fost primită oferta de abonament fiind 218.

49 Lista anuală a contractelor, inclusiv a celor cu o valoare cuprinsă între 15 000 de

euro și 60 000 de euro, încheiate în urma unor proceduri de negociere, va fi disponibilă
pe site-ul Curții cel mai târziu la 30 iunie 2022.

50 Toate procedurile de negociere pentru contracte cu valori de peste 15 000 de

euro au făcut obiectul unor proceduri riguroase de control intern ale Curții, care au
acoperit legalitatea, regularitatea și buna gestiune financiară.
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Rezultatele sistemelor de control intern
implementate de secretarul general
Sistemele de control intern

51 Secretarul general își îndeplinește sarcinile în conformitate cu un cadru juridic
care include:
o

Regulamentul financiar;

o

Statutul funcționarilor;

o

cadrul de control intern al Curții;

o

Regulamentul de procedură al Curții;

o

normele interne de execuție bugetară;

o

carta sarcinilor și responsabilităților ordonatorului de credite subdelegat; și

o

toate deciziile privind utilizarea resurselor umane, materiale și financiare ale
Curții.

52 Cadrul de control intern al Curții completează acest cadru juridic în vederea

alinierii acestuia la sistemul integrat de control intern instituit de Comitetul
Organizațiilor de Sponsorizare al Comisiei Treadway (Cadrul COSO). Scopul său este de
a furniza o asigurare rezonabilă cu privire la legalitatea, regularitatea și buna gestiune
financiară a tuturor operațiunilor financiare și facilitează atingerea obiectivelor
operaționale ale fiecărei direcții.

53 Sistemele de control intern nu s-au schimbat în mod semnificativ în 2021, iar

structura organizatorică a administrației a rămas stabilă. Acestea constau în proceduri
(bazate pe COBIT 5 pentru SG2-DIWI), pe supravegherea gestionării, pe controale
preventive și de detectare și pe controale automatizate integrate în sisteme de
informații care acoperă toate procesele operaționale principale ale Secretariatului
general.
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54 Procesele financiare sunt gestionate prin SAP, ceea ce permite separarea

corespunzătoare a sarcinilor între inițierea, verificarea și validarea de către
ordonatorul de credite. Sistemul acoperă gestiunea bugetară, rezervele de fonduri,
angajamentele, bonurile de comandă și controlul contractelor și al facturilor în
conformitate cu Regulamentul financiar și cu normele și procedurile interne ale Curții.
Acesta prevede, de asemenea, controale automatizate pentru a preveni erori în
prelucrarea datelor financiare. În plus, personalul care inițiază procesele și cel care
efectuează verificările se bazează pe fișe de verificare pentru a evalua conformitatea
cu Regulamentul financiar în ceea ce privește angajamentele bugetare și ordinele de
plată.

55 Toate cele trei direcții au stabilit un program de controale pentru evaluarea

conformității cu Regulamentul financiar și cu deciziile Curții și au transmis declarațiile
lor de asigurare secretarului general, în calitatea lor de ordonatori de credite
subdelegați. Asigurările furnizate de direcții sunt completate de declarațiile de
asigurare din partea celorlalte direcții, servicii și șefi de cabinet din cadrul Curții care au
autorizat cheltuieli în 2021 (a se vedea punctul 07).

56 Controalele efectuate de Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale s-au

bazat pe o analiză a riscurilor pentru 2021, pe rezultatele controalelor efectuate
pentru 2020, pe schimburile cu PMO, pe recomandările auditorilor interni și externi,
precum și pe alte informații rezultate din evenimente care au avut loc în 2020.
Sistemul cuprinde controale ex ante și controale ex post, axate în principal pe aspecte
financiare, dar și pe alte riscuri nefinanciare. Tabelul 7 conține o sinteză a controalelor
efectuate. Serviciul PMO al Comisiei este responsabil de verificarea statului de plată al
Curții și a drepturilor financiare ale personalului acesteia.
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Tabelul 7 – Controalele efectuate de Direcția Resurse umane, finanțe și
servicii generale
Obiectul controlului

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Drepturi financiare
Remunerațiile personalului și ale membrilor Curții de Conturi Europene
gestionate de PMO
Legalitatea și regularitatea plăților efectuate din liniile bugetare
gestionate de direcție (cu excepția misiunilor și a cheltuielilor de
reprezentare)
Cheltuielile de misiune lichidate de PMO pe baza ghidului Curții privind
misiunile și pe baza deciziei Curții referitoare la aplicarea acestuia
Cheltuielile de reprezentare ale membrilor Curții și costurile cu
combustibilul
Verificări încrucișate pentru cheltuielile de misiune și de reprezentare
ale membrilor, pentru a ține evidența consumului de combustibil al
vehiculelor oficiale

Tip
Ex ante /
Ex post (1)
Ex post (1)
Ex post
Ex ante (2) /
Ex post
Ex ante
Ex post

Locul de reședință al personalului Curții
Acuratețea și caracterul complet al documentelor din dosarele
personale ale angajaților
Absențele personalului și orele lucrate

Ex post

Cramă
Casa

Ex post

Ex post
Ex post
Ex post

Notă: (1) verificări efectuate de PMO; (2) doar pentru misiunile validate de Direcția Resurse umane,
finanțe și servicii generale.
Sursa: Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale.

57 Controalele efectuate de Direcția Informație, spațiul de lucru și inovație s-au

bazat pe rezultatele analizei registrului de riscuri pentru 2022, pe evaluarea din 2021
a maturității proceselor și pe acțiunile întreprinse ca urmare a recomandărilor
rezultate în urma auditului intern. De asemenea, s-a ținut seama de verificările
efectuate de auditorul extern în cadrul examinării anuale a mediului IT. Cu excepția
liniei bugetare pentru bibliotecă și arhive, toate operațiunile financiare din cadrul
direcției fac obiectul unui control ex ante pentru a identifica orice eventuală încălcare a
Regulamentului financiar, precum și orice eventuală eroare sau greșeală de ordin
administrativ (de exemplu, referințe incorecte, date greșite în câmpurile de text sau
lipsa anexării unor documente fără importanță critică). Verificările integrate în
gestionarea proceselor sunt completate de controale ex post. Acestea din urmă au
inclus verificări periodice ale achizițiilor prin contracte cu valoare scăzută, precum și
ale:
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(1) îndeplinirii formalităților în cazul noului contract pentru operațiuni informatice și
ale respectării indicatorilor-cheie de performanță existenți;
(2) regularității gestiunii financiare a proiectului K2;
(3) aplicării unor corecții externe regulate pentru securitatea informatică;
(4) verificării drepturilor de administrator de pe laptopuri;
(5) eficienței instrumentului de monitorizare a software-urilor;
(6) respectării termenelor de livrare;
(7) existenței declarațiilor de confidențialitate în instrumentele Curții de prelucrare
a datelor cu caracter personal;
(8) caracterului complet al documentației necesare pentru plata facturilor;
(9) respectării procesului de gestionare a versiunilor de sistem.

58 Controalele efectuate de Direcția Servicii lingvistice și editoriale s-au bazat pe

o analiză a riscurilor pentru 2021 și pe rezultatele controalelor efectuate pentru 2020.
Controalele s-au axat pe aspectele financiare, pe calitatea serviciilor lingvistice
furnizate, precum și pe aspectele informatice și organizatorice ale direcției. Controalele
ex post au inclus:
o

legalitatea și regularitatea plăților efectuate din liniile bugetare gestionate de
direcție;

o

eficacitatea și calitatea instrumentelor de traducere asistată de calculator (CAT);
și

o

calitatea traducerilor furnizate, completate de un sistem de feedback din partea
utilizatorilor, care permite analizarea observațiilor acestora.

Prezentare generală a gestionării riscurilor

59 Începând din 2016 și în urma adoptării cadrului de gestionare a riscurilor al Curții,

fiecare cameră de audit și direcție a Curții are obligația de a efectua o analiză
a riscurilor cu privire la activitățile sale. Această analiză include o descriere a impactului
în cazul în care un risc se materializează, a controalelor interne instituite și a măsurilor
de reducere a probabilității apariției unui risc și a impactului său potențial. Controalele
duc la planuri de acțiune privind gestionarea riscurilor, care sunt luate în considerare la
conceperea și la punerea în aplicare atât a controalelor ex ante, cât și a celor ex post.
Rezultatele controalelor sunt introduse, la rândul lor, în declarația anuală
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a ordonatorului de credite delegat din raportul anual de activitate, precum și în
evaluările riscurilor din anul următor. La conceperea sistemelor de control intern se
ține seama, de asemenea, de raportul cost-eficacitate al controalelor.

60 Principalele riscuri identificate de ciclul de evaluare a riscurilor pentru 2021 au
vizat:
o

impactul pandemiei de COVID-19 asupra resurselor și a condițiilor de muncă,
inclusiv adaptarea la noua realitate a modalităților de lucru în sistem hibrid,
precum și asupra sănătății și siguranței personalului;

o

nerespectarea Regulamentului financiar în ceea ce privește legalitatea și
regularitatea plăților sau a principiilor privind economia, eficiența și eficacitatea
activităților. Acest risc include, de asemenea, un risc de fraudă legat de utilizarea
sporită a facturilor electronice;

o

dependența de activitățile externalizate și calitatea acestora (inclusiv a celor
prestate de Comisie);

o

încălcări ale securității datelor sau cazuri de nerespectare a normelor de protecție
a datelor, inclusiv în urma unor atacuri cibernetice. Acest risc ia în considerare, de
asemenea, sarcina administrativă impusă de un cadru juridic și de raportare
complex referitor la constrângerile în materie de securitate și de protecție
a datelor; și

o

probleme legate de personal, cum ar fi problema satisfacerii nevoilor de
recrutare, a asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea privată
a personalului, a atragerii și păstrării personalului, precum și cea a îmbătrânirii
forței de muncă.

61 Activitatea Curții este supusă unui control public intens. Auditurile sale sunt

efectuate în mod deschis și transparent, iar rezultatele sunt comunicate publicului în
mod continuu. Curtea de Conturi Europeană și normele sale interne au făcut obiectul
unor articole în mass-media în ultimele luni. Intenționăm să clarificăm toate chestiunile
nesoluționate cu autoritatea care acordă descărcarea de gestiune.

Eficiența și eficacitatea sistemelor de control intern

62 Toate direcțiile au examinat rezultatele controalelor lor ex ante și ex post în

ianuarie 2022. În urma acestora nu a fost identificată nicio deficiență majoră în cadrul
sistemelor de control intern. Directorii au analizat, de asemenea, situația tuturor
recomandărilor de audit intern neînchise încă, pentru a se asigura că acestea vor fi
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puse în aplicare la termenele prevăzute. Ordonatorul de credite delegat a examinat
informațiile din rapoartele de control intern întocmite de cei trei directori înainte de
a semna declarația sa în conformitate cu articolul 74 alineatul (9) din Regulamentul
financiar.

Direcția Resurse umane, finanțe și servicii generale

63 Controalele ex ante efectuate de Direcția Resurse umane, finanțe și servicii

generale (punctele 4 și 5 din tabelul 7) nu au scos la lumină probleme majore pentru
exercițiul financiar 2021 în ceea ce privește cheltuielile de misiune autorizate de
direcție, cheltuielile de reprezentare ale membrilor și consumul de combustibil al
vehiculelor oficiale. La începutul anului 2022, Curtea a examinat caracterul adecvat al
normelor în materie.

