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Sinteză
I Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al finanțelor Uniunii Europene

(UE) 1. În această calitate, Curtea îndeplinește rolul de gardian independent al
intereselor financiare ale cetățenilor Uniunii, contribuind la îmbunătățirea gestiunii
financiare a UE 2.

II Documentul de față sintetizează rezultatele auditului desfășurat de Curte pentru

exercițiul financiar 2020 cu privire la 41 3 de agenții ale UE și alte organisme ale Uniunii
(denumite în continuare „agenții”) aflate sub mandatul său. Raportul anual al Curții
privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2020 conține o imagine de ansamblu
completă a agențiilor înființate de Uniunea Europeană, precum și rezultatele detaliate
ale auditurilor anuale efectuate de Curte cu privire la aceste agenții.

III În ansamblu, auditul desfășurat de Curte cu privire la agenții pentru exercițiul

financiar încheiat la 31 decembrie 2020 a confirmat rezultatele pozitive raportate în
anii precedenți. În cadrul declarațiilor de asigurare întocmite pentru fiecare agenție,
Curtea a exprimat:
o

opinii fără rezerve („favorabile”) cu privire la fiabilitatea conturilor pentru toate
agențiile;

o

opinii fără rezerve (favorabile) cu privire la legalitatea și regularitatea
operațiunilor de venituri subiacente conturilor pentru toate agențiile;

o

opinii fără rezerve (favorabile) cu privire la legalitatea și regularitatea
operațiunilor de plăți subiacente conturilor pentru toate agențiile, cu excepția
ACER, a eu-LISA și a ENISA, pentru care Curtea a exprimat opinii cu rezerve.

IV Cu toate acestea, pentru majoritatea agențiilor, Curtea a abordat domenii

susceptibile de îmbunătățiri în paragrafele de evidențiere a unor aspecte sau în

1

Articolele 285-287 (JO C 326, 26.10.2012, p. 169-171).

2

Mai multe informații cu privire la activitatea desfășurată de Curte sunt disponibile în
rapoartele de activitate ale instituției, în rapoartele anuale privind execuția bugetului UE, în
rapoartele speciale, în analizele panoramice și în avizele privind texte legislative noi sau
actualizate ale UE ori alte decizii cu impact pentru gestiunea financiară
(www.eca.europa.eu).

3

ELA și EPPO nu au fost auditate în 2020, deoarece nu erau autonome din punct de vedere
financiar.

5
paragrafele privind alte aspecte, precum și în observațiile care nu pun în discuție
opiniile de audit. De asemenea, Curtea a propus următoarele acțiuni care trebuie
întreprinse pentru a aborda aceste domenii susceptibile de îmbunătățiri.
o

Execuția bugetului de către agenții ar trebui să facă obiectul unor controale
interne eficace și eficiente. Acestea ar trebui să includă controale ex ante
riguroase, menite să prevină erorile și neregulile înainte ca operațiunile să fie
ordonanțate. În plus, pentru a obține cel mai bun raport calitate-preț posibil în
temeiul contractelor-cadru încheiate de Comisia Europeană fără listă de prețuri
pentru achiziționarea de licențe software și de servicii informatice, agențiile ar
trebui să efectueze în mod sistematic studii de piață înainte de a semna orice bon
de comandă. Aceste studii de piață ar trebui să includă o evaluare detaliată
a produselor și a serviciilor necesare, o analiză a soluțiilor disponibile pe piață și
o estimare a prețurilor pentru articolele în cauză.

o

Înlocuirea unui director executiv poate atrage după sine modificări în ceea ce
privește gestionarea delegărilor în cadrul agenției respective. Prin urmare,
agențiile ar trebui să adopte norme interne care să asigure o contribuție solidă la
sistemele de control al gestiunii, la transparență și la asigurarea răspunderii.

o

Aproape toate observațiile cu privire la procedurile de achiziții erau referitoare la
plăți neconforme cu reglementările. Agențiile în cauză ar trebui să își
îmbunătățească în continuare procedurile de achiziții publice, asigurând
respectarea pe deplin a normelor aplicabile.

o

Pentru a soluționa problema nivelurilor excesive de reportări, agențiile în cauză ar
trebui să continue să își îmbunătățească planificarea bugetară și ciclurile de
execuție bugetară.

o

Existența în acorduri a unor metode diferite pentru calcularea contribuțiilor din
partea țărilor asociate implică un risc de punere în aplicare eronată
a respectivelor acorduri de contribuție. Agențiile în cauză sunt invitate să consulte
Comisia Europeană pentru a evalua dacă este necesar să se alinieze la acordurile
de contribuții ale Comisiei și la metodele de calcul aplicate de aceasta pentru
contribuțiile țărilor asociate.
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Ce a auditat Curtea
01 Agențiile UE sunt entități juridice distincte, înființate printr-un act de drept

derivat cu scopul de a efectua sarcini specifice de natură tehnică, științifică sau de
gestionare, care ajută instituțiile UE să definească și să pună în aplicare politici. Ele
sunt situate în diferite state membre și pot avea o influență semnificativă în domenii
de importanță esențială pentru viața de zi cu zi a cetățenilor europeni, cum ar fi
sănătatea, siguranța, securitatea, libertatea și justiția. În cadrul acestei sinteze,
diferitele agenții sunt desemnate cu ajutorul acronimelor care le corespund. O listă
a acronimelor și a denumirilor complete este inclusă la finalul documentului.

02 Există trei tipuri de agenții ale UE: agenții descentralizate, agenții executive ale

Comisiei Europene și alte organisme. Diferențele dintre acestea sunt descrise în
continuare.

03 Numărul agențiilor a crescut de-a lungul anilor. Până la sfârșitul anului 2020,

acesta a ajuns la 43, așa cum se arată în figura 1. Acest număr include și cea mai nouă
agenție, HADEA (Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Digital),
care a fost înființată la 1 aprilie 2021 4. În același timp, Chafea și-a încetat existența, iar
INEA și EASME au fost redenumite CINEA (Agenția Executivă Europeană pentru Climă,
Infrastructură și Mediu) și, respectiv, EISME (Agenția Executivă pentru Consiliul
European pentru Inovare și IMM-uri).

4

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei din 12 februarie 2021 (JO L 50,
15.2.2021, p. 9).

7

Figura 1 – Cronologie și imagine de ansamblu a creșterii numărului
agențiilor
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7

* la 1 aprilie 2021, Chafea și-a încetat existența, INEA a devenit CINEA, iar EASME a devenit EISMEA

* Unele dintre agenții funcționau înainte ca organizații interguvernamentale cu un statut diferit.
Notă: anii menționați în figură se referă la anul în care a intrat în vigoare actul fondator al agenției.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană.
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04 Toate agențiile executive ale Comisiei Europene își au sediile la Bruxelles.

Agențiile descentralizate și celelalte organisme sunt răspândite pe întreg teritoriul UE,
în diferite state membre, așa cum se arată în figura 2. Sediile lor sunt stabilite de
Consiliu sau, în comun, de Consiliu și de Parlamentul European.

Figura 2 – Repartizarea geografică a agențiilor în statele membre
Danemarca
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Belgia
EACEA, EASME,
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REA, SRB
HADEA
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EPPO, ESA
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-
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OCSP, ABE,
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Portugalia
EMCDDA,
EMSA
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EFCA, EUIPO,
EU-OSHA
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EFSA, ETF
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ACER
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EASO

Croația
-

Grecia
Cedefop,
ENISA

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Agențiile descentralizate se ocupă de anumite nevoi specifice în
materie de politici

05 Cele 33 de agenții descentralizate5 joacă un rol important în elaborarea și în

punerea în aplicare a politicilor UE, mai ales în ceea ce privește sarcinile tehnice,
5

ACER, Oficiul OAREC, Cedefop, CdT, CEPOL, OCSP, AESA, EASO, ABE, ECDC, ECHA, AEM,
EFCA, EFSA, EIGE, EIOPA, ELA, EMA, EMCDDA, EMSA, ENISA, ERA, ESMA, ETF, EUIPO, euLISA, EU-OSHA, Eurofound, Eurojust, Europol, FRA, Frontex, GSA.

9
științifice, operaționale sau normative. Rolul lor este de a aborda nevoi specifice în
materie de politici și de a consolida cooperarea europeană prin punerea în comun
a expertizei tehnice și de specialitate a UE și a guvernelor naționale. Agențiile
descentralizate sunt înființate pentru a funcționa pe o perioadă nedeterminată, prin
regulament al Consiliului sau prin regulament al Parlamentului European și al
Consiliului.

Agențiile executive ale Comisiei Europene pun în aplicare
programe ale UE

06 Cele șase agenții executive ale Comisiei Europene6 îndeplinesc sarcini executive

și operaționale legate de programe ale UE. Acestea sunt instituite pentru o perioadă
determinată.