64 Controalele ex post privind legalitatea și regularitatea plăților efectuate de la

liniile bugetare pentru care această direcție este responsabilă au acoperit un eșantion
aleatoriu de 126 de plăți, adică aproximativ 19 % din totalul plăților care au fost
verificate (punctul 3 din tabelul 7). Controalele au detectat o neconformitate de ordin
formal în cazul a trei plăți, dar fără impact financiar: două plăți ar fi trebuit să fie
contabilizate parțial în 2020 și una a fost efectuată pentru un angajament bugetar care
nu era precedat de un angajament juridic. Aceste cazuri au fost incluse în registrul de
excepții al Curții, iar personalului i s-a reamintit normele aplicabile. În ansamblu, plățile
au fost conforme cu legile și reglementările în vigoare, iar documentația necesară era
disponibilă. Sistemul SAP și controalele sale automate, precum și faptul că echipa este
foarte familiarizată cu instrumentul (pe care îl utilizează din 2008) au permis
continuarea activității în conformitate cu procedurile obișnuite. Generalizarea muncii
la distanță a continuat să nu afecteze procesele de gestiune.

65 Numărul misiunilor a crescut în 2021, dar a rămas sub nivelurile de dinainte de

pandemie. Auditorul intern a detectat erori la nivelul cheltuielilor de misiune care nu
fuseseră detectate nici în urma controalelor ex ante, nici în urma controalelor ex post.
Controalele ex post privind cheltuielile de misiune (punctele 4 și 6 din tabelul 7) nu au
detectat nicio problemă gravă legată de decontarea misiunilor de către PMO și nu au
indicat că deficiența identificată ar avea un efect semnificativ asupra legalității și
regularității costurilor. Majoritatea erorilor identificate vizau calculul diurnelor și
rambursarea cheltuielilor de deplasare pentru misiuni combinate cu aranjamente
private. Verificările încrucișate ale rambursărilor cheltuielilor de reprezentare în raport
cu diurnele plătite pentru misiuni nu au relevat nicio eroare.
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66 Direcțiile și șeful de cabinet care au utilizat această linie bugetară și cărora li s-a

acordat o subdelegare ca ordonator de credite au verificat, la rândul lor, cheltuielile de
misiune și au transmis declarația de asigurare respectivă secretarului general.
Controalele nu au identificat erori semnificative în procedurile de misiune pentru 2021.
Pentru unele misiuni a trebuit să se furnizeze documente suplimentare, însă
controalele ex ante efectuate pentru marea majoritate a misiunilor au permis
remedierea în amonte a majorității problemelor potențiale.

67 Analiza validării ordinelor de misiune și a declarațiilor de cheltuieli a arătat că

marea lor majoritate au fost autorizate de ordonatorii de credite subdelegați
desemnați. Din 1 732 de ordine de misiune și declarații de cheltuieli, 60 fuseseră
validate fără autorizare oficială, în principal din cauza înregistrării unor informații
incorecte în sistem. A fost instituită o procedură nouă pentru a preveni astfel de
situații în viitor. În plus, 43 de misiuni au fost validate după ce membrul sau angajatul
respectiv părăsise deja instituția. Aceste cazuri au fost incluse în registrul de excepții al
Curții.

68 Controalele ex post ale misiunilor au inclus, de asemenea, monitorizarea

rambursărilor pentru bilete de avion neutilizate, concluzia fiind că rata de rambursare
este ridicată și că aceste recuperări sunt bine gestionate. La fel ca în anii precedenți,
rezultatele controalelor vor fi comunicate personalului.

69 În ansamblu, rezultatele controalelor efectuate de PMO au fost pozitive.

Controalele ex ante privind drepturile financiare nu au evidențiat probleme deosebite.
Controalele ex post au arătat că variațiile masei salariale erau explicate și justificate
pentru cele 12 luni anterioare și că indemnizațiile de instalare și alocațiile de concediu
pentru creșterea copilului/concediu din motive familiale au fost calculate corect. Au
fost necesare recuperări în:
o

patru cazuri privind alocații școlare;

o

un caz privind calcularea impozitelor pe salarii;

o

un caz privind diurnele acordate în primele luni de instalare la locul de muncă; și

o

un caz privind diurnele pentru membrii personalului care își încep activitatea sau
care își schimbă locul de muncă și li se acordă concediu special în vederea mutării.

70 Locurile de reședință ale personalului (punctele 1 și 2 din tabelul 7) au fost

verificate pe baza distanței dintre locul de muncă și locul de reședință declarat.
Verificările efectuate au arătat că toți membrii personalului locuiau la cel mult 80 km

28
de locul de muncă, cu șapte excepții. Evoluția acestor șapte cazuri va continua să fie
monitorizată. De asemenea, a fost verificată reședința permanentă a 15 membri ai
personalului selectați în mod aleatoriu. Toate persoanele din eșantion au furnizat
dovezi suficiente pentru ca adresa declarată să poată fi coroborată.

71 Dosarele personalului au continuat să fie gestionate prin utilizarea unei proceduri
adaptate la circumstanțele pandemiei. Au fost selectate aleatoriu, în vederea
controalelor, 20 de dosare personale (un eșantion nereprezentativ) (punctul 8 din
tabelul 7) și, în 11 cazuri, s-a constatat că lipseau unele documente. Printre cele mai
importante documente lipsă se numărau un certificat de căsătorie, o carte de
identitate, un certificat de ședere, un transfer al drepturilor de pensie, un certificat
privind cunoașterea unei a treia limbi necesar în vederea promovării, un certificat de
naștere și o decizie privind munca cu fracțiune de normă.

72 Proceduri interne noi urmează să fie stabilite pentru a specifica documentele care

trebuie incluse în dosarul personal atunci când este recrutat un membru al
personalului sau când are loc un transfer interinstituțional. Aceste proceduri ar trebui
puse în aplicare în colaborare cu celelalte instituții, în special cu PMO din cadrul
Comisiei.

73 Absențele personalului și orele lucrate au făcut, de asemenea, obiectul unor
controale ex post (punctul 9 din tabelul 7), care au avut drept rezultat:
o

recuperarea a nouă zile de concediu compensatoriu pentru ore suplimentare;

o

suspendarea indemnizației primite de trei membri ai personalului aflați în
concediu medical pentru mai mult de 30 de zile;

o

acordarea a 31 de perioade de muncă cu fracțiune de normă din motive medicale;

o

reevaluarea în curs a șase cazuri de invaliditate și deschiderea unui caz nou; și

o

efectuarea a două controale medicale.

74 Restul controalelor ex post (punctele 10 și 11 din tabelul 7) nu au relevat nicio

problemă majoră. În total, în registrul excepțiilor au fost înregistrate cinci
neconformități și o excepție. Niciunul dintre aceste cazuri nu a avut un impact financiar
și au fost luate măsuri pentru a trata toate evenimentele detectate.
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Informație, spațiul de lucru și inovație

75 Controalele ex ante efectuate de Direcția Informație, spațiul de lucru și inovație

cu privire la operațiunile financiare din cadrul SAP nu au relevat deficiențe
semnificative. Din 2 008 operațiuni din SAP, inclusiv bonuri de comandă, cereri de plată
și facturi, doar 45 au fost returnate în vederea corectării lor, o creștere marginală în
comparație cu 2020. Returnările au necesitat în principal adăugarea de documente,
corectarea de informații sau validarea nevoii de achiziții. În plus, controalele au
identificat două neconformități de ordin formal privind o plată efectuată în lipsa unui
angajament juridic aferent și o plată efectuată fără ca serviciile și bunurile comandate
să fi fost livrate în totalitate. Ambele cazuri au fost incluse în registrul de excepții al
Curții.

76 Controlul ex post al drepturilor de administrator de pe laptopuri (punctul 4 de la

punctul 57) a avut ca rezultat ștergerea a nouă conturi, dezactivarea a trei conturi și
crearea a 10 conturi și a unui nou flux de lucru în cadrul Service Now pentru
gestionarea asigurării unor conturi privilegiate în mediul informatic al Curții. Direcția
a constatat, de asemenea, că unele licențe nu erau utilizate și, prin urmare, acestea au
fost întrerupte (punctul 5 de la punctul 57). Restul controalelor nu au identificat nicio
problemă majoră. Majoritatea controalelor (referitoare la punctele 1, 2, 6, 7, 8 și 9 de
la punctul 57) au identificat posibile îmbunătățiri ale proceselor existente.

77 Contractele cu valoare scăzută au fost, de asemenea, verificate din punctul de

vedere al conformității lor cu Regulamentul financiar în ceea ce privește pragul de
15 000 de euro pentru achizițiile totale per vânzător. Controalele nu au evidențiat nicio
problemă sau deficiență semnificativă. Într-un caz, comenzile efectuate la un furnizor
pentru servicii similare au depășit 15 000 de euro pe o perioadă de patru ani. Cazul
a fost explicat și inclus în registrul de excepții al Curții.

Serviciile lingvistice și editoriale

78 În ansamblu, controalele ex post privind legalitatea și regularitatea plăților

efectuate de la liniile bugetare pentru care această direcție este responsabilă au
concluzionat că plățile erau conforme cu legile și reglementările în vigoare și că
documentația necesară era disponibilă. Au fost detectate trei neconformități, în cazul
cărora câteva zile dintr-un angajament juridic nu erau acoperite de un angajament
bugetar. Aceste cazuri au fost incluse în registrul de excepții al Curții.

30

79 Instrumentele de traducere asistată de calculator sunt utilizate pe scară largă de

diferitele echipe lingvistice, cu excepția echipei de limbă engleză, care urmează
propriile procese dată fiind natura specială a activității sale. Doar 1,1 % din segmentele
verificate aveau statutul de „traducere neaprobată/nevalidată”.

80 În 2021, calitatea traducerilor realizate de Curte a fost verificată pentru prima

dată de Parlamentul European. Verificările s-au axat pe traduceri efectuate de cele 10
echipe lingvistice ale căror manageri principali nu puteau asigura controlul calității
deoarece limba lor maternă era diferită. Au fost selectate 10 documente pentru
a acoperi principalele tipuri de publicații ale Curții și au fost verificate câte două pagini
din fiecare dintre cele 10 documente selectate (un total de 200 de pagini, și anume 2 x
10 x 10). Pentru șapte limbi, nu au fost identificate probleme majore. Pentru celelalte
trei limbi, câteva documente au primit un punctaj de evaluare mai mic de 80 %, iar
observațiile evaluatorilor au fost analizate. Calitatea traducerilor a fost, de asemenea,
verificată pe baza observațiilor primite de la utilizatorii serviciilor direcției. În 2021, au
fost primite 89 de observații, în principal din partea personalului Curții, dar și din
partea altor entități.

81 Controalele au concluzionat că rezultatele au fost în cea mai mare parte pozitive.

Pe această bază, managerii principali ai echipelor lingvistice au concluzionat că
traducerile erau de o calitate acceptabilă și au trimis directorului declarațiile lor de
asigurare.