Celelalte organisme au mandate specifice

07 Celelalte patru organisme sunt Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT),

Parchetul European (EPPO), Agenția de Aprovizionare a Euratom (ESA) și Comitetul
Unic de Rezoluție (SRB). Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) din
Budapesta este un organism independent și descentralizat al UE, care pune în comun
resurse științifice, antreprenoriale și educaționale pentru a stimula capacitatea de
inovare a Uniunii, acordând finanțare sub formă de granturi. EIT a fost înființat pentru
o perioadă nedeterminată. EPPO este un organism independent al Uniunii, competent
să combată infracțiunile împotriva bugetului acesteia. EPPO și-a început activitatea la
1 iunie 2021. ESA, cu sediul la Luxemburg, a fost înființată pentru o perioadă
nedeterminată, misiunea sa fiind de a asigura aprovizionarea constantă și echitabilă
a utilizatorilor din UE cu combustibili nucleari, în conformitate cu Tratatul Euratom.
SRB, cu sediul la Bruxelles, este principala autoritate a Mecanismului unic de rezoluție
din cadrul uniunii bancare europene. Misiunea sa este de a asigura un proces de
rezoluție ordonată a băncilor aflate în curs de a intra in dificultate sau susceptibile de
a intra în dificultate, astfel încât să se reducă la minimum impactul asupra economiei
reale și asupra finanțelor publice ale statelor membre ale UE și nu numai.

6

EACEA, EASME (EISMEA de la 1 aprilie 2021), ERCEA, INEA (CINEA de la 1 aprilie 2021),
HADEA (de la 1 aprilie 2021) și REA. Chafea și-a încetat existența la 1 aprilie 2021.
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Agențiile sunt finanțate din diferite surse și în cadrul diferitor
rubrici din CFM

08 În 2020, bugetul total al agențiilor (excluzând SRB) s-a ridicat la 3,7 miliarde de

euro. Această sumă reprezintă 2,2 % din bugetul general al UE pentru 2020 (în 2019:
2,2 %), după cum se arată în figura 3.

09 Bugetul pe 2020 al SRB a fost de 8,1 miliarde de euro (față de 7,9 miliarde

de euro în 2019). Acest buget este format din contribuții ale unor instituții de credit și
ale anumitor firme de investiții pentru constituirea Fondului unic de rezoluție și pentru
finanțarea cheltuielilor administrative ale SRB.

10 Bugetele agențiilor descentralizate și ale celorlalte organisme acoperă cheltuielile

cu personalul, cheltuielile administrative și cheltuielile operaționale ale acestora.
Agențiile executive pun în aplicare programe finanțate din bugetul Comisiei Europene,
iar bugetele proprii (aproximativ 273 de milioane de euro în total în 2020) le acoperă
doar cheltuielile cu personalul propriu și cheltuielile administrative. Suma (credite de
angajament) executată de cele șase agenții executive în numele Comisiei Europene în
2020 a fost de aproximativ 14,9 miliarde de euro (în 2019: 13,9 miliarde de euro).

Figura 3 – Sursele de finanțare ale agențiilor în 2020
Bugetul general al UE

164,1 miliarde
de euro

2,4 miliarde
de euro

Subvenții/contribuții
din partea UE
(Comisia)

0,03 miliarde
de euro
Venituri alocate

0,9 miliarde
de euro

Taxe, tarife și contribuții din
partea autorităților
naționale de supraveghere

0,4 miliarde
de euro
Alte venituri

14,9 miliarde
de euro

Bugetul operațional al
agențiilor executive

8,1 miliarde
de euro
Bugetul total al SRB

Sursa: proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020; conturile anuale
finale ale Uniunii Europene pe 2020 și rapoartele anuale de activitate ale agențiilor executive pentru
2020, date compilate de Curtea de Conturi Europeană.
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11 Cele mai multe agenții, inclusiv toate agențiile executive, sunt finanțate aproape

în întregime de la bugetul general al UE. Celelalte agenții sunt finanțate parțial sau
integral din taxele și tarifele percepute de la întreprinderile din sectoarele de
activitate, precum și din contribuțiile directe ale țărilor participante la activitățile lor. În
figura 4 este prezentată o defalcare a bugetelor agențiilor pe surse de venituri.
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Figura 4 – Bugetele agențiilor în 2020, pe surse de venituri

O clasificare a agențiilor
în funcție de volumul
total al veniturilor lor

497,6 EIT
339,2 Frontex
233,4 eu-LISA
149,1 Europol
124,1 EASO
96,4 EFSA
79,7 REA
61,0 ECDC
52,2 ERCEA
50,1 EACEA
49,2 EASME
41,5 Eurojust
35,4 GSA*
31,0 INEA
24,0 FRA
21,2 Eurofound
20,6 ENISA
20,4 ETF
17,6 EFCA
17,3 EMCDDA
16,7 Cedefop
16,7 ACER
15,5 EU-OSHA
10,8 Chafea
7,8 CEPOL
7,8 EIGE
7,1 Oficiul OAREC
0,2 ESA

(în milioane de euro)

Contribuții de
la bugetul
general al UE

≈ 2 405

Venituri alocate
de Comisie
pentru sarcini
delegate

≈ 34

Taxe, tarife și
contribuții din
partea
autorităților
naționale de
supraveghere

369,5 EMA
128,0 AESA
106,0 ECHA
96,0 EMSA

≈ 852

63,2 AEM
53,6 ESMA
45,9 ABE
30,1 ERA
27,4 EIOPA

Contribuții ale
instituțiilor de
credit la Fondul
unic de rezoluție
și la SRB

Finanțare
din bugetul UE

Autofinanțare
parțială

≈ 8 104

8 103,7 SRB

Autofinanțare
integrală

267,2 EUIPO
41,5 CdT
19,1 OCSP

*Bugetul rectificativ al GSA pentru exercițiul 2020 a fost adoptat pentru o sumă de 35,4 milioane de
euro. În ceea ce privește activitățile operaționale care sunt finanțate prin veniturile alocate, bugetul
rectificativ al GSA conținea o mențiune simbolică „pro memoria” și o estimare pentru exercițiul 2020 de
728,6 milioane de euro în credite de angajament și de 1 328,7 milioane de euro în credite de plată.
Cheltuielile efectuate în mod real din veniturile alocate în 2020 au reprezentat angajamente în cuantum
de 402,1 milioane de euro și plăți în cuantum de 753 de milioane de euro.
Notă: nu sunt incluse alte venituri diverse sau rezerve bugetare.
Sursa: conturile anuale finale ale agențiilor pe 2020, date compilate de Curtea de Conturi Europeană.
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12 În figura 5 sunt prezentate bugetele agențiilor pe 2020. Bugetele sunt defalcate

pe tipuri de cheltuieli (titlul I – Cheltuieli cu personalul, titlul II – Cheltuieli
administrative și titlul III – Cheltuieli operaționale, plus orice alte titluri utilizate), nu în
funcție de activități.
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Figura 5 – Cheltuielile efectuate de agenții în 2020, pe titluri bugetare

0%

Titlul I

Titlul II

Titlul III și altele

(cheltuieli cu
personalul)

(cheltuieli
administrative)

(cheltuieli
operaționale)

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

INEA
EASME
ERCEA
REA
EACEA
ETF
ECHA
EIOPA
Chafea
ERA
GSA*
EMCDDA
Eurofound
Cedefop
ABE
ACER
Europol
ESMA
CEPOL
FRA
CdT
ECDC
AESA
ENISA
Eurojust
EFCA
EFSA
Oficiul OAREC
EIGE
EU-OSHA
AEM
OCSP
EMA
EMSA
EUIPO
EASO
Frontex
eu-LISA
ESA
EIT
SRB
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

Buget total
(în milioane de euro)
31,0
49,2
52,2
79,7
50,1
20,4
109,6
28,4
10,8
30,8
35,4
18,0
21,7
17,2
46,7
17,3
149,1
53,9
7,8
24,2
46,8
62,5
183,0
21,7
41,7
16,9
98,9
7,2
7,8
16,1
63,2
20,0
369,7
90,5
464,8
130,4
364,4
233,4
0,2
546,6
8 133,2

100 %

*Bugetul rectificativ al GSA pentru exercițiul 2020 a fost adoptat pentru o sumă de 35,4 milioane de
euro. În ceea ce privește activitățile operaționale care sunt finanțate prin veniturile alocate, bugetul
rectificativ al GSA conținea o mențiune simbolică „pro memoria” și o estimare pentru exercițiul 2020 de
728,6 milioane de euro în credite de angajament și de 1 328,7 milioane de euro în credite de plată.
Cheltuielile efectuate în mod real din veniturile alocate în 2020 au reprezentat angajamente în cuantum
de 402,1 milioane de euro și plăți în cuantum de 753 de milioane de euro.
Notă: cifra privind SRB cuprinde două părți: partea I, cu 118 milioane de euro pentru administrarea
comitetului, și partea II, cu 8 016 milioane de euro pentru fond.
Sursa: pentru buget, conturile anuale finale ale agențiilor pe 2020, date compilate de Curtea de Conturi
Europeană.
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13 În figura 6 este prezentată situația efectivelor de personal per agenție la sfârșitul
anului 2020. În total, numărul de angajați ai agențiilor se ridica la 12 881 7 (față de
aproximativ 11 900 în 2019), ceea ce reprezintă circa 18 % din efectivul total de
personal 8 al instituțiilor și agențiilor UE.