Direcția Președinție și Serviciul juridic

82 Direcția Președinție este responsabilă de linia bugetară aferentă acțiunilor de

comunicare și relațiilor interinstituționale ale Curții, linie pentru care creditele s-au
ridicat la valoarea de 250 000 de euro în 2021. Serviciul juridic este responsabil pentru
linia bugetară referitoare la cheltuielile de judecată și daune, care s-a ridicat la
50 000 de euro. Controalele efectuate nu au detectat nicio eroare semnificativă pentru
niciuna dintre aceste linii bugetare.
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Concluzie privind sistemele de control intern

83 Controalele ex ante și ex post efectuate pentru 2021 arată că sistemul de control
intern al Secretariatului general funcționează în mod eficient și adecvat și că riscurile
financiare și nefinanciare se află sub control în cadrul diferitelor direcții ale sale.
Controalele au identificat, în principal, un număr de erori nesemnificative, precum și
necesitatea revizuirii unor proceduri. Costul controalelor este considerat rezonabil,
numărul de echivalente normă întreagă dedicate acestei sarcini fiind de 15,2 (dintre
care 0,2 la PMO). Examinarea a demonstrat, de asemenea, soliditatea sistemului de
gestiune, care se bazează pe un software integrat și care include un nivel semnificativ
de controale automate.

84 În 2021, ca urmare a recomandărilor unității de audit intern, sistemul de control

intern a pus, de asemenea, un accent mai mare pe raportul cost-eficacitate al
controalelor și pe impactul pandemiei asupra controalelor efectuate. Acest lucru
a îmbunătățit calitatea raportării și a pus în evidență rolul cadrului de control intern al
Curții.

85 Per ansamblu, concluzia auditorului intern privind sistemele de control intern

pentru 2021 este una pozitivă: există controale fiabile pentru majoritatea domeniilor
de activitate cu grad ridicat de risc ale Secretariatului general și separarea sarcinilor
între diferiții membri ai personalului pentru controalele ex ante și pentru cele ex post
a fost menținută. Nu au fost identificate deficiențe majore care să pună în mod serios
sub semnul întrebării fiabilitatea declarațiilor de asigurare în ceea ce privește
legalitatea și regularitatea operațiunilor financiare în 2021 (a se vedea punctul 65).
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Acțiuni întreprinse în urma deciziei privind descărcarea de
gestiune pentru exercițiul financiar 2019
86 La 29 aprilie 2021, Parlamentul European a acordat descărcarea de gestiune1 pentru execuția bugetului aferent exercițiului financiar 2019.

În continuare este prezentată situația acțiunilor întreprinse ca urmare a observațiilor formulate în decizia privind descărcarea de gestiune.
Observația din Decizia Parlamentului pentru 2019
1. observă că conturile anuale ale Curții de Conturi („Curtea”) sunt
auditate de un auditor extern independent, pentru a aplica aceleași
principii de transparență și răspundere pe care le aplică Curtea
organismelor pe care le auditează; ia act cu satisfacție de opinia
auditorului potrivit căreia situațiile financiare ale Curții prezintă o imagine
reală și fidelă a poziției sale financiare;

1

Răspunsul Curții

–

2. ia act de faptul că, în 2019, bugetul Curții s-a ridicat la un total de
146 890 000 EUR (față de 146 469 000 EUR în 2018 și 141 240 000 EUR în
2017) și că 98 % din totalul creditelor au fost angajate până la sfârșitul
anului 2019 (față de 96,21 % în 2018 și 97,73 % în 2017);

–

3. reamintește că bugetul Curții este majoritar administrativ, o mare parte
fiind alocată pentru cheltuielile cu personalul (Titlul 1) și pentru clădiri,
bunuri mobile, echipamente și costuri de funcționare diverse (Titlul 2);

–

Decizia 2020/2144 (DEC) a Parlamentului European.
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Observația din Decizia Parlamentului pentru 2019
4. reamintește că ratele de execuție pentru Titlul 2 nu se îmbunătățesc
suficient, rata angajamentelor ridicându-se la 64,17 % (față de 59,13 % în
2018 și 57,13 % în 2017), iar rata plăților la 62,21 % (față de 55,11 % în
2018 și 55,75 % în 2017); subliniază faptul că, în documentul său care
prezintă măsurile luate ca răspuns la rezoluția de descărcare de gestiune
pentru exercițiul financiar 2018, Curtea a confirmat că își va continua
eforturile de îmbunătățire a ratelor de execuție și de analizare atentă
a estimărilor bugetare;

5. ia act de observația Curții că o perspectivă de doi ani pentru
monitorizarea execuției bugetare a Titlului 2 este mai pertinentă; ia act de
faptul că, în cursul perioadei de doi ani (2018-2019), au fost efectuate
91,38 % din plățile aferente creditelor și 98,04 % din plățile aferente
angajamentelor;

Răspunsul Curții
Execuția bugetului
Curtea consideră că este mai adecvat să se monitorizeze
execuția bugetară a titlului 2, în special rata plăților, dintr-o
perspectivă de timp de doi ani. O astfel de perspectivă arată că,
în cursul perioadei de doi ani (2018-2019), au fost efectuate
91,38 % din plățile din 2018 aferente creditelor și 98,04 % din
plățile aferente angajamentelor. Dintr-o perspectivă anuală, se
poate observa că, la sfârșitul anului 2019, rata creditelor
angajate era de 96,94 %. Plățile aferente angajamentelor
reprezentau 64,17 %, iar plățile aferente creditelor se ridicau la
62,21 %.
Rata de utilizare a creditelor aferente titlului 2 a atins nivelul de
95,39 % în 2021 (comparativ cu 93,38 % în 2020). Plățile s-au
ridicat la 50,44 % din creditele definitive și la 52,88 % din
angajamente (în 2020, aceste rate au fost de 51,46 % și,
respectiv, de 55,11 %). Angajamentele reportate în 2022 în
conformitate cu articolul 12 din Regulamentul financiar
reprezentau 44,95 % din creditele definitive și 47,12 % din
angajamente (comparativ cu 41,92 %, respectiv 44,89 %,
în 2020). În orice caz, ne vom continua eforturile de
a îmbunătăți ratele de execuție a plăților.
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Observația din Decizia Parlamentului pentru 2019
6. ia act de continuarea reportărilor, de exemplu, în cuantum de
3 057 772 EUR în 2019 în cadrul capitolului 21 (Prelucrarea datelor,
echipamente și bunuri mobile: achiziții, închiriere și întreținere)
comparativ cu 4 310 280 EUR în 2018, datorită proiectelor informatice în
curs; afirmă că totalul reportărilor de la Titlul 2 din 2018 în 2019 s-a ridicat
la 6 068 597 EUR și consideră un fapt pozitiv că aceasta a avut drept
rezultat plăți în sumă de 5 777 454 EUR pentru reportări;

Răspunsul Curții

–

7. ia act de faptul că reportarea creditelor pentru Titlurile 1 și 2 din
exercițiul financiar 2018 în exercițiul financiar 2019 a fost de
7 406 944 EUR și a condus la plăți de 6 553 576 EUR, o rată de utilizare de
88,48 %, egală cu rata de utilizare din 2018;

–

8. apreciază faptul că Curtea analizează sugestia din rezoluția de
descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2018 ca un raport anual
independent privind instituțiile Uniunii să fie prezentat ca parte
a reflecțiilor privind strategia Curții pentru perioada 2021-2025, care ar
trebui să fie adoptată până la sfârșitul anului 2020; reafirmă, în acest sens,
necesitatea unei examinări mai aprofundate de către Curte a fiecărei
instituții pentru a permite Parlamentului să își îndeplinească sarcinile care
îi revin în calitate de autoritate care acordă descărcarea de gestiune;

Domenii specifice: Administrație
Auditul rubricii 5 din CFM, „Administrație”, respectă
metodologia de audit utilizată pentru declarația de asigurare a
Curții și ne permite să prezentăm o apreciere specifică. Timp de
mulți ani, Curtea a raportat constant că acesta este un domeniu
cu risc scăzut, cu rate de eroare sub pragul de semnificație.
Activitatea de audit desfășurată de Curte în 2019 a inclus
examinarea sistemelor de supraveghere și de control la nivelul
anumitor organisme ale UE, precum și creșterea numărului de
agenți contractuali.
În conformitate cu strategia noastră pentru perioada 2021-2025,
ne vom strădui să completăm informațiile cantitative din
raportul anual cu elemente calitative bazate pe rezultatele
activității specifice efectuate cu privire la sisteme și la
conformitate. Abordarea Curții în materie de programare
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Observația din Decizia Parlamentului pentru 2019

Răspunsul Curții
include selectarea atentă a auditurilor, ținând seama de
obiectivele strategice ale instituției, de riscurile identificate și de
opiniile părților interesate (inclusiv cele ale Conferinței
președinților de comisie din cadrul Parlamentului European).
Curtea face tot posibilul pentru a selecta teme relevante de
audit, în condițiile resurselor pe care le are la dispoziție.
În prezent, desfășurăm un proces de reflecție cu privire la
auditul în vederea declarației de asigurare, dar dorim să
menționăm că prezentarea unor rate de eroare pentru domenii
de cheltuieli suplimentare ar necesita o creștere semnificativă
a resurselor.

9. felicită Curtea pentru angajamentul său de a pregăti, în urma solicitării
Parlamentului, primul raport privind performanța în cadrul bugetului
Uniunii, raport care vizează evaluarea rezultatelor obținute prin
cheltuielile efectuate de la bugetul Uniunii și, în special, evaluează
performanța fiecărei politici a Uniunii; consideră că auditul performanței
este esențial pentru a evalua impactul real al investițiilor Uniunii;

–

10. regretă faptul că măsurile luate de Curte în urma rezoluției de
descărcare de gestiune pentru exercițiul financiar 2018 au oferit doar
răspunsuri limitate la observațiile Parlamentului; subliniază că măsurile
care trebuie luate sunt esențiale pentru ca Comisia pentru control bugetar
a Parlamentului să poată determina dacă Curtea a pus în aplicare
recomandările Parlamentului; invită Curtea să includă toate răspunsurile
necesare și explicații mai detaliate cu privire la punerea în aplicare
a recomandărilor Parlamentului în următorul său raport privind măsurile
luate în urma recomandărilor respective, făcând trimitere explicită la

Urmarea dată de Curte rezoluției privind descărcare de
gestiune
Curtea se va strădui să ofere răspunsuri cât mai detaliate posibil
în rapoartele sale privind acțiunile întreprinse în urma
descărcării de gestiune și este pregătită să furnizeze toate
documentele justificative, precum și detalii suplimentare, dacă
acest lucru este considerat necesar.
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fiecare punct din rezoluția de acordare a descărcării de gestiune și
furnizând toate documentele necesare;

11. reia recomandarea Curții adresată Comisiei de a publica raportul anual
privind gestiunea și performanța mai devreme în fiecare an, pentru
a examina și a raporta cu privire la regularitatea informațiilor prezentate;
ia act de constrângerile impuse de pandemia de COVID-19, care au obligat
Curtea să își publice raportul anual pe 2019 în noiembrie 2020;

Răspunsul Curții

–
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Resursele umane
12. ia act de faptul că, la sfârșitul anului 2019, existau 853 de posturi
permanente și temporare în comparație cu 891 de posturi în 2013, ceea ce
reprezintă o scădere de 4,26 %; constată, în special, că posturile
permanente au scăzut cu 6,91 puncte procentuale, în timp ce posturile
temporare au crescut cu 10,07 puncte procentuale; solicită Curții să
evalueze dacă tendința din ce în ce mai mare de a utiliza posturi
temporare răspunde nevoilor specifice ale Curții sau reprezintă, mai
degrabă, un răspuns la constrângerile bugetare; ia act de faptul că nivelul
personalului este reexaminat în permanență și că organigrama Curții
rămâne aceeași ca în 2017 și în 2018, cu 853 de posturi; ca urmare
a retragerii Regatului Unit din Uniune și în conformitate cu rezultatele
negocierilor, organigrama de personal a fost adaptată în cursul
anului 2019;

Recrutări și oportunități de carieră
La fel ca pentru alte instituții ale UE cu sediul la Luxemburg,
pentru Curtea de Conturi Europeană este din ce în ce mai greu
să recruteze și să păstreze funcționari de pe listele de candidați
care au reușit la concursurile EPSO, deoarece mulți dintre
aceștia preferă să își înceapă cariera în instituțiile UE din
Bruxelles. Principalul motiv este costul din ce în ce mai ridicat al
vieții în Luxemburg, care nu este compensat de un coeficient
corector, spre deosebire de situația existentă în alte țări din UE.
Prin urmare, în ultimii ani, Curtea a recurs într-o măsură din ce
în ce mai mare la recrutarea de personal temporar cu grade AD
inferioare și, în mai multe rânduri, a organizat proceduri de
selecție pentru auditori angajați ca agenți temporari.

13. apreciază faptul că, în conformitate cu strategia sa pentru
perioada 2018-2020, Curtea și-a extins contactele cu cercetătorii, mediul
universitar și grupurile de reflecție și că, începând cu 1 iunie 2020, Curtea
a detașat 15 membri ai personalului pe lângă alte instituții internaționale;
ia act de faptul că Curtea găzduiește în mod regulat personal detașat de la
alte organisme internaționale și că ea a oferit, de asemenea, 55 de stagii
(față de 60 în 2018) pentru absolvenții de universitate pe perioade de trei
până la cinci luni; constată că, în 2019, șase stagii au fost neremunerate;
solicită Curții să le ofere stagiarilor o indemnizație care să acopere cel
puțin costurile de trai, inclusiv în cazul stagiilor pe termen scurt; salută
faptul că Curtea a încheiat mai multe parteneriate cu universități și
organizații profesionale în vederea unei cooperări viitoare;

Stagiile la Curtea de Conturi Europeană
În general, Curtea oferă stagiarilor o indemnizație care acoperă
cel puțin costul vieții, chiar și în cazul stagiilor pe termen scurt.
Cele șase stagii neremunerate din 2019 menționate de
Parlamentul European au fost stagii „atipice”, oferite cu scopul
de a încuraja stagiarii să observe activitatea Curții. Majoritatea
au acoperit o perioadă scurtă (maximum o lună) și doar două au
fost de trei luni. Trei dintre stagiari proveneau de la oficiile
naționale de audit și, prin urmare, erau plătiți de instituțiile lor.
În cazul unui stagiu care a acoperit o perioadă foarte scurtă de
timp (1.6.2019-30.6.2019), stagiarul locuia deja în Luxemburg.
Într-un alt caz, stagiul era legat de un acord cu o școală de
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traducători din Belgia, care selectează în fiecare an un stagiar
pentru a efectua un stagiu scurt (1.2.2019-30.4.2019) la Curte.

14. ia act de faptul că politica de recrutare a Curții, bazată pe reforma din
2016 și pe principiile generale și condițiile de angajare ale instituțiilor
Uniunii, o caracterizează drept organizație operativă; ia act de faptul că
personalul este structurat într-un grup comun la nivelul întregii Curți, din
care sunt alocate resurse pe camere și sarcini de audit; ia act de faptul că, –
în procesul de alocare a unor membri ai personalului din grupul comun,
Curtea se asigură că personalul necesar și calificat este alocat în timp util și
că are loc o rotație adecvată a personalului între echipe printr-un exercițiu
periodic de mobilitate;
15. apreciază faptul că Curtea a luat măsuri în urma sondajului de
satisfacție a personalului din 2018 și a integrat activități legate de
confortul personalului, cum ar fi rețeaua de consilieri confidențiali, care
oferă sprijin profesional și, la cerere, sprijin anonim personalului; ia act de
faptul că Curtea oferă și cinci ședințe gratuite cu psihologi și organizează
prezentări despre cum trebuie abordat surmenajul profesional (burn-out)
și, pentru cadrele de conducere, despre cum se poate detecta și combate
hărțuirea;

–
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16. își exprimă îngrijorarea cu privire la scăderea numărului de femei în
funcții de director de la 30 % în 2018 la 20 % în 2019 și la scăderea
numărului de șefe de unitate de la 39 % în 2018 la 35 % în 2019; ia act, cu
toate acestea, de ușoara creștere a numărului de membre ale Curții, de la
21 % în 2018 (6 din 28 de membri) la 25 % în 2019 (7 din 28 de membri);
subliniază angajamentul Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului
de a sprijini o revizuire a procesului de numire a membrilor Curții pentru
a obține un echilibru de gen (în 2019, 7 femei și 21 de bărbați erau
membri ai Curții); reamintește invitația adresată statelor membre de
a încuraja mai activ femeile să candideze pentru aceste tipuri de posturi;
reiterează faptul că Consiliul ar trebui să prezinte întotdeauna cel puțin
doi candidați, o femeie și un bărbat, în cursul procedurii de numire;

Echilibrul de gen
În ultimii ani, echilibrul de gen în rândul cadrelor de conducere
din structura Curții s-a îmbunătățit: așa cum se prezenta situația
în ianuarie 2022, procentul femeilor care ocupă posturi de
director a crescut la 40 %, în timp ce procentul femeilor care
ocupă posturi de manager principal este de 37 %. Noua politică
și noul plan de acțiune privind diversitatea și incluziunea
elaborate de Curte pentru perioada 2021-2025 includ mai multe
acțiuni care urmăresc să încurajeze femeile să ocupe posturi de
conducere:
• continuarea practicii secretarului general de a trimite în mod
regulat e-mailuri directorilor și managerilor principali pentru
ca aceștia să încurajeze auditoarele să devină coordonatoare
de audit;
• desfășurarea de interviuri sau de sondaje anonime în rândul
personalului de sex feminin (începând de la gradul AD9) care
ezită să își asume un rol de coordonare, pentru a înțelege
motivele acestora și pentru a propune soluții alternative (de
exemplu, doi funcționari care împart rolul de coordonator);
• organizarea de sesiuni informale în cadrul cărora femeile cu
experiență în rolul de coordonator să își poată partaja
cunoștințele;
• asigurarea faptului că directorii raportează camerelor lor
o dată la șase luni cu privire la ponderea femeilor și
a bărbaților în roluri de coordonator de audit, raportând
ulterior Secretariatului general. Secretarul general trebuie să
prezinte Comitetului administrativ informații actualizate
semestriale privind situația;
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•

•

•

17. salută eforturile continue ale Curții la nivel administrativ de a promova
egalitatea de șanse în carieră pentru personal și, în special, de
a îmbunătăți echilibrul dintre femei și bărbați în posturile de conducere; ia
act de faptul că, în 2019, Curtea a lansat un program de dezvoltare
a competențelor de lider, în beneficiul potențialilor manageri, cu
participarea egală a bărbaților și a femeilor;

–

Răspunsul Curții
organizarea de cursuri de formare și punerea la dispoziție de
îndrumare și de consiliere pentru personalul feminin, atât de
către experți în carieră, cât și de către alte femei care pot
servi drept model;
intervievarea participantelor la Programul de dezvoltare
a competențelor de coordonare, elaborarea unui document
de reflecție cu informații privind motivațiile și constrângerile
lor și oferirea de măsuri de sprijin, cum ar fi mentorat și
îndrumare. Explorarea inițiativelor de sprijin existente, cum
ar fi programul Comisiei intitulat Female Talent Development
Programme;
desfășurarea de interviuri cu persoanele care părăsesc
Curtea de Conturi Europeană, care să includă întrebări de
clarificare a motivelor pentru care femeile părăsesc
instituția, și elaborarea unui document care să rezume ceea
ce dezvăluie interviurile. Analizarea o dată pe an a tuturor
interviurilor organizate la plecare și discutarea lecțiilor
învățate cu serviciile relevante.
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18. apreciază participarea Curții la Comitetul consultativ pentru egalitatea
de șanse și la Planul de acțiune privind egalitatea de șanse pentru
perioada 2018-2020, care abordează și aspectele legate de vârstă și
dizabilități; solicită Curții să informeze autoritatea care acordă descărcarea
de gestiune cu privire la punerea în aplicare a planului de acțiune;

Acțiunile de examinare a situației în urma Planului de
acțiune 2018-2020 au avut loc ca parte a unui proiect mai amplu
de pregătire a noului plan de acțiune al Curții privind politica de
diversitate și incluziune pentru perioada 2021-2025, adoptat în
mai 2021. Prin noul plan de acțiune, ne propunem să reducem
eventualele inegalități. Vom încuraja personalul de sex masculin
să își ia concediu pentru creșterea copilului, prin organizarea de
sesiuni în care bărbații care și-au luat un astfel de concediu să își
poată împărtăși experiențele sau prin apelul la voluntari care să
servească drept punct de contact pentru bărbații care solicită
consiliere pe această temă.
De asemenea, vom continua să analizăm ex post procedura
anuală de promovare, pentru a ne asigura că nu au existat
prejudecăți legate de concediul de maternitate sau de concediul
pentru creșterea copilului, de munca cu fracțiune de normă sau
de orice alt aspect legat de demografia personalului (de
exemplu, vârstă, naționalitate sau tip de contract). Intenționăm
să sprijinim munca cu fracțiune de normă prin instituirea unui
sistem de identificare a numărului de angajați disponibili care să
compenseze echipele și camerele pentru pierderea de
echivalente normă întreagă ca urmare a muncii cu fracțiune de
normă și a absențelor prelungite ale unor membri ai
personalului (de exemplu, concediu de maternitate, concediu
pentru interese personale, concediu medical prelungit,
transferul într-o altă funcție). Vom compensa serviciile cele mai
afectate pentru această pierdere.
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În fine, vom promova un echilibru sănătos între viața
profesională și cea privată, încurajând trecerea la punerea
accentului, în cultura muncii și de către organizație, mai degrabă
pe rezultate decât pe numărul de ore de muncă și prezență
fizică, în baza căruia echipele hibride să poată funcționa într-un
mediu flexibil. În prima jumătate a anului 2021, am desfășurat
deja o campanie privind dreptul de a se deconecta și echilibrul
dintre viața profesională și cea privată și intenționăm să
continuăm în această direcție.
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19. îndeamnă Curtea să depună eforturi pentru a îmbunătăți în continuare
echilibrul geografic al personalului (există, în special pentru grupele de
funcții AST 1-4 și 5-9, o suprareprezentare semnificativă a anumitor
naționalități); invită Curtea să elaboreze un plan de acțiune pentru
recrutarea de noi membri ai personalului ținând seama de echilibrul
geografic, astfel cum se prevede la articolul 7 din Statutul funcționarilor;