Figura 6 – Efectivul de personal per agenție, la sfârșitul anului 2020
Agenții descentralizate
Agenții executive
Alte organisme
Frontex
EUIPO
Europol
EMA
REA
AESA
ECHA
ERCEA
EASME/EISMEA
EFSA
EACEA
SRB
EASO
INEA/CINEA
eu-LISA
ECDC
EMSA
ESMA
Eurojust
ABE
AEM
GSA
CdT
ERA
EIOPA
ETF
Cedefop
ACER
FRA
EMCDDA
Eurofound
ENISA
CEPOL
EFCA
Chafea
EIT
EU-OSHA
OCSP
Oficiul OAREC
EIGE
ESA

1 234
1 093
884
834
781
744
572
515
485
481
432
397
380
313
274
271
267
250
242
217
213
212
202
177
166
124
108
105
105
102
95
87
84
81
75
66
63
48
43
43
16

Sursa: date compilate de Curtea de Conturi Europeană.
7

Cifrele privind „personalul” includ numărul efectiv de posturi ocupate, la
31 decembrie 2020, de funcționari permanenți, de agenți temporari și de agenți
contractuali, precum și de experți naționali detașați.

8

Cifrele utilizate se bazează pe numărul de posturi echivalent normă întreagă (ENI) de
funcționari permanenți, de agenți temporari și contractuali și de experți naționali detașați.
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14 Majoritatea agențiilor nu execută programe de cheltuieli operaționale mari, ci se

ocupă mai degrabă de sarcini tehnice, științifice sau normative. În consecință, bugetele
majorității agențiilor constau în principal în cheltuieli cu personalul și cheltuieli
administrative (a se vedea figura 5). Per ansamblu, cheltuielile cu personalul și
cheltuielile administrative ale agențiilor reprezintă aproximativ 10,9 % din totalul
cheltuielilor de acest tip ale UE (a se vedea figura 7).

Figura 7 – Cheltuieli cu personalul și cheltuieli administrative* ale
instituțiilor și ale organelor UE în 2020 (în milioane de euro)
(în milioane de euro)

Autoritatea Europeană
pentru Protecția Datelor

9,4

Ombudsmanul
European

10,1

Comitetul European al
Regiunilor
Comitetul Economic și
Social European
Curtea de Conturi
Serviciul European de
Acțiune Externă
Curtea de Justiție
Consiliul

76,2
101,8
137,3
185,6
341,4
366,6

Parlamentul European

1 121,0
1 331,2

Agențiile
Comisia

8 485,0

* Cheltuielile cu personalul includ atât cheltuielile aferente personalului care desfășoară activități
operaționale, cât și pe cele aferente personalului care desfășoară activități administrative. Contribuțiile
la sistemul de pensii nu sunt incluse în cifrele agențiilor (cu excepția agențiilor autofinanțate parțial sau
integral).
Sursa: bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020; conturile anuale finale ale
Comisiei Europene pentru exercițiul financiar 2020 și conturile anuale finale ale agențiilor pe 2020, date
compilate de Curtea de Conturi Europeană.
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15 Contribuțiile în valoare de 2,4 miliarde de euro provenite din bugetul general al

UE sunt finanțate în cadrul diferitor rubrici ale CFM, după cum se arată în figura 8.

Figura 8 – Finanțarea primită de agenții din bugetul general al UE,
prezentată în funcție de rubrica respectivă din CFM
(în milioane de euro)
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Sursa: conturile anuale finale ale agențiilor pe 2020, date compilate de Curtea de Conturi Europeană.
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Mecanismele bugetare și de descărcare de gestiune sunt
similare pentru toate agențiile, cu excepția EUIPO, a OCSP și a
SRB

16 Pentru majoritatea agențiilor descentralizate și a celorlalte organisme și pentru

toate agențiile executive ale Comisiei Europene, Parlamentul European și Consiliul sunt
responsabile pentru procedurile bugetare și de descărcare de gestiune anuale.
Calendarul procedurii de descărcare de gestiune este prezentat în figura 9.

Figura 9 – Procedura de descărcare de gestiune pentru majoritatea
agențiilor
Până la
1 iunie „n+1”

Până la
15 noiembrie „n+1”

Până la jumătatea lunii
februarie „n+2”

Curtea adoptă
observațiile
preliminare referitoare
la agenții

Curtea transmite Parlamentului
European și Consiliului raportul
anual privind agențiile UE,
inclusiv declarația de asigurare

Consiliul adoptă recomandările
sale cu privire la descărcarea
de gestiune și le transmite
Parlamentului European

Până la
1 martie „n+1”

Până la
1 iulie „n+1”

Între decembrie „n+1” și
sfârșitul lunii ianuarie „n+2”

Până la sfârșitul
lunii martie „n+2”

agențiile transmit
Curții conturile lor
provizorii

agențiile își adoptă
conturile finale

au loc audieri ale
directorilor agențiilor UE
în cadrul Comisiei pentru control
bugetar (CONT) a Parlamentului
și în cadrul Comitetului
bugetar al Consiliului

sunt adoptate rapoartele
Parlamentului în plenul
acestuia – Parlamentul
decide dacă să acorde sau
să amâne descărcarea
de gestiune

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

17 Cele două agenții descentralizate care se autofinanțează integral (OCSP și EUIPO)

fac însă obiectul unor proceduri bugetare și de descărcare de gestiune derulate de
Consiliul de administrație și, respectiv, de Comitetul bugetar aferent, iar nu de
Parlamentul European și de Consiliu. În mod similar, procedura bugetară și de
descărcare de gestiune anuală a SRB ține exclusiv de responsabilitatea comitetului său.
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Rețeaua agențiilor UE facilitează cooperarea între agenții și
comunicarea cu părțile interesate

18 O rețea a agențiilor UE (EUAN – EU Agencies Network) a fost înființată de către

agenții ca o platformă de cooperare între ele, cu scopul de a le spori vizibilitatea, de
a identifica și de a promova posibile câștiguri de eficiență și de a aduce o valoare
adăugată. Această rețea recunoaște necesitatea ca agențiile să comunice într-un mod
mai coordonat cu părțile interesate și cu publicul larg cu privire la chestiuni de interes
comun și oferă un prim punct de intrare pentru colectarea și diseminarea informațiilor
între toate agențiile. EUAN funcționează pe baza priorităților convenite de către agenții
într-o agendă strategică pe cinci ani, precum și pe baza unor programe de lucru anuale
în care sunt definite activitățile și obiectivele urmărite. În 2020, EUAN a aprobat a doua
sa strategie multianuală (2021-2027) 9, care integrează direcția politică și strategică
a noii Comisii Europene în jurul a doi piloni strategici:
o

EUAN ca model de excelență administrativă;

o

EUAN ca partener instituțional consacrat.

19 EUAN este prezidată de o agenție diferită în fiecare an, prin rotație, reuniunile

plenare coordonate de Oficiul comun de sprijin având loc de două ori pe an. În cadrul
EUAN, există 10 subrețele tematice (a se vedea figura 10), care sunt axate pe teme
specifice. Acestea pot interacționa și cu alte instituții ale UE, care pot fi ele însele
membre ale subrețelelor. Curtea de Conturi Europeană participă activ la unele dintre
aceste reuniuni plenare și ale subrețelelor, făcând schimburi de bune practici și
furnizând informații cu privire la procesele și la rezultatele de audit.

9

Strategia 2021-2027 pentru rețeaua agențiilor UE, Bruxelles, 9 noiembrie 2020.
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Figura 10 – Oficiul comun de sprijin și subrețelele EUAN
GN
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NAPO

Rețeaua responsabililor cu
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Rețeaua agențiilor UE
pentru consiliere
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Rețeaua responsabililor cu achizițiile
publice din cadrul agențiilor
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de sprijin al
rețelei
agențiilor UE
(EUAN)

IAAPN

ICTAC

Comitetul consultativ pentru
tehnologiile informației și
comunicațiilor

IAAN

Rețeaua inter-agenții
pentru căile de atac

Rețeaua inter-agenții
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EFRAN

Agenții europene care
percep taxe

IALN

Rețeaua juridică interagenții

Sursa: EUAN.

20 În centrul activității EUAN și la baza ambelor strategii multianuale se află aspectul

schimbului de servicii, de cunoștințe și de expertiză. Printre exemplele de cooperare se
numără schimbul de servicii în domeniul recuperării în caz de dezastru, al contabilității,
al achizițiilor publice comune (a se vedea caseta 1), al aspectelor legate de COVID-19
(a se vedea caseta 2) și al protecției datelor.
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Caseta 1
Exemplu de cooperare în cadrul unor proceduri de achiziții publice
comune
Achizițiile publice comune reprezintă unul dintre stimulentele pentru cooperare
încurajate de EUAN. Astfel cum Curtea a arătat deja în Raportul său anual pe 2018,
agențiile descentralizate și celelalte organisme, împreună cu întreprinderile
comune ale UE (organisme ale UE), au analizat, de asemenea, posibilitatea
creșterii eficienței administrative și a economiilor de scară prin utilizarea
procedurilor de achiziții publice comune. Numărul procedurilor de achiziții
comune lansate de organisme ale UE a crescut de la 1 la 17 între 2014 și 2020 și,
până la sfârșitul anului 2020, 64 de organisme ale UE participaseră la una sau la
mai multe achiziții comune (a se vedea figura 11). Procedurile de achiziții comune
pot duce la câștiguri de eficiență și la economii de scară.

Figura 11 – Numărul de proceduri comune
98
87
Numărul agențiilor, al
organismelor și al întreprinderilor
comune participante

74
64

Numărul procedurilor
lansate în comun

22
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Sursa: EUAN.

2

2

1
2015

17

2016

20

17

6
2017

2018

2019

2020

22

Caseta 2
Schimbul de informații privind măsurile de răspuns în timpul
pandemiei de COVID-19
În urma izbucnirii epidemiei de COVID-19, Oficiul comun de sprijin al EUAN a jucat
un rol activ în coordonarea măsurilor de răspuns. În aprilie 2020, EUAN a înființat
un „grup consultativ privind noi modalități de lucru” – un grup de lucru informal
care să servească drept platformă de schimb de informații între managerii de
resurse ai agențiilor. De la înființarea sa, grupul de lucru a organizat 27 de
reuniuni. Acesta a contribuit la alinierea procedurilor agențiilor cu privire la
politicile privind măsurile generalizate de telemuncă, achizițiile publice comune de
echipamente individuale de protecție, precum și politicile privind întoarcerea la
birou. Grupul de lucru a servit de asemenea drept canal de coordonare a temelor
legate de COVID-19 pe care agențiile doreau să le aducă în atenția Comisiei
Europene.
Acțiunile EUAN au fost recunoscute de Ombudsmanul UE, care a nominalizat
EUAN, printre altele, pentru premiul său pentru bună administrare pe 2021 pentru
coordonarea răspunsului agențiilor UE la criza provocată de pandemia de COVID19 10.
Sursa: EUAN și Ombudsmanul UE.

10

https://www.ombudsman.europa.eu/en/event-document/en/141316.
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Auditul Curții
Mandatul Curții

21 În conformitate cu prevederile articolului 287 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene (TFUE), Curtea a auditat 11:

o

conturile tuturor celor 41 de agenții, care cuprind situațiile financiare 12 și
rapoartele privind execuția bugetară 13 pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2020, și

o

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi.

22 Pe baza rezultatelor auditului pe care l-a desfășurat, Curtea furnizează

Parlamentului European și Consiliului sau oricărei alte autorități responsabile de
descărcarea de gestiune (a se vedea punctul 17) o declarație de asigurare pentru
fiecare agenție cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale acesteia și la legalitatea și
regularitatea operațiunilor subiacente conturilor. Aceste declarații de asigurare sunt
completate cu observații importante de audit acolo unde este cazul.

Curtea raportează cazurile de suspiciuni de fraudă organismelor
competente ale UE, OLAF și EPPO

23 Curtea cooperează cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) în chestiuni

legate de fraudă și de alte activități ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale
UE. La solicitarea OLAF, Curtea transmite informații de audit cu privire la agențiile UE
care ar putea fi utile pentru investigațiile OLAF. De asemenea, Curtea consultă OLAF cu
privire la orice suspiciune pe care o identifică în cursul activității sale de audit, chiar
dacă auditurile sale nu sunt concepute pentru a detecta în mod specific fraude. Pentru
exercițiul financiar 2020, o astfel de cooperare a fost extinsă și la Parchetul European
11

ELA și EPPO nu au fost auditate în 2020, deoarece nu erau autonome din punct de vedere
financiar.

12

Situațiile financiare cuprind bilanțul, situația performanței financiare, situația fluxurilor de
numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, precum și o sinteză
a principalelor politici contabile, alături de o serie de alte note explicative.

13

Rapoartele privind execuția bugetară cuprind rapoartele în care sunt prezentate toate
operațiunile bugetare sub formă agregată, precum și notele explicative.

24
(EPPO) devenit operațional de curând, responsabil cu anchetarea, urmărirea penală și
trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
Curtea a raportat către EPPO o suspiciune cu privire la o agenție a UE și a informat
OLAF despre aceasta. În total, începând cu exercițiul financiar 2001, Curtea a semnalat
către OLAF alte opt agenții, înainte de înființarea EPPO, deoarece a suspectat unul sau
mai multe cazuri de fraudă în operațiunile incluse în eșantionul său.

Digitalizarea procedurilor de audit în cadrul Curții de Conturi
Europene

24 Curtea a identificat auditul anual al agențiilor UE ca fiind o oportunitate de a testa

potențialul procedurilor de audit automatizate. Auditul agențiilor UE constă în
aproximativ 200 de proceduri de audit care acoperă domenii precum plățile, salariile,
achizițiile, bugetul, recrutările și conturile anuale. În 2019, Curtea a lansat un proiectpilot privind modul de automatizare a procedurilor pentru auditul legalității și
regularității angajamentelor, plăților și salariilor, precum și pentru auditul conturilor.
Proiectul a vizat cele șase agenții executive ale UE. Spre deosebire de majoritatea
agențiilor descentralizate 14, agențiile executive au proceduri administrative similare și
sisteme informatice similare (și anume sistemul bugetar, sistemul contabil și sistemul
de gestionare a resurselor umane).

25 În 2020, Curtea și-a continuat proiectul-pilot și a perfecționat procedurile de

audit pe care le elaborase anterior cu privire la agențiile executive, făcându-le mai
precise pentru a reduce numărul excepțiilor care trebuiau verificate de către auditori.
De asemenea, Curtea a pus în aplicare cinci noi proceduri automatizate în domeniul
auditului conturilor. Conform așteptărilor, acest test nu a evidențiat nicio eroare
semnificativă. Curtea a identificat însă unele economii de timp, astfel cum se arată în
figura 12. Aceste rezultate confirmă faptul că există un potențial de economii
substanțiale pe măsură ce mai multe proceduri sunt automatizate și utilizate pentru
mai multe sarcini de audit. Această automatizare va continua și va fi observată în anii
următori.

14

A se vedea punctele 2.26 și 2.27 din Raportul anual privind agențiile UE pentru exercițiul
financiar 2017.
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Figura 12 – Automatizarea testelor pentru auditul conturilor
Principalele beneficii ale soluțiilor concepute sau dezvoltate sunt următoarele:
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obținut de audit prin testarea
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

secunde
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Care au fost constatările Curții
Rezultatele auditurilor anuale desfășurate cu privire la agenții
pentru exercițiul financiar 2020 sunt per ansamblu pozitive

26 În ansamblu, auditul desfășurat de Curte cu privire la conturile anuale ale

agențiilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 și cu privire la
operațiunile de venituri subiacente acestor conturi a confirmat rezultatele pozitive
raportate în anii precedenți, dar sunt necesare unele îmbunătățiri în domeniul plăților
subiacente conturilor.

Figura 13 – Opiniile anuale de audit exprimate în perioada 2018-2020 cu
privire la conturile și la veniturile și plățile agențiilor
41 DE AGENȚII
Plăți
Venituri
Conturi

40 | 1
41
41

2018

39 | 2
41
41

2019

38 | 3
41
41

2020

OPINII
Fără rezerve („favorabile”)
Cu rezerve
Contrare

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la fiabilitatea
conturilor pentru toate agențiile

27 Pentru exercițiul financiar 2020, Curtea emite opinii de audit fără rezerve

(„favorabile”) cu privire la conturile tuturor agențiilor (a se vedea figura 13).

Paragrafele de „evidențiere a unor aspecte” sunt importante pentru
înțelegerea conturilor aparținând EMA și SRB

28 Paragrafele de „evidențiere a unor aspecte” atrag atenția cititorilor asupra unei

chestiuni atât de importante încât este esențială pentru înțelegerea conturilor de către
utilizatori. Pentru exercițiul financiar 2020, Curtea a utilizat paragrafe „de evidențiere
a unor aspecte” în rapoartele sale cu privire la două agenții: EMA și SRB.