Răspunsul Curții
Curtea participă la reuniuni interinstituționale cu EPSO pentru
a discuta despre bune practici vizând atragerea unui grup mai
divers de candidați și ameliorarea echilibrului geografic în rândul
personalului. Vom continua să colaborăm cu EPSO în cadrul
proiectului prin care acesta urmărește dezvoltarea unui
instrument de monitorizare a egalității și a diversității pentru
recrutare, în cooperare cu statele membre. De asemenea,
Curtea publică o dată pe an informații privind reprezentarea
geografică în bilanțul social anual al instituției, informații care
includ o defalcare a efectivului de personal, inclusiv a cadrelor
de conducere și a asistenților, în funcție de naționalitate.
În noua politică și în noul plan de acțiune privind diversitatea și
incluziunea pentru perioada 2021-2025, ne propunem să
discutăm cu membrii Curții din țările subreprezentate despre
cum putem atrage/încuraja candidaturi pentru a obține
o rezervă mai diversificată de candidați. Într-o etapă ulterioară,
vom elabora un plan de acțiune, care va include observația
Parlamentului European și analiza realizată de Curte. Curtea va
utiliza acest plan de acțiune pentru a sta la baza discuțiilor.
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Egalitatea de șanse
În mai 2021, Curtea de Conturi Europeană a adoptat un nou
plan de acțiune privind politica de diversitate și incluziune
pentru perioada 2021-2025. Prin noul plan de acțiune, ne
propunem să reducem eventualele inegalități. Vom încuraja
personalul de sex masculin să își ia concediu pentru creșterea
copilului, prin organizarea de sesiuni în care bărbații care și-au
luat un astfel de concediu să își poată împărtăși experiențele sau
20. ia act de faptul că sunt disponibile formule flexibile de lucru pentru toți prin apelul la voluntari care să servească drept punct de contact
membrii personalului, cu excepția anumitor categorii în cazul cărora acest pentru bărbații care solicită consiliere pe această temă.
De asemenea, vom continua să analizăm ex post procedura
lucru nu este posibil din motive practice; constată, cu toate acestea, că
anuală de promovare, pentru a ne asigura că nu au existat
marea majoritate a membrilor personalului care au beneficiat de aceste
prejudecăți legate de concediul de maternitate sau de concediul
formule de lucru în 2019 erau femei (87 % din personalul care a lucrat cu
pentru creșterea copilului, de munca cu fracțiune de normă sau
fracțiune de normă și 68 % din personalul care și-a luat concediu pentru
de orice alt aspect legat de demografia personalului (de
creșterea copilului); invită Curtea să reflecteze asupra acestei situații în
exemplu, vârstă, naționalitate sau tip de contract). Intenționăm
cadrul politicilor sale privind oportunitățile de carieră și diversitatea;
să sprijinim munca cu fracțiune de normă prin instituirea unui
încurajează Curtea să adauge la formulele flexibile de lucru protecția
sistem de identificare a numărului de angajați disponibili care să
dreptului membrilor personalului de a se deconecta;
compenseze echipele și camerele pentru pierderea de
echivalente normă întreagă ca urmare a muncii cu fracțiune de
normă și a absențelor prelungite ale unor membri ai
personalului (de exemplu, concediu de maternitate, concediu
pentru interese personale, concediu medical prelungit,
transferul într-o altă funcție). Vom compensa serviciile cele mai
afectate pentru această pierdere.
În fine, vom promova un echilibru sănătos între viața
profesională și cea privată, încurajând trecerea la punerea
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21. este de acord cu observațiile Curții cu privire la costul ridicat al vieții în
Luxemburg ca unul dintre principalii factori care conduc la dificultăți în
angajarea și păstrarea personalului; își exprimă din nou îngrijorarea legată
de problema din ce în ce mai importantă a disparității puterii de
cumpărare în cazul funcționarilor publici ai Uniunii detașați la Luxemburg;

Răspunsul Curții
accentului, în cultura muncii și de către organizație, mai degrabă
pe rezultate decât pe numărul de ore de muncă și prezență
fizică, în baza căruia echipele hibride să poată funcționa într-un
mediu flexibil. În prima jumătate a anului 2021, am desfășurat
o campanie privind dreptul de a se deconecta și echilibrul dintre
viața profesională și cea privată și intenționăm să continuăm în
această direcție.

–
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Clădiri, securitate
22. salută modernizarea clădirii K2 cu scopul de a moderniza instalațiile
tehnice ale clădirii, luând în considerare noile preocupări legate de mediu,
și de a transforma spațiile de arhivare actuale (care nu mai sunt necesare
din cauza digitalizării) într-o serie de spații comune de colaborare, spații
de confort fizic și psihic, cum ar fi sălile de reuniune și videoconferință,
precum și spațiile în care se poate servi cafea;

–

23. apreciază faptul că, în 2017, Curtea a realizat un studiu preliminar și că
rezultatele studiului au fost luate în considerare în cadrul actualului
proiect de modernizare; ia act de faptul că la Curte continuă practica
birourilor individuale, cu doar câteva spații comune; salută faptul că au
fost organizate sesiuni specifice pentru a informa personalul cu privire la
proiect și că feedbackul primit a fost în general pozitiv;

–

24. salută îmbunătățirile aduse perimetrului de securitate, în special
construirea unor garduri suplimentare, a unor noi bariere de parcare și
a unui dispozitiv de control al accesului la intrarea în parcarea din clădirea
K3, proiect care va fi finalizat în 2020; ia act de faptul că, în 2019, pe lângă
cheltuielile regulate, cum ar fi controalele periodice ale instalațiilor,
Curtea a investit 123 000 EUR în elemente de securitate fizică;

–
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25. ia act de măsurile luate în ceea ce privește siguranța personalului, și
anume un plan de urgență pentru a face față incidentelor de mare
amploare, o procedură internă în cazul unui posibil accident nuclear și un
acord privind nivelul serviciilor cu Serviciul European de Acțiune Externă
pentru a beneficia de recomandările sale privind misiunile în țările cu un
nivel ridicat și critic de amenințare;

–

Mediu
26. ia act de faptul că un audit extern al sistemului de management de
mediu și audit (EMAS) a fost efectuat la sfârșitul anului 2019 și că, în
consecință, Curtea și-a reînnoit cu succes certificarea EMAS pentru
perioada 2020-2022 și a adoptat un nou plan de acțiune pentru a face față
urgenței climatice; ia act de faptul că bilanțul de CO2 al Curții este publicat
în fiecare an pe site-ul său pentru a urmări eforturile acesteia de a-și
reduce amprenta de carbon ca parte a proiectului EMAS mai amplu și de
a îndeplini obiectivul de dezvoltare durabilă al Strategiei de creștere
Europa 2020, care a fost aprobat în 2010 de Consiliul European;

–

Digitalizare, securitate cibernetică
27. salută faptul că, la jumătatea anului 2018, Curtea a adoptat un plan de
acțiune în materie de securitate cibernetică, cu un calendar pe trei ani;
constată că, în 2019, au fost îndeplinite următoarele obiective:
o remediere mai eficace și mai regulată a vulnerabilităților programelor
informatice, prevenirea accesului neautorizat la serviciile de cloud,
reexaminarea administrării securității informațiilor și îmbunătățirea
capacităților de monitorizare a securității; salută sesiunea de informare în
materie de securitate cibernetică organizată pentru personalul Curții; ia
act de faptul că Curtea beneficiază, de asemenea, de serviciile și de

–
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infrastructura de securitate cibernetică furnizate de Centrul de răspuns la
incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile, organele și agențiile
UE;

28. salută înființarea Comitetului director pentru digitalizare cu scopul de
a avansa în transformarea digitală a auditului în cadrul unei inițiative
intitulate „Auditul CCE devine digital”; ia act de faptul că, în 2019,
laboratorul CCE pentru inovare interdisciplinară, care se concentrează pe
transformarea digitală a auditului utilizând date și tehnologie, a sprijinit
zece sarcini de audit, inclusiv un proiect-pilot privind utilizarea volumelor
mari de date pentru auditul performanței; solicită Curții să informeze
Parlamentul cu privire la orice obstacole întâmpinate atunci când solicită
de la instituțiile Uniunii date într-un format care poate fi citit automat;

Răspunsul Curții

Tehnologie și date în audit
În strategia sa pentru perioada 2021-2025, Curtea a definit
drept prioritate strategică esențială utilizarea sporită
a tehnologiei și a datelor în serviciul auditului și a stabilit
obiective de promovare a transformării digitale a activităților
sale de audit. Astfel, printre altele: (i) „vom urmări obținerea
unui acces sigur și ușor la datele entităților auditate”; (ii) „vom
promova în activitatea noastră o cultură și o mentalitate axate
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29. salută faptul că Decizia nr. 6-2019 a Curții privind politica în materie de
date deschise și reutilizarea documentelor a fost publicată în aprilie 2019
și că sistemele informatice ale Curții se bazează pe principii arhitecturale
solide, care iau în considerare rentabilitatea în ceea ce privește
tehnologiile tradiționale achiziționate la nivel interinstituțional; salută
faptul că Curtea utilizează tehnologiile cu sursă deschisă în conformitate
cu aceste principii; încurajează Curtea să acorde prioritate tehnologiilor cu
sursă deschisă pentru a preveni dependența față de furnizori, a-și păstra
controlul asupra propriilor sisteme tehnice, a oferi garanții mai puternice
pentru protecția vieții private și a datelor utilizatorilor și a mări securitatea
și transparența pentru public;
30. ia act cu satisfacție de faptul că, în 2016, Curtea a elaborat un plan de
acțiune pentru a fi pregătită pentru Regulamentul (UE) 2016/679 și pentru
a i se conforma de îndată ce devine aplicabil instituțiilor, organelor,
oficiilor și agențiilor Uniunii; ia act de faptul că responsabilitățile în
materie de protecție a datelor și de securitate a informațiilor au fost
restructurate în 2019 pentru a împărți și a suplimenta resursele alocate;
31. încurajează Curtea să urmeze recomandările formulate de Autoritatea
Europeană pentru Protecția Datelor privind renegocierea contractului
interinstituțional de acordare a licenței și a contractului de punere în
aplicare, semnate între instituțiile Uniunii și Microsoft în 2018, cu scopul
de a obține suveranitatea digitală, de a evita dependența față de furnizori
și situațiile de lipsă a controlului și de a asigura protecția datelor cu
caracter personal;

Răspunsul Curții
pe auditul digital”; (iii) „vom investi în dobândirea de către
personal a competențelor și a cunoștințelor necesare”; și
(iv) „vom implementa noi instrumente și tehnici ale auditului
digital propice pentru domeniile noastre de audit, inclusiv
colectarea și analiza automată de date, și, de asemenea, vom
exploata capacitatea digitală existentă a Curții”.
Pentru a atinge aceste obiective, Curtea a adoptat un plan de
dezvoltare elaborat de Comitetul de orientare digitală referitor
la utilizarea datelor și a tehnologiei în audit, care urmează să fie
pus în aplicare în următorii cinci ani de către serviciile din
întreaga instituție. Explorarea problematicii accesului la date
acordat de instituțiile UE și capacitatea Curții de a obține date
într-un format utilizabil vor reprezenta o prioritate în etapa de
punere în aplicare a planului. În acest context, vom raporta
eventualele dificultăți întâlnite atunci când încercăm să obținem
de la diferitele instituții date care pot fi citite automat.
A fost creată o nouă echipă cu rolul de a sprijini utilizarea științei
și tehnologiilor datelor în audit. Aceasta este alcătuită din
experți în domeniul datelor și auditori IT și colaborează
îndeaproape cu toate camerele de audit pentru a continua
transformarea digitală a activității de audit desfășurate de
Curte.
Sistemele informatice ale Curții se bazează pe principii
arhitecturale solide, care iau în considerare o abordare costbeneficiu în concordanță cu tehnologiile de bază achiziționate la
nivel interinstituțional. Pe baza acestor criterii, Curtea a decis să
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implementeze o serie de programe informatice gratuite cu sursă
deschisă drept componente-cheie ale portofoliului său. În
calitatea sa de „furnizor” de software gratuit cu sursă deschisă,
Curtea dorește să sublinieze că activitatea sa de dezvoltare de
software este foarte limitată, deoarece aplică principiul
„reutilizare înainte de cumpărare, cumpărare înainte de
construire”.
Curtea urmărește îndeaproape recomandările Autorității
Europene pentru Protecția Datelor și sprijină pe deplin eforturile
instituțiilor UE (reprezentate de DIGIT din cadrul Comisiei
Europene) de a adapta acordul Microsoft la regulamentul
Uniunii Europene.