27

29 Referitor la EMA, agenție care avea anterior sediul la Londra și care a fost mutată

la Amsterdam, Curtea atrage atenția asupra unei probleme legate de contractul de
închiriere pentru sediul anterior al agenției din Londra. Perioada de validitate
a contractului se încheie în 2039 și acesta nu conține dispoziții privind rezilierea
anticipată. În iulie 2019, EMA a ajuns la un acord cu proprietarul și a reușit să
subînchirieze fostele sale spații de birouri, începând din iulie 2019, în condiții conforme
cu dispozițiile contractului de închiriere inițial. Contractul de subînchiriere acoperă
întreaga perioadă până la expirarea contractului de închiriere al EMA. Întrucât EMA
rămâne parte la contractul de închiriere, aceasta ar putea fi considerată răspunzătoare
pentru întreaga sumă rămasă de plătit în temeiul contractului respectiv dacă
sublocatarul nu își îndeplinește obligațiile. La 31 decembrie 2020, valoarea totală
estimată a chiriilor restante, a cheltuielilor pentru serviciile aferente și a asigurării
proprietarului care trebuie plătite de EMA până la sfârșitul perioadei de închiriere era
de 377 de milioane de euro.

30 În ceea ce privește conturile SRB, Curtea subliniază că procedurile judiciare sau

căile de atac administrative legate de contribuții care opun anumite instituții de credit
și autorități naționale de rezoluție și comitetul, precum și alte acțiuni în justiție
introduse împotriva SRB la Tribunalul Uniunii Europene și la Curtea de Justiție a Uniunii
Europene nu au făcut obiectul auditului Curții. Impactul potențial al acestora asupra
situațiilor financiare ale comitetului pentru exercițiul financiar încheiat la
31 decembrie 2020 (în special asupra datoriilor contingente, a provizioanelor și
a pasivelor) face obiectul unui audit anual specific separat efectuat de Curte, astfel
cum se prevede la articolul 92 alineatul (4) din Regulamentul MUR.

31 Mai mult, Curtea atrage atenția asupra notelor la situațiile financiare aferente

conturilor finale ale SRB, note care descriu impactul potențial al actualei crize
provocate de pandemia de COVID-19 asupra portofoliului de investiții.

Paragraful privind „alte aspecte” abordează o chestiune de importanță
deosebită pentru Chafea

32 Chafea a fost închisă la 1 aprilie 2021 și sarcinile acesteia au fost redistribuite

altor agenții. Cu toate acestea, având în vedere că agențiile în cauză sunt alte entități
consolidate ale UE, redistribuirea nu are niciun impact asupra valorii activelor și
a pasivelor în conturile anuale ale Chafea aferente exercițiului 2020.
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Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și
regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor
pentru toate agențiile

33 Curtea exprimă opinii de audit fără rezerve („favorabile”) cu privire la legalitatea

și regularitatea operațiunilor de venituri subiacente conturilor pentru toate agențiile.

Paragraful de „evidențiere a unor aspecte” ajută la o mai bună
înțelegere a veniturilor SRB

34 Curtea a utilizat de asemenea un paragraf de „evidențiere a unor aspecte” în

raportul său privind SRB, în legătură cu problema descrisă la punctul 30 de mai sus.

Paragrafele privind „alte aspecte” abordează o chestiune de importanță
deosebită pentru ESMA și pentru SRB

35 În cazul ESMA, tarifele percepute de la agențiile de rating de credit se bazează pe

veniturile acestora ca entități juridice individuale și nu ca grup sau ca grup de entități
afiliate. Aceasta creează o posibilitate cvasilegitimă de a reduce tarifele sau de a evita
plata lor prin transferarea de venituri de la agențiile de rating de credit aflate sub
jurisdicția UE către entitățile lor afiliate din afara UE. Nu se cunoaște efectul financiar
probabil al acestei lacune din reglementări. Autoritatea este conștientă de acest risc și
a publicat, la 29 ianuarie 2021, un document de consultare 15. După publicarea acestui
document, ea a prezentat Comisiei Europene, la 21 iunie 2021, un aviz tehnic cu privire
la modificarea regulamentului, în vederea atenuării riscului.

36 În plus, în cazul ESMA, tarifele percepute de la registrele centrale de tranzacții se

calculează pe baza cifrei de afaceri aplicabile a fiecărui registru. Deși regulamentul
privind tarifele nu prevede un cadru de control cuprinzător și coerent care să asigure
fiabilitatea acestor informații, toate registrele centrale de tranzacții au fost în măsură
să prezinte opinii ale unor auditori independenți care indicau că situațiile lor financiare
pentru 2019 (utilizate pentru calculul tarifelor) prezentau o imagine corectă și fidelă.
Cu toate acestea, informațiile comunicate cu privire la numărul de tranzacții raportate
registrelor centrale de tranzacții în 2019 și la numărul de tranzacții în curs care erau
înregistrate la 31 decembrie 2019 au făcut obiectul doar al unei examinări limitate de
15

Documentul de consultare ESMA 80-196-5019. A se vedea
https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/public-consultation-fees-chargedcredit-rating-agencies-esma.
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către auditori independenți. În martie 2021, ESMA a publicat un document de
consultare 16, care propune o simplificare a metodei utilizate pentru determinarea
cifrei de afaceri a registrelor centrale de tranzacții în scopul calculării tarifelor anuale
de supraveghere: propunerea vizează includerea numai a veniturilor și excluderea
cifrelor privind activitatea.

37 Fără a aduce atingere opiniei sale oficiale de audit, Curtea a subliniat că, la

calcularea contribuțiilor la fondul SRB, sunt utilizate informațiile comunicate către SRB
de instituțiile de credit. Auditul desfășurat de Curte cu privire la veniturile SRB s-a
bazat pe aceste informații, dar nu a inclus o verificare a fiabilității lor.
Regulamentul MUR nu stabilește un cadru de control cuprinzător și coerent pentru
a asigura fiabilitatea informațiilor. Cu toate acestea, comitetul efectuează verificări
analitice și de coerență a informațiilor, precum și unele verificări ex post la nivelul
instituțiilor de credit. Mai mult, SRB nu poate comunica detalii cu privire la calculele
contribuției bazate pe evaluarea riscurilor pentru fiecare instituție de credit, întrucât
aceste calcule sunt legate între ele și cuprind informații confidențiale cu privire la alte
instituții de credit. Aceasta afectează transparența calculelor efectuate.

Au fost exprimate opinii „favorabile” cu privire la legalitatea și
regularitatea operațiunilor de plăți subiacente conturilor
pentru toate agențiile, cu excepția ACER, a eu-LISA și a ENISA

38 Pentru 38 de agenții, Curtea a emis opinii de audit fără rezerve („favorabile”) cu

privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor de plăți subiacente conturilor anuale
aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2020. În opinia Curții, în cazul
acestor agenții, plățile au fost conforme cu legile și reglementările sub toate aspectele
semnificative (a se vedea figura 13).

39 În ceea ce privește ACER, Curtea a exprimat o opinie cu rezerve legată de

constatările pe care le-a formulat în exercițiul financiar 2019. Curtea a concluzionat că
mai multe contracte specifice încheiate în temeiul unui contract-cadru pentru servicii
informatice erau neconforme cu reglementările, deoarece nu fusese organizată nicio
procedură concurențială de achiziții. Plățile neconforme efectuate în exercițiul

16

Documentul de consultare ESMA74-362-1864. A se vedea
https://www.esma.europa.eu/document/cp-technical-advice-simplification-tr-fees-undersftr-and-emir.
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financiar 2020 se ridicau la 752 654 de euro (3,7 % din totalul creditelor de plată
disponibile în 2020).

40 Pentru eu-LISA, Curtea emite o opinie cu rezerve din cauza a două proceduri de

achiziții neconforme. Într-un caz, agenția a semnat un contract specific pentru un
software diferit de cel propus de contractant în oferta sa pentru contractul-cadru
asociat, fără să se încheie un act adițional la contractul-cadru. Achiziționarea unui
produs diferit, care nu este inclus în oferta de prețuri, la un preț diferit de cel al
produsului oferit inițial, constituie o abatere de la contractul-cadru. Într-un alt caz, euLISA a semnat un bon de comandă pentru servicii de întreținere ce acopereau
o perioadă de patru ani. Acest lucru a încălcat dispozițiile contractului-cadru, care
permiteau facturarea în avans a serviciilor pentru o perioadă de un an. Cuantumul
total al plăților considerate ca nefiind în conformitate cu prevederile contractuluicadru a fost de 10 405 075 de euro și reprezintă 4,1 % din creditele totale de plată
disponibile în cursul exercițiului financiar 2020.

41 În cazul ENISA, opinia cu rezerve se referă la lipsa delegării pentru un membru al

personalului. A existat un decalaj de timp între sfârșitul unei delegări temporare
acordate de directorul executiv anterior unui membru al personalului și începutul unei
noi delegări acordate de noul director executiv. În perioada respectivă, acest membru
al personalului a ordonanțat angajamente bugetare în valoare de 529 120 de euro și
plăți în valoare de 914 100 de euro fără să dețină o delegare valabilă (3,5 % din
creditele totale de plată disponibile în 2020).

Paragrafele privind „alte aspecte” abordează chestiuni de importanță
deosebită pentru ACER, ENISA și EASO

42 Curtea atrage atenția asupra faptului că ACERși ENISA nu au adoptat norme

interne pentru a asigura continuitatea delegărilor în cazurile în care ordonatorii de
credite care și-au delegat sarcinile sau ordonatorii de credite delegați nu mai ocupă
posturile respective. Aceasta constituie o deficiență importantă a controlului intern
(pentru informații suplimentare, a se vedea punctul 48 și următoarele).

43 În cazul EASO, Curtea ia notă de faptul că o cauză pendinte la Tribunalul Uniunii

Europene 17 poate avea un impact asupra mai multor aspecte ale opiniei sale de audit.
În 2020, EASO a lansat o procedură deschisă pentru punerea la dispoziție de lucrători
temporari pentru a-și sprijini sediul central și operațiunile din Malta. Suma totală
17

Cauza nr. T-621/20 (EMCS/EASO).
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estimată a fost de 27,7 milioane de euro pe durata a 48 de luni. În octombrie 2020,
ofertantul respins a introdus o acțiune în justiție împotriva EASO la Tribunalul Uniunii
Europene, contestând rezultatul procedurii de achiziții.

44 La fel ca în raportul Curții privind conturile EIGE pe 2019, Curtea ia notă de faptul

că o cauză pendinte la Curtea de Justiție a Uniunii Europene 18 poate avea un impact
asupra mai multor aspecte ale opiniei sale de audit. Cauza privește mai multe întrebări
adresate de Curtea Supremă din Lituania, referitoare la modul în care ar trebui să se
aplice agențiilor UE Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului 19
privind munca prin agent de muncă temporară. Dat fiind că hotărârea pe care Curtea
de Justiție o va pronunța cu privire la aceste întrebări poate avea un impact asupra
poziției Curții față de utilizarea de către EIGE a lucrătorilor interimari, Curtea se abține
de la formularea oricăror observații în această privință, inclusiv a celor de urmărire
a situației acțiunilor întreprinse în urma observațiilor sale din anii anteriori, până la
pronunțarea de către Curtea de Justiție a unei hotărâri definitive în această cauză.

Observațiile Curții abordează domenii în care se pot aduce
îmbunătățiri în 23 de agenții

45 Pe lângă opinii și paragrafele „de evidențiere a unor aspecte” și cele referitoare la

„alte aspecte”, Curtea a formulat, de asemenea, 54 de observații (față de 82 de
observații formulate pentru exercițiul financiar 2019) referitoare la 23 de agenții, cu
scopul de a indica domeniile în care sunt necesare îmbunătățiri suplimentare.
Majoritatea acestor observații se referă la deficiențe în ceea ce privește controalele
interne, procedurile de achiziții publice și gestiunea bugetară. Deficiențele din cadrul
procedurilor de achiziții publice rămân principala sursă de plăți neconforme cu
reglementările.

46 Figura 14 și figura 15 prezintă numărul diferitor tipuri de observații formulate

pentru fiecare dintre cele 41 de agenții în cadrul raportului, inclusiv opiniile,
paragrafele aferente de „evidențiere a unor aspecte” și cele referitoare la „alte
aspecte”.

18

Cauza nr. C-948/19 (Manpower Lit).

19

JO L 327, 5.12.2008, p. 9.
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Figura 14 – Numărul de observații per agenție
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Figura 15 – Numărul de observații în funcție de tipul de deficiențe
frecvente
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Controalele interne constituie domeniul cel mai vulnerabil la erori

47 În cazul a 13 agenții (ACER, CEPOL, EASME, EASO, ABE, EIOPA, EMSA, ESMA,

ENISA, ETF, Eurofound, Frontex și SRB), Curtea raportează deficiențe în materie de
controale interne legate de lipsa controalelor ex ante/ex post (a se vedea caseta 3), de
gestionarea inadecvată a angajamentelor bugetare/juridice sau de lipsa raportării în
registrul de excepții. În figura 15 sunt prezentate cele mai frecvente tipuri de
deficiențe identificate în materie de control intern.
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Caseta 3
Exemplu de lipsă a controalelor interne ex ante
În cursul auditului său, Curtea a constatat lipsa controalelor interne în ceea ce
privește punerea în aplicare a contractului-cadru semnat de Comisia Europeană în
2018 în numele a peste 60 de organisme ale UE. Scopul acestuia era achiziționarea
de licențe software și de servicii informatice. Contractantul, acționând ca
intermediar, are dreptul de a adăuga o marjă procentuală la prețurile furnizorilor
săi. În legătură cu achizițiile efectuate în temeiul acestui contract-cadru, Curtea
a observat că, de exemplu, EASME nu a efectuat niciun control intern pentru
a verifica dacă contractantul utilizase prețurile corecte și percepuse marjele
procentuale corecte.

Observații privind delegarea competențelor de execuție bugetară

48 În cursul auditului său, Curtea a identificat, de asemenea, deficiențe în ceea ce

privește continuitatea delegărilor în cazurile în care ordonatorii de credite care și-au
delegat sarcinile sau ordonatorii de credite delegați nu mai ocupă posturile respective
și, în special, în cazul în care un nou director executiv (care este ordonatorul de credite
al agenției) își începe mandatul.

49 Rolul de ordonator de credite este diferit în agenții și în instituții. Instituțiile au

ele însele rol de ordonator de credite, dar deleagă responsabilitățile asociate unor
membri ai personalului. Directorii generali și secretarii generali ai instituțiilor sunt cu
toții ordonatori de credite delegați. În cazul agențiilor însă, rolul de ordonator de
credite este atribuit directorului executiv, care execută bugetul pe propria răspundere.
Faptul că răspunderea pentru execuția bugetului revine directorului executiv este
o caracteristică esențială proprie a agențiilor.

50 Problema continuității delegărilor după înlocuirea sau plecarea ordonatorului de

credite nu este în mod explicit abordată în regulamentele financiare ale agențiilor și
nici în Regulamentul financiar general. Pentru a soluționa această problemă, instituțiile
adoptă de obicei norme interne pentru execuția bugetelor lor, inclusiv dispoziții care
reglementează condițiile de acordare și de primire a delegărilor sau a subdelegărilor,
sfera competențelor delegate și continuitatea delegărilor atunci când un ordonator de
credite este înlocuit sau părăsește instituția.

51 În cazul a două agenții (ACER și ENISA), Curtea a introdus paragrafe referitoare la
„alte aspecte” în opiniile sale de audit din cauza lipsei unor norme sau decizii interne
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care să reglementeze continuitatea delegărilor în cazurile în care noi directori executivi
intră în funcție. Acest lucru a însemnat că mai multe angajamente bugetare,
angajamente juridice și operațiuni de plată au fost aprobate pe baza unor delegări care
au fost acordate de directorul executiv anterior și care nu au fost confirmate de noul
director executiv în funcție. În opinia Curții, acest lucru constituia o deficiență
importantă a controlului intern.

52 În cazul ENISA, Curtea a emis o opinie cu rezerve cu privire la legalitatea și

regularitatea plăților subiacente conturilor, deoarece un membru al personalului
a ordonanțat, timp de șase săptămâni, angajamente bugetare și operațiuni de plată
fără niciun fel de delegare (a se vedea punctul 41).

53 În anii precedenți, Curtea a observat că alte agenții gestionează în mod adecvat

tranziția directorilor lor executivi. În 2019, au fost numiți noi directori executivi la EASO
și la EMSA. Aceștia au emis imediat decizii de confirmare a delegărilor emise de
predecesorii lor. Într-un alt exemplu, care poate fi considerat o bună practică, Consiliul
de administrație al EMA a adoptat în 2019 o cartă a sarcinilor și responsabilităților
directorului executiv în calitate de ordonator de credite, care conține dispoziții
referitoare la încetarea funcției directorului executiv în calitate de ordonator de
credite. Acest lucru este similar practicii instituțiilor europene de completare
a dispozițiilor generale ale Regulamentului financiar al UE. De exemplu, pentru
execuția secțiunii sale din bugetul general, Comisia Europeană a adoptat norme
interne care abordează problema continuității delegărilor 20.

Deficiențele în materie de achiziții publice rămân principala sursă de
plăți neconforme cu reglementările

54 Obiectivul normelor privind achizițiile publice este de a asigura o concurență

echitabilă între ofertanți și de a permite procurarea de bunuri și servicii la cel mai bun
preț, respectând totodată principiile transparenței, proporționalității, egalității de
tratament și nediscriminării. Auditul Curții a vizat contracte-cadru, contracte specifice
și contracte directe provenind din toate agențiile. În 10 agenții (Cedefop, CEPOL, EASO,
ABE, EIOPA, EMA, ERCEA, ESMA, eu-LISA și Eurojust), contractele auditate au fost
afectate de diferite tipuri de deficiențe în materie de achiziții publice, în principal
20

Articolul 13 alineatul (3) din Decizia Comisiei Europene din 3.8.2018 – C(2018) 5120 –
privind normele interne referitoare la execuția bugetului general al Uniunii Europene
(secțiunea Comisia Europeană) prevede următoarele: „Cu excepția cazului în care este
modificată sau revocată în mod specific de un nou ordonator de credite delegat,
subdelegarea de competențe acordată de predecesorul său rămâne valabilă.”
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legate de lipsa concurenței (a se vedea caseta 4), de deficiențe în procesul de evaluare
a ofertanților și de probleme legate de punerea în aplicare a contractelor. În figura 15
sunt prezentate și o serie de statistici suplimentare pentru fiecare tip de observații
care sunt cel mai frecvent identificate pentru procedurile de achiziții.