Cooperarea interinstituțională
32. încurajează Curtea să dezvolte în continuare sinergii și raționalizări cu
alte organisme ale Uniunii prin cooperare interinstituțională; ia act de
faptul că Curtea utilizează instrumente și servicii furnizate de alte instituții
sau în colaborare cu acestea, cum ar fi un acord privind nivelul serviciilor
cu oficiul de plăți al Comisiei, care cuprinde gestionarea pensiilor,
drepturile financiare și salariile; ia act de faptul că Curtea utilizează
instrumentele informatice ale Comisiei în domenii precum misiunile,
resursele umane, formarea și traducerea; salută participarea la proceduri
de achiziții publice comune cu diverse alte instituții pentru proiecte
informatice, de traducere etc.;

Acorduri privind nivelul serviciilor
Curtea participă la diferite comitete și grupuri de lucru
permanente și ad-hoc în cadrul cărora instituțiile UE
cooperează, fac schimb de informații și de bune practici și, acolo
unde este posibil, dezvoltă soluții comune. Curtea are tot
interesul să promoveze sinergii cu alte instituții ale UE prin
semnarea de acorduri privind nivelul serviciilor și intenționăm să
profităm de orice oportunitate de cooperare cu alte instituții și
organisme ale UE. În prezent, Curtea este parte la un amplu
acord privind nivelul serviciilor încheiat cu Comisia Europeană,
care acoperă asigurarea de sănătate, asigurarea pentru șomaj,
pensiile, calculul și plata salariilor, precum și gestionarea
drepturilor financiare și a cheltuielilor de misiune. De asemenea,
Curtea este parte la un acord încheiat cu alte instituții ale UE
pentru furnizarea de aplicații informatice interinstituționale.
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33. admite că, în conformitate cu metodologia convenită la nivel
interinstituțional, costul externalizării traducerilor în 2019 a fost de
2 740 366 EUR și că, în cazul în care traducerile corespunzătoare ar fi fost
efectuate de serviciile interne, costul total al acelorași pagini ar fi fost de
4 647 880 EUR;

Răspunsul Curții
Deși nu se efectuează întotdeauna o analiză formală a raportului
costuri-beneficii, aceste acorduri aduc beneficii clare pentru
Curte. De asemenea, colaborăm cu Comisia și în alte domenii,
cum ar fi formarea profesională, și organizăm diverse proceduri
de achiziții publice în cooperare cu alte instituții. Curtea se va
prevala cu promptitudine de alte posibilități de cooperare
interinstituțională.

–
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Eficiența activității Curții
Curtea depune eforturi permanente pentru a spori eficiența în
activitățile sale, atât în ceea ce privește auditul în vederea
declarației de asigurare, cât și auditurile performanței. În
conformitate cu strategia pentru 2021-2025, ne vom revizui
metodologia și practicile, în cursul perioadei respective, în
vederea desfășurării și a adaptării activității noastre de audit
privind furnizarea de asigurare. Aceasta presupune utilizarea
sporită a datelor și a instrumentelor și tehnologiilor IT, pentru
care vedem un potențial pe termen scurt în auditurile noastre
financiare care vizează fiabilitatea conturilor și în auditurile cu
34. solicită Curții să informeze cu privire la toate îmbunătățirile eficienței
privire la regularitate care vizează veniturile și cheltuielile
proceselor administrative, care sunt esențiale în contextul unui volum de
administrative.
muncă din ce în ce mai ridicat; reiterează necesitatea unor reforme
Curtea profită de orice oportunitate pentru a-și raționaliza
continue pentru a garanta că Curtea este bine pregătită pentru a răspunde procedurile, a-și îmbunătăți eficiența și a consacra cât mai multe
încercărilor viitoare;
resurse activităților sale principale. Cel mai recent exemplu al
eforturilor noastre în această direcție este intenția de a reduce
activitatea pur de traducere și revizie desfășurată de Direcția
Servicii lingvistice și editoriale, prin reducerea activității de
revizuire și prin utilizarea sporită a externalizării, astfel încât să
se permită traducătorilor să ofere un sprijin mai direct
auditorilor în cadrul activității de audit, de exemplu sub formă
de asistență pentru redactarea rapoartelor de audit și sub formă
de interpretare în cursul reuniunilor cu entitățile auditate.
În perioada strategică 2018-2020, durata medie necesară pentru
un raport special a fost de 15,1 luni, față de 16,9 luni în
perioada 2013-2017. Ne vom continua eforturile de a reduce
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durata medie de timp necesară pentru elaborarea rapoartelor
speciale, fără a compromite calitatea acestora.

La 15 decembrie 2020, Parlamentul European, Comisia
Europeană și Consiliul au aprobat la nivel politic acordul
35. solicită Curții să analizeze posibilitatea de a adera la Registrul de
interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu.
transparență pe baza unui acord privind nivelul serviciilor; ia act de
Noul acord va înlocui acordul din 2014. Odată adoptat de cele
cooperarea interinstituțională dintre Curte și alte instituții și organisme ale
trei instituții în conformitate cu procedurile lor, acordul va fi
Uniunii prin intermediul unor acorduri privind nivelul serviciilor; întreabă
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în
dacă se efectuează analize de rentabilitate înainte de încheierea
vigoare în a douăzecea zi de la data publicării. Curtea ia act de
acordurilor;
posibilitatea prevăzută la articolul 11 din acordul
interinstituțional.
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36. salută acordul administrativ semnat în 2019 care oferă un cadru
structurat de cooperare între Curte și Oficiul European de Luptă
Antifraudă (OLAF) și care facilitează schimbul în timp util de informații
între acestea în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 și al
deciziilor Curții referitoare la investigațiile interne; salută faptul că acordul
a condus deja la o cooperare mai eficientă între Curte și OLAF, la crearea
unor puncte de contact permanente care permit schimburi frecvente și la
un feedback mai rapid și mai regulat privind cazurile transmise de Curte
către OLAF; ia act de faptul că acest acord cuprinde și dispoziții privind
aspecte neoperaționale, cum ar fi organizarea de sesiuni de formare,
ateliere și schimburi de personal; ia act de faptul că, în 2019, Curtea
a informat OLAF cu privire la zece cazuri de suspiciune de fraudă,
comparativ cu nouă cazuri în 2018 (opt identificate în cursul activității de
audit și două denunțuri efectuate de părți terțe);

–

37. ia act de faptul că Parchetul European (EPPO) și Curtea au convenit să
poarte discuții cu privire la viitorul acord administrativ pentru un cadru de
cooperare; solicită Curții să informeze Comisia pentru control bugetar a
Parlamentului în consecință; salută faptul că Curtea a contribuit la crearea
serviciului de audit intern al EPPO;

Acordul administrativ cu EPPO
Curtea și EPPO au stabilit și au adoptat un acord de lucru, care
a fost semnat în septembrie 2021. Acesta subliniază interesul
comun de a maximiza eficiența în lupta împotriva fraudei,
a corupției și a altor activități ilegale care aduc atingere
intereselor financiare ale Uniunii, precum și de a se evita, în
măsura posibilului, duplicarea eforturilor. În special, s-a convenit
asupra următoarelor puncte și condiții: colaborarea în timp util
cu privire la transmiterea de informații și de date, la accesul la
acestea și la schimbul de informații și date; măsuri preventive
din partea Curții de Conturi Europene; accesul EPPO la sediul
Curții pentru a efectua investigații; și furnizarea de către EPPO
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a informațiilor necesare către Curte în scopuri de audit. Ambele
părți vor coopera, de asemenea, în ceea ce privește formarea în
domenii de interes comun și pot face schimb de personal.
Totodată, sunt prevăzute reuniuni periodice între Curte și EPPO.

38. salută semnarea, în octombrie 2019, a unui memorandum de
înțelegere cu Banca Centrală Europeană (BCE), care stabilește modalitățile
practice pentru schimburile de informații cu privire la activitățile de
supraveghere ale BCE;

–

39. apreciază cooperarea Curții cu curțile de conturi din statele membre,
care permite Curții să promoveze activitatea de audit extern independent
în Uniune și în statele sale membre; ia act de implicarea Curții în
activitatea Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit
(INTOSAI), a Organizației Europene a Instituțiilor Supreme de Audit
(EUROSAI) și a Grupului regional european al INTOSAI, în special în cadrul
grupurilor sale de lucru privind auditul de mediu, tehnologiile informației
și auditul fondurilor alocate dezastrelor și catastrofelor, precum și
a grupului său operativ pentru audit și etică;

–
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40. ia act de faptul că Ombudsmanul European a invitat Curtea (în
contextul unei consultări desfășurate cu toate instituțiile Uniunii) să
formuleze observații cu privire la proiectul de recomandări practice ale
Ombudsmanului pentru administrația UE privind utilizarea limbilor oficiale
ale UE în comunicarea cu publicul (cauza SI/98/2018/DDJ), la care Curtea
a răspuns indicând că politica sa actuală este deja conformă; solicită ca
limbajele prin semne utilizate la nivel național să fie incluse în acest
proces;

Utilizarea limbajelor prin semne de la nivel național
Curtea va efectua o analiză a fezabilității includerii limbajelor
prin semne utilizate la nivel național.