Caseta 4
Exemplu de nerespectare a prevederilor contractului-cadru
Eu-LISA a semnat un contract specific pentru un software diferit de software-ul
propus de contractant în oferta sa pentru contractul-cadru asociat. Achiziționarea
unui produs diferit, care nu este inclus în oferta de prețuri prezentată în cursul
unei proceduri de achiziție, este, într-adevăr, o opțiune prevăzută la articolul 172
alineatul (3) litera (a) din Regulamentul financiar al UE, dar cu condiția de a se
modifica și contractul-cadru în consecință. Această condiție nu a fost respectată
de eu-LISA. Prin urmare, achiziționarea software-ului care nu era inclus în oferta
de prețuri inițială reprezintă o abatere de la contractul-cadru. Atât contractul
specific, cât și plata de 10 399 834 de euro sunt neconforme cu prevederile
contractului-cadru.

55 În plus, în ceea ce privește ACER, EASO, EUIPO, EIGE și Eurofound, Curtea

a raportat, de asemenea, plăți neconforme efectuate în exercițiul financiar 2020 în
urma unor proceduri de achiziții neconforme raportate în anii precedenți.

Creșterea numărului de deficiențe în ceea ce privește gestiunea bugetară

56 Potrivit Regulamentului financiar al UE, creditele bugetare acordate pentru un

anumit exercițiu financiar pot fi reportate în exercițiul următor în anumite condiții 21.
Deși Regulamentul financiar nu stabilește plafoane pentru astfel de reportări și
caracterul multianual al operațiunilor poate explica reportările într-o mare măsură,
nivelurile excesive pot indica întârzieri în punerea în aplicare a programelor de
activitate sau a planurilor de achiziții. Nivelurile reportărilor au fost parțial afectate de
pandemia de COVID-19. Alternativ, acestea ar putea indica o problemă structurală,
o planificare bugetară deficitară și chiar o posibilă încălcare a principiului bugetar al
anualității. Curtea raportează astfel de deficiențe în cazul a cinci agenții (ACER, ESA,
eu-LISA, FRA și Frontex).

21

Condițiile aplicabile reportărilor sunt explicate la articolele 12 și 13 din Regulamentul
financiar al UE.
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57 Figura 16 oferă o imagine de ansamblu a nivelului creditelor angajate reportate

pentru fiecare agenție și pentru fiecare titlu bugetar. Acest nivel este indicat ca
procent pe care creditele angajate 22 reportate îl reprezintă în totalul creditelor 23
aferente unui titlu bugetar.

Figura 16 – Nivelul reportărilor pentru fiecare titlu bugetar
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Sursa: pentru buget, conturile anuale finale ale agențiilor pe 2020, date compilate de Curtea de Conturi
Europeană.

22

Creditele angajate acoperă costul total al obligațiilor juridice asumate în exercițiul financiar
curent pentru punerea în aplicare a operațiunilor pe parcursul unuia sau al mai multor
exerciții financiare.

23

Totalul creditelor înscrise în bugetul agenției pentru un anumit exercițiu financiar.
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58 În cazul a opt agenții (Cedefop, ABE, EIGE, EIOPA, EMSA, ESMA, Europol și

Frontex), Curtea a observat și diferite alte deficiențe. Acestea vizau aspecte care variau
de la gestionarea taxelor până la plățile efectuate cu întârziere, prezentarea
contribuțiilor primite și calcularea contribuțiilor statelor din afara UE la bugetele
agențiilor (a se vedea caseta 5). În figura 15 sunt prezentate cele mai frecvente tipuri
de deficiențe în gestiunea bugetară.

Caseta 5
Exemplu de deficiență în legătură cu contribuțiile din partea țărilor
AELS care nu sunt membre ale UE
Metoda de calculare a contribuțiilor prevăzută în Declarația privind cooperarea
dintre Cedefop și AELS nu a fost aplicată corect în exercițiul financiar 2020.
Auditorii au identificat trei erori de calcul și, ca efect general al acestora,
contribuțiile Norvegiei și Islandei la bugetul Cedefop pentru 2020 au fost cu
20 272 de euro mai mari decât ar fi trebuit, iar contribuția UE a fost cu 20 272 de
euro mai mică decât ar fi trebuit.

Diverse observații formulate cu privire la gestionarea resurselor umane

59 În cursul auditului anual al agențiilor desfășurat de Curte pentru exercițiul

financiar 2020, Curtea a constatat o creștere a numărului deficiențelor privind
gestionarea resurselor umane. Curtea a auditat procedurile de recrutare din 22 de
agenții. Pentru șase dintre acestea (ACER, EASO, EFSA, EMA, EMSA și Frontex), Curtea
a identificat diferite tipuri de deficiențe: eforturi insuficiente pentru verificarea
drepturilor la indemnizații ale membrilor personalului care preiau posturi de agenți
temporari (EMSA), post de conducere vacant pentru o perioadă excesiv de lungă
(EASO, EFSA), neaplicarea unor controale interne eficace în timpul procedurilor de
recrutare (ACER), deficiențe în numirea comisiilor de selecție pentru procedurile de
recrutare (EMA), deficiențe în gestionarea gradelor noilor membri ai personalului
(Frontex).

Agențiile s-au adaptat bine la situația fără precedent provocată
de pandemia de COVID-19

60 Curtea și-a completat activitatea de audit financiar cu o analiză a modului în care

agențiile UE și-au gestionat și organizat răspunsul la criza provocată de pandemia de
COVID-19. Această analiză a vizat, printre altele, domeniile menționate în figura 17. De
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asemenea, Curtea prezintă câteva exemple de impact pe care pandemia de COVID19 l-a avut asupra execuției bugetului agențiilor și asupra programelor de lucru pentru
exercițiul financiar 2020.

Figura 17 – Domeniile pe care s-a axat Curtea
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

Agențiile au activat planuri de continuitate a activității în timp util pentru a asigura
continuarea principalelor procese de guvernanță și bunăstarea personalului

61 Principalul document de orientare al unei organizații într-o situație de criză este

planul său de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru.
Acest document orientează procedurile de lucru și organizarea în timpul crizei. El poate
acoperi întreaga organizație sau poate fi specific unor unități operaționale individuale
(a se vedea caseta 6). Planul se bazează pe evaluări ale riscurilor și pe planificarea de
scenarii și constituie o parte esențială a cadrului de control intern al organizației.
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Caseta 6
Exemplu de conținut al unui plan de asigurare a continuității
activității și de recuperare în caz de dezastru
Principalele informații de bază privind
continuitatea activității:

Principiile privind continuitatea
activității:

• detaliile de contact în situațiile de

• definiții;
• sinteza funcțiilor și a procedurilor

•
•
•

urgență;
proceduri de evacuare de urgență;
canale de comunicare (listă de adrese
de e-mail, cascadă telefonică, site-uri
internet);
puncte de adunare etc.

•
•
•
•

critice și esențiale;
temei juridic;
sferă de acoperire și scenarii;
formare și sensibilizare;
teste și exerciții.

Reacție și răspuns:

Reluarea activității și ieșirea din criză:

• definirea rolurilor și

• definiții;
• liste de verificare pentru reluarea

•

• proceduri de ieșire din criză și actori

a responsabilităților echipelor
însărcinate cu gestionarea crizelor;
echipe însărcinate cu continuitatea
activității și echipe însărcinate cu
recuperarea.

activității;
implicați.

Sursa: planul de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru al EIOPA.

62 Planul de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru nu

este un document static. De exemplu, standardul ISO nr. 27001 24 impune organizațiilor
să verifice la intervale regulate controalele stabilite și puse în aplicare privind
continuitatea securității informațiilor, pentru a se asigura că acestea sunt valabile și
eficace în situații nefavorabile. Analiza Curții a arătat că, la izbucnirea pandemiei de
COVID-19, 37 dintre cele 41 de agenții (90 %) dispuneau de un plan de asigurare
a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru aprobat în mod oficial și
actualizat (a se vedea figura 18).

24

ISO/IEC 27001 este un standard internațional privind modul de gestionare a securității
informațiilor. Acesta detaliază cerințele pentru instituirea, punerea în aplicare, întreținerea
și îmbunătățirea continuă a sistemelor de gestionare a securității informațiilor.
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Figura 18 – Plan de asigurare a continuității activității și de recuperare în
caz de dezastru aprobat în mod oficial și actualizat în majoritatea
agențiilor
La izbucnirea pandemiei de COVID-19, 37 dintre cele
41 de agenții dispuneau de un plan de asigurare
a continuității activității și de recuperare în caz de
dezastru aprobat în mod oficial și actualizat.
Patru agenții – EASO, ABE, EIGE și GSA – nu dispuneau
de un astfel de plan.