41. subliniază eforturile Curții de a îmbunătăți și mai mult modul în care
comunică cu părțile interesate, cu mass-media și cu publicul larg; este
conștient de faptul că, în urma alegerilor europene din 2019, Curtea
a creat un portal de publicații care oferă tuturor deputaților în Parlament
informații și cifre pertinente; salută faptul că acest portal pentru publicații
este acum disponibil și publicului pe site-ul Curții și permite căutarea
rapidă și ușoară a rapoartelor și publicațiilor; salută actuala reorganizare
a site-ului Curții pentru ca activitatea și produsele să fie mai accesibile și
mai ușor de urmărit;

–

42. salută faptul că activitățile Curții, în special rapoartele sale speciale, se
bucură de o creștere puternică a interesului în mass-media;

–
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Gestiunea internă, controlul intern și performanțele
43. recunoaște că Curtea aplică un set de indicatori-cheie de performanță
pentru a monitoriza progresele înregistrate; remarcă și salută faptul că
analiza efectuată de Curte a arătat că 96 % dintre recomandările
formulate în Raportul anual pe 2015 al Curții și 94 % dintre recomandările
formulate în rapoartele speciale publicate de aceasta în 2015 fuseseră
puse în aplicare fie integral, fie în majoritatea privințelor sau numai în
anumite privințe; ia act de faptul că Curtea a publicat 6 rapoarte anuale,
36 de rapoarte speciale, 3 avize, 18 analize preliminare de audit și alte
4 publicații, care fac parte din cele 67 de publicații pe care le-a publicat în
2019; ia act de faptul că, în 2019, aproximativ 52 % din resursele de audit
ale Curții au fost utilizate pentru activitatea sa legată de declarația de
asigurare și de auditurile financiare ale agențiilor și ale altor organisme ale
Uniunii; solicită Curții să raporteze cu privire la impactul și gradul de
satisfacție aferente rapoartelor sale speciale și altor produse, precum și cu
privire la subiectele de audit selectate;

Măsurarea valorii adăugate a activității Curții
Curtea evaluează utilitatea și impactul probabil al activităților
sale, așa cum sunt percepute de cititorii rapoartelor sale din
cadrul Parlamentului European, al Consiliului, al Comisiei, al
agențiilor UE, al reprezentanțelor permanente ale statelor
membre, al agențiilor și al instituțiilor supreme de audit din
statele membre, al ONG-urilor, al mediului academic, al massmediei și al altor organisme. Începând din 2018, Curtea
a efectuat sondaje electronice anonimizate pentru a solicita din
partea cititorilor rapoartelor sale feedback cu privire la mai
multe rapoarte selectate. Respondenții își pot exprima părerea
cu privire la calitatea rapoartelor și pot formula sugestii
generale privind activitatea Curții. Curtea publică aceste
informații într-o secțiune specifică a rapoartelor sale anuale de
activitate. În 2020, 84 % dintre respondenții la sondajele Curții
au considerat că publicațiile noastre sunt utile (88 % în 2019), iar
75 % considerau că rapoartele noastre ar putea avea un impact
(81 % în 2019). În urma adoptării strategiei noastre pentru
perioada 2021-2025, vom examina și, dacă va fi necesar, vom
actualiza măsurile noastre de evaluare a performanței.
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44. invită Curtea să exploreze modalități de a furniza mai multe informații
cu privire la cheltuielile administrative ale altor instituții ale Uniunii în
contextul descărcării de gestiune; reafirmă că abordarea generală
a auditului de către Curte necesită activități de audit suplimentare și
o evaluare mai bine orientată; solicită din nou o revizuire mai specifică
a cheltuielilor administrative și a activităților de sprijin ale altor instituții
ale Uniunii, în special cu privire la subiecte care devin mai relevante sau
chiar esențiale;

Auditul rubricii 5 din CFM, „Administrație”, respectă
metodologia de audit utilizată pentru declarația de asigurare a
Curții și ne permite să prezentăm o apreciere specifică. Timp de
mulți ani, Curtea a raportat constant că acesta este un domeniu
cu risc scăzut, cu rate de eroare sub pragul de semnificație.
Activitatea de audit desfășurată de Curte în 2019 a inclus
examinarea sistemelor de supraveghere și de control la nivelul
anumitor organisme ale UE, precum și creșterea numărului de
agenți contractuali.
În conformitate cu strategia noastră pentru perioada 2021-2025,
ne vom strădui să completăm informațiile cantitative din
raportul anual cu elemente calitative bazate pe rezultatele
activității specifice efectuate cu privire la sisteme și la
conformitate. Abordarea Curții în materie de programare
include selectarea atentă a auditurilor, ținând seama de
obiectivele strategice ale instituției, de riscurile identificate și de
opiniile părților interesate (inclusiv cele ale Conferinței
președinților de comisie din cadrul Parlamentului European).
Curtea face tot posibilul pentru a selecta teme relevante de
audit, în condițiile resurselor pe care le are la dispoziție.
În prezent, desfășurăm un proces de reflecție cu privire la
auditul în vederea declarației de asigurare, dar dorim să
menționăm că prezentarea unor rate de eroare pentru domenii
de cheltuieli suplimentare ar necesita o creștere semnificativă
a resurselor.
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45. salută eforturile Curții, depuse în conformitate cu Regulamentul
financiar, de a-și întocmi rapoartele speciale în general în termen de
13 luni, observând totodată că perioada medie pentru întocmirea
rapoartelor speciale depășește, în continuare, acest termen;

Eficiența activității Curții
Curtea depune eforturi permanente pentru a spori eficiența în
activitățile sale, atât în ceea ce privește auditul în vederea
declarației de asigurare, cât și auditurile performanței. În
conformitate cu strategia pentru 2021-2025, ne vom revizui
metodologia și practicile, în cursul perioadei respective, în
vederea desfășurării și a adaptării activității noastre de audit
privind furnizarea de asigurare. Aceasta presupune utilizarea
sporită a datelor și a instrumentelor și tehnologiilor IT, pentru
care vedem un potențial pe termen scurt în auditurile noastre
financiare care vizează fiabilitatea conturilor și în auditurile cu
privire la regularitate care vizează veniturile și cheltuielile
administrative.
Curtea profită de orice oportunitate pentru a-și raționaliza
procedurile, a-și îmbunătăți eficiența și a consacra cât mai multe
resurse activităților sale principale. Cel mai recent exemplu al
eforturilor noastre în această direcție este intenția de a reduce
activitatea pur de traducere și revizie desfășurată de Direcția
Servicii lingvistice și editoriale, prin reducerea activității de
revizuire și prin utilizarea sporită a externalizării, astfel încât să
se permită traducătorilor să ofere un sprijin mai direct
auditorilor în cadrul activității de audit, de exemplu sub formă
de asistență pentru redactarea rapoartelor de audit și sub formă
de interpretare în cursul reuniunilor cu entitățile auditate.
În perioada strategică 2018-2020, durata medie necesară pentru
un raport special a fost de 15,1 luni, față de 16,9 luni în
perioada 2013-2017. Ne vom continua eforturile de a reduce
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durata medie de timp necesară pentru elaborarea rapoartelor
speciale, fără a compromite calitatea acestora.

46. salută auditul intern efectuat cu privire la cheltuielile de misiune ale
membrilor și ale funcționarilor din eșalonul superior, cheltuielile de
reprezentare ale membrilor și utilizarea parcului auto al Curții cu scopul de
a verifica fiabilitatea sistemelor de gestiune și control ale Curții aplicabile
–
membrilor și funcționarilor din eșalonul superior; ia act de faptul că marea
majoritate a operațiunilor selectate aleatoriu examinate de Serviciul de
Audit Intern (IAS) respectau normele și procedurile aplicabile în cadrul
Curții;
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47. ia act de faptul că, în concluziile sale din 17 decembrie 2020, Avocatul
general al Curții de Justiție a conchis că unul dintre membri a încălcat
Codul de conduită al membrilor Curții de Conturi prin faptul că a abuzat de
drepturile și privilegiile aferente funcției sale în contextul unor activități
care nu au legătură cu atribuțiile sale, a lipsit în mod nejustificat și nu
–
a declarat activități externe, a transmis informații confidențiale în mod
neautorizat și s-a aflat într-o situație de conflict de interese; felicită Curtea
pentru că a solicitat OLAF să efectueze o anchetă, a sesizat Curtea de
Justiție și s-a angajat să respecte sancțiunile recomandate pentru
a recupera toate pierderile suferite de la bugetul Uniunii;

48. ia act de faptul că auditul a arătat că cazul respectivului fost membru
investigat de OLAF a fost un caz izolat; indică că raportul a concluzionat că
sistemele de gestiune și control ale Curții au fost afectate de anumite
deficiențe care, cu toate acestea, au fost de atunci remediate în mod
eficace și că, în ansamblu, procedurile de gestiune și control existente în
prezent sunt fiabile; ia act de faptul că IAS a formulat recomandări menite
să îmbunătățească în continuare sistemul de gestiune și control, că
raportul de audit era strict confidențial și că toți membrii și secretarul
general al Curții au primit raportul;

–
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49. constată că, în concluziile avocatului general prezentate la
17 decembrie 2020, acesta afirmă în mod clar că a avut loc o încălcare
a obligațiilor care decurg din calitatea de membru al Curții și recomandă
o sancțiune constând în reținerea a două treimi din drepturile de pensie
ale respectivului fost membru și din prestațiile conexe începând de la data
pronunțării hotărârii în cauza respectivă;

–

50. ia act de faptul că toate sarcinile de audit din programul anual de lucru
pentru 2019 al IAS au fost finalizate, cu excepția a trei sarcini care vor
continua în 2020: „Acordul de servicii cu PMO”, „Audit al modelului de
gestionare a contractelor imobiliare/de infrastructură” și „Formarea
profesională, alta decât lingvistică”; ia act de faptul că, în 2019, IAS
a finalizat două sarcini rămase, selectate din programul anual de lucru pe
2018; ia act de faptul că IAS a confirmat importanța strategică a comisiei
orizontale responsabile de verificările de asigurare a calității efectuate de
Curte în legătură cu politicile, standardele și metodologiile de audit; salută
faptul că recomandarea IAS de a concepe mecanisme de control al calității
este în curs de punere în aplicare;

–
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51. ia act de faptul că IAS a reexaminat proiectul de decizie privind cadrul
de control intern al Curții în 2019; ia act de faptul că IAS a sugerat
includerea în proiectul de decizie a unei dispoziții suplimentare prin care
ordonatorilor de credite delegați să li se dea indicații clare să pună în
aplicare principiile și caracteristicile controlului intern în 2019 și să
efectueze o evaluare globală a punerii în aplicare și a funcționării
întregului cadru de control intern cel puțin o dată pe an și că acest lucru ar
trebui realizat pentru prima oară cel târziu cu ocazia raportului anual de
activitate pe 2020;

–

52. salută faptul că IAS consideră că, în general, au fost efectuate
controale ex-post fiabile pentru majoritatea domeniilor cu grad ridicat de
risc din activitatea direcțiilor Secretariatului General, pe baza registrului
riscurilor și a obiectivelor operaționale; apreciază faptul că este informat
(în special în contextul problemelor anterioare identificate de
o investigație a OLAF cu privire la un fost membru al Curții) că IAS nu
a observat nicio deficiență atât de importantă încât să pună serios sub
semnul întrebării fiabilitatea generală a sistemelor de control intern
instituite de ordonatorul de credite delegat în ceea ce privește legalitatea
și regularitatea operațiunilor financiare în 2019; ar aprecia primirea unor
astfel de actualizări și în viitor;

Unitatea de audit intern va continua să prezinte anual aceste
informații autorităților bugetare prin intermediul raportului
anual al Curții de Conturi Europene către autoritățile care
acordă descărcarea de gestiune cu privire la funcția de audit
intern.
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53. este de acord cu strategia actuală a Curții de a îmbunătăți valoarea
adăugată a declarației de asigurare, de a se concentra mai mult pe
aspectele legate de performanță ale acțiunii Uniunii și de a se asigura că
acestea transmit mesaje clare publicului; indică faptul că, în 2019, un grup
de patru instituții supreme de audit (instituțiile supreme de audit din
Estonia, Țările de Jos, Danemarca și Statele Unite ale Americii) a efectuat
o evaluare inter pares a strategiei Curții; ia act de faptul că raportul a fost
publicat în martie 2020 și aduce o contribuție valoroasă la următoarea
strategie;

Răspunsul Curții

–

Transparența
54. ia act de faptul că membrii sunt autorizați să utilizeze vehicule oficiale
în exercitarea atribuțiilor oficiale; ia act de faptul că utilizarea
autoturismelor oficiale pentru alte deplasări nu intră în îndeplinirea
acestor îndatoriri și că, începând cu 1 ianuarie 2017, costurile și
kilometrajul legate de utilizarea autoturismelor oficiale au scăzut în mod
semnificativ; subliniază noile norme privind utilizarea autoturismelor
oficiale și a șoferilor pentru a garanta că deplasările membrilor sunt legate –
strict de îndeplinirea sarcinilor lor; reafirmă că vehiculele oficiale nu ar
trebui utilizate în niciun caz în scop personal, având în vedere că această
practică poate afecta reputația Curții și, în general, a instituțiilor Uniunii; ia
act de faptul că noile norme au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2020 și au
introdus o contribuție lunară de 100 EUR pentru utilizarea neoficială
a vehiculelor, precum și o responsabilitate a membrilor și a secretarului
general pentru anumite costuri și taxe;
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55. regretă faptul că Curtea a luat prea puține măsuri în răspuns la
punctul 18 din rezoluția referitoare la descărcarea de gestiune pentru
exercițiul financiar 2018 - un registru al absențelor membrilor Curții; ia act
de faptul că Curtea are în vedere o analiză comparativă a [normelor și
a bunelor practici] în vigoare în alte instituții ale Uniunii în ceea ce privește
prezența și absențele funcționarilor europeni de rang înalt, conform
Regulamentului (UE) 2016/300; reamintește că Parlamentul a cerut în
mod clar Curții să stabilească proceduri pentru un registru al concediilor
anuale, al concediilor medicale și al absențelor profesionale din alte
motive ale membrilor, astfel încât să se asigure că toate concediile luate
de membri sunt efectiv înregistrate; subliniază că practica actuală ar putea
submina încrederea cetățenilor și a instituțiilor Uniunii în Curte;

Registrul absențelor
Membrii Curții de Conturi Europene, la fel ca alți titulari de
mandat la nivel înalt din alte instituții ale UE, nu au dreptul la
concediu anual. Aceștia nu se află într-un raport de muncă cu
instituția lor și nici nu sunt funcționari care să facă obiectul
Statutului funcționarilor. O analiză comparativă a practicilor
celorlalte instituții în 2021, în special a celor ai căror membri
intră sub incidența Regulamentului (UE) 2016/300, a confirmat
această situație.
Membrii Curții au însă obligația de a se dedica îndeplinirii
mandatului lor (articolul 10 intitulat „Angajamentul și
loialitatea” din Codul de conduită aplicabil membrilor și foștilor
membri ai Curții (JO L 30/10, 28.1.2021), în serviciul Uniunii în
temeiul tratatelor. Această obligație de angajament include
obligația de a participa la anumite reuniuni. Curtea a stabilit, în
regulamentul său intern, o procedură prin care membrul care
prezidează o ședință a Curții, a unei camere sau a comitetului
trebuie să înregistreze prezența și absența membrilor. Absențele
membrilor pot fi motivate pe baza unei cereri scrise, justificate
în mod corespunzător de una dintre următoarele cauze
specifice: boală, circumstanțe familiale grave, forță majoră sau
misiune. Secretariatul Curții ține un registru care conține aceste
informații și eventualele documente justificative.
Ținem o evidență regulată a prezenței membrilor la reuniunile
Curții, ale Comitetului administrativ și ale camerelor. Pentru
prima dată, Raportul anual de activitate pe 2020 al instituției
include informații cu privire la acest aspect (pagina 49). Vom
continua să prezentăm în următorii ani astfel de informații
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56. constată că, având în vedere obligațiile membrilor de a participa la
toate ședințele Curții, ale camerelor și ale comisiei administrative din care
fac parte, secretariatul Curții ține un registru de prezență; ia act de faptul
că acesta reflectă prezența și absența membrilor și arată, de asemenea,
absențele care sunt considerate motivate de președintele Curții; ia act de
faptul că registrul de prezență face parte din normele de punere în
aplicare a regulamentului de procedură al Curții;

Răspunsul Curții
privind prezența membrilor. Cifrele furnizate arată că rata
ridicată de prezență nu a ridicat probleme în ceea ce privește
cvorumul.

–

Cazuri de hărțuire
În 2019, Serviciul juridic a înregistrat trei plângeri de hărțuire
Conflictele de interese, hărțuirea și avertizarea de integritate
prezumată. În două cazuri, autoritatea împuternicită să facă
57. solicită Curții să prezinte informații cu privire la rezultatele a trei
numiri a decis deschiderea unei anchete administrative. Ambele
plângeri pentru hărțuire raportate și investigate în 2019; ia act de faptul că cazuri au fost investigate în conformitate cu Decizia nr. 99-2007
acestea au fost tratate în conformitate cu procedurile stabilite în politica
a Curții de stabilire a normelor generale de punere în aplicare
de menținere a unui mediu de lucru satisfăcător și de combatere
pentru desfășurarea de anchete administrative. Un caz a fost
a hărțuirii psihologice și sexuale; recunoaște că, în ceea ce privește
închis fără măsuri disciplinare, deoarece nu existau dovezi
cheltuielile, investigațiile aferente fiecărei cauze au fost efectuate la nivel suficiente care să demonstreze că hărțuirea prezumată a avut
intern și, prin urmare, nu au implicat costuri suplimentare; salută intenția loc. Într-un alt caz, autoritatea împuternicită să facă numiri
de a evalua politica Curții de protecție a personalului împotriva hărțuirii
a concluzionat că a existat un comportament necorespunzător și
o dată la trei ani și faptul că acest exercițiu trebuia să se desfășoare în
a fost aplicată o retrogradare în treaptă. În celălalt caz,
2020;
Comitetul de etică a emis un aviz pe baza căruia cazul a fost
închis fără a i se da urmare. Actualul cadru juridic intern al Curții
privind hărțuirea face obiectul unei revizuiri.
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58. subliniază faptul că instituțiile supreme de audit din Polonia și Croația
au efectuat o evaluare inter pares semnificativă a cadrului etic al Curții; ia
act de faptul că, în opinia omologilor, sistemul de control al eticii al Curții
ar trebui îmbunătățit în continuare printr-o evaluare mai cuprinzătoare
a riscurilor în materie de etică, printr-o mai mare consecvență și claritate
a normelor sale de etică și prin îmbunătățirea activităților de informare și
comunicare;

Cadrul etic
Curtea a luat deja în considerare o mare parte din
recomandările omologilor săi în cursul actualizării Codului de
conduită și a cadrului etic pentru membri, precum și în cursul
actualizării mandatului și a componenței grupului de consilieri
pe probleme de etică. În prezent, lucrăm la actualizarea cadrului
etic pentru ansamblul personalului, care va include o evaluare
cuprinzătoare a riscurilor în materie de etică.
În plus, cadrul etic al Curții este posibil unul dintre cele mai
relevante audituri pentru 2023. Noul cadru etic este o sarcină de
înaltă prioritate, dar actualizarea cadrului a fost amânată până
în 2022, ceea ce înseamnă că acesta va putea fi auditat în 2023.
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59. sprijină concluziile evaluării inter pares cu privire la necesitatea de
a introduce actualizări periodice ale declarațiilor de interese, lucru care ar
spori fiabilitatea acestora; își reafirmă din nou îngrijorarea legată de faptul
că declarațiile de interese se fac pe proprie răspundere și că, având în
vedere cadrul juridic actual, nici Curtea, nici comisia sa de etică nu au
niciun fel de competențe de investigare pentru a controla veridicitatea și
exhaustivitatea datelor declarate; invită Curtea să se asigure că membrii
prezintă declarații de interese în locul declarațiilor privind absența unui
conflict de interese; subliniază că procedurile actuale, inclusiv cele ale
comisiei de etică, trebuie să fie făcute mai riguroase pentru a garanta
absența conflictelor de interese; este de acord că comisia de etică joacă un
rol esențial în măsura în care președintele și membrii Curții pot solicita
consiliere din partea acesteia cu privire la orice chestiune legată de etică și
de interpretarea codului de conduită; constată, de asemenea, că comisia
este însărcinată cu aprobarea oricărei activități externe întreprinse de
membri, inclusiv de foști membri care intenționează să desfășoare
o activitate în cei doi ani următori după plecarea lor de la Curte, dar acest
lucru nu poate fi considerat ca fiind în sine un instrument eficient care
asigură absența conflictelor de interese, astfel cum a fost deja subliniat în
rezoluția de descărcare de gestiune de anul trecut; salută adoptarea
Codului de conduită revizuit pentru membrii și foștii membri ai Curții de
Conturi și, în special, obligația de a furniza informații mai detaliate în
declarațiile de interese, precum și rolul sporit al comitetului de etică;
observă că Curtea va publica un raport anual privind aplicarea Codului său
de conduită; mai observă că, în prezent, Curtea revizuiește cadrul etic
privind personalul său.
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Declarații
În conformitate cu Codul de conduită recent actualizat
(ianuarie 2021) aplicabil membrilor și foștilor membri ai Curții,
membrii instituției au obligația de a prezenta o „declarație de
interese”, care actualmente trebuie prezentată anual sau mai
frecvent în anumite cazuri specifice, cum ar fi în cazul unor
modificări semnificative la nivelul informațiilor care trebuie
declarate. Membrii răspund de propriile declarații, care sunt
publicate pe site-ul Curții.
Articolul 19 alineatul (7) din noul cod de conduită prevede că, în
fiecare an, Curtea adoptă un raport cu privire la aplicarea
codului de conduită, inclusiv la activitatea Comitetului de etică.
Acest raport se publică pe site-ul Curții.
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Declarația ordonatorului de credite
delegat
87 Subsemnatul, secretar general al Curții de Conturi Europene, în calitatea mea de
ordonator de credite delegat:
o

declar că informațiile conținute în prezentul raport sunt complete și exacte și

o

declar că dispun de o asigurare rezonabilă privind faptul că:
— resursele alocate activităților descrise în prezentul raport au fost utilizate în
scopul prevăzut și în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;
— procedurile de control instituite oferă garanțiile necesare în ceea ce privește
legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor și asigură
o tratare adecvată a sesizărilor privind fraude sau suspiciuni de fraudă și
— beneficiile controalelor sunt proporționale cu costurile.

88 Această asigurare se fondează pe evaluarea mea asupra situației și pe informațiile

pe care le-am avut la dispoziție, cum ar fi rapoartele și declarațiile ordonatorilor de
credite subdelegați, rapoartele auditorului intern și rapoartele auditorului extern
pentru exercițiile financiare anterioare.

89 Declar că nu am cunoștință de niciun fapt care să nu fi fost prezentat în acest
raport și care ar putea prejudicia interesele instituției.
Luxemburg, 24 martie 2022

Zacharias Kolias
Secretar general
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Anexe
Anexa I – Raport privind gestiunea bugetară și financiară
pentru exercițiul 2021
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