90 %

Sursa: auditul financiar al Curții de Conturi Europene privind exercițiul 2020.

63 În urma primelor indicii ale răspândirii virusului la sfârșitul anului 2019 și la

începutul anului 2020, agențiile au început să activeze planurile de asigurare
a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru și măsurile de atenuare în
caz de criză pentru a proteja personalul, informațiile și activele fizice (a se vedea
caseta 7). De asemenea, unele agenții au redirecționat resurse pentru a face față
impactului pandemiei (a se vedea caseta 8). Analiza Curții a arătat că 34 dintre cele
37 (92 %) de agenții care aprobaseră și actualizaseră în mod oficial planurile de
asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru au activat aceste
planuri ca o consecință directă a pandemiei. Cele trei agenții care nu și-au activat
planurile, OAREC, CdT și EFCA, au declarat că nu era necesar să facă acest lucru,
deoarece măsurile lor inițiale de răspuns (de exemplu, extinderea telemuncii la
întregul personal) nu impuneau o astfel de acțiune.
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Caseta 7
Cronologia activării planului de asigurare a continuității activității și
de recuperare în caz de dezastru de către EUIPO
25.2.2020

12.3.2020

Din cauza agravării preocupărilor legate
de pandemia de coronavirus,
departamentul de resurse umane
a informat personalul cu privire la
situație și la măsurile preventive care
trebuiau luate.

Prima comunicare a directorului
executiv adresată personalului, în care
erau prezentate scenariile posibile,
inclusiv posibilitatea activării planului
de continuitate a activității și de
recuperare în caz de dezastru.

14.3.2020
Autoritățile naționale spaniole au
declarat starea de urgență, împiedicând
în mod efectiv intrarea personalului în
incinta EUIPO începând de luni,
16 martie 2020.

Pe intranetul EUIPO se publică
informații, inclusiv unele referitoare la
modul de organizare a reuniunilor cu
ajutorul instrumentelor de
videoconferință etc.

15.3.2020

16.3.2020

EUIPO își activează planul de
continuitate a activității și de
recuperare în caz de dezastru și dispune
ca personalul să lucreze de acasă.
Membrii personalului sunt informați cu
privire la situație prin e-mail și prin SMS.
Serviciul de coordonare a planului de
continuitate a activității și de recuperare în
caz de dezastru îi contactează pe membrii
personalului implicați în punerea în
aplicare a planului, precum și personalul
critic necesar pentru a asigura
continuitatea serviciilor EUIPO.

Este pus în aplicare scenariul 6 (lipsa
accesului la sediul EUIPO) prevăzut în
planul de continuitate a activității și de
recuperare în caz de dezastru.
Personalul TIC al EUIPO monitorizează
activitățile oficiului pentru a asigura
disponibilitatea sesiunilor VPN. Încep
reuniunile zilnice organizate de
conducerea EUIPO.

Sursa: răspunsurile la sondajul Curții și informațiile justificative privind activarea furnizate de
EUIPO.
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Caseta 8
Caz special – Reacția ECDC la pandemia de COVID-19
Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), instituit prin
Regulamentul (CE) nr. 851/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 25,
dispune de un buget de 82 de milioane de euro și de 271 de membri ai
personalului. Sarcina sa principală este să colecteze și să difuzeze date în ceea ce
privește prevenirea și controlul bolilor umane, precum și să furnizeze avize
științifice cu privire la acest subiect. Centrul trebuie, în egală măsură, să
coordoneze rețeaua europeană a organismelor care își desfășoară activitatea în
acest domeniu. Izbucnirea pandemiei de COVID-19 în 2020 este cel mai grav
eveniment de sănătate publică la care ECDC a trebuit să răspundă de când
a devenit operațional în 2005.
Ca răspuns la epidemia de COVID-19, ECDC și-a activat planul de operațiuni în caz
de criză sanitară la 9 ianuarie 2020. Acest document a ghidat organizația în timpul
situației de urgență și i-a permis să redirecționeze resursele necesare pentru
a face față pandemiei. În această perioadă, echipele responsabile de urgențele de
sănătate publică din cadrul ECDC au obținut următoarele rezultate principale
privind COVID-19: actualizări ale datelor și ale supravegherii, inclusiv evaluări
rapide ale riscurilor; orientări științifice pentru sprijinirea procesului decizional în
domeniul sănătății publice; informații privind bolile și măsurile de răspuns
adresate practicienilor din domeniul sănătății și publicului larg; răspunsuri la
solicitări ad-hoc din partea instituțiilor și a agențiilor europene. În paralel cu
activarea planului de urgență în materie de sănătate publică, ECDC a pus în
aplicare, începând cu 16 martie 2020, acțiuni în cadrul planului său de asigurare
a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru, care acoperă
operațiunile sale curente.
Sursa: analiza Curții privind răspunsurile la sondaj, evaluarea externă a răspunsului ECDC la
pandemia de COVID-19, completată de interviuri cu membri ai personalului ECDC și de verificarea
informațiilor obținute.

64 Activitățile de răspuns din perioada cuprinsă între luna februarie și jumătatea

lunii martie 2020 au inclus desemnarea unor echipe specifice însărcinate cu
conducerea organizării și a gestionării răspunsului la pandemia de COVID-19 (a se
vedea caseta 9). De regulă, aceste echipe erau compuse din reprezentanți de rang
superior ai departamentelor din întreaga organizație 26. Inițial, reuniunile de
coordonare au avut loc zilnic, chiar și în zilele de sfârșit de săptămână, iar ulterior, de
25

JO L 142, 30.4.2004, p. 1.

26

Directori, șefi de administrație/resurse, precum și responsabili cu TIC, cu infrastructura și
logistica, cu comunicațiile și cu securitatea.
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două sau de trei ori pe săptămână ori în funcție de necesități. Echipele de răspuns au
rămas active pe parcursul perioadei acoperite de această analiză.

Caseta 9
Exemplu de grup operativ intern instituit pentru monitorizarea și
combaterea impactului pandemiei de COVID-19
La 16 martie 2020, directorul executiv al EMA a decis să pună în aplicare măsuri de
precauție suplimentare pentru a reduce riscul de răspândire a COVID-19. Această
decizie a împuternicit un grup operativ să definească procedurile de monitorizare
și de combatere a pandemiei de COVID-19, informând în mod constant personalul
și punând în aplicare strategii de atenuare a pandemiei. Mandatul grupului
operativ era de a se asigura că EMA era pregătită pentru orice scenariu posibil.
Decizia a definit, de asemenea, organizarea grupului operativ în patru direcții de
lucru separate: (1) răspunsul terapeutic, (2) lanțul de aprovizionare,
(3) continuitatea activității și impactul, (4) resursele umane.
Sursa: analiza Curții privind răspunsurile la sondaj și documentele justificative aferente.

65 Până la 16 martie 2020, toate agențiile trecuseră la regimuri de telemuncă

generalizate și îi instruiseră pe toți membrii personalului a căror prezență la birou nu
era indispensabilă să lucreze de acasă. Faptul că unele posibilități de telemuncă erau
deja în vigoare înainte de izbucnirea epidemiei a fost util în acest sens. Aceasta
a însemnat că necesitatea consta mai degrabă în a extinde capacitatea sistemelor TIC
existente decât în a efectua o implementare masivă în martie 2020 (a se vedea
caseta 10). Analiza Curții a arătat, de asemenea, că niciuna dintre agenții nu a raportat
probleme grave în ceea ce privește capacitatea (lărgimea de bandă), conectivitatea sau
securitatea datelor. Opt agenții (ACER, OAREC, OCSP, ECDC, ECHA, EFSA, EIOPA și SRB)
au efectuat teste de rezistență ale sistemelor lor TIC înainte de lansare, ceea ce a oferit
asigurări suplimentare cu privire la funcționarea acestora înainte de trecerea la
telemunca generalizată.
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Caseta 10
Exemple de extindere a capacității TIC și a regimurilor de telemuncă
ENISA: un sistem de telemuncă era implementat din august 2018. La
11 martie 2020, conducerea ENISA a emis un aviz administrativ prin care autoriza
telemunca pentru întregul personal, inclusiv pentru personalul interimar. A fost
nevoie de o singură zi pentru ca ENISA să se asigure că regimul de telemuncă era
operațional pentru întregul personal.
EMSA: telemunca pentru întregul personal a început la 16 martie 2020 și sistemul
a fost operațional imediat. Potrivit agenției, până la 3 iunie 2020, personalul EMSA
efectuase 68 000 de reuniuni „unu la unu” și organizase 3 444 de conferințe pe
Skype, precum și 2 203 reuniuni „unu la unu” și 287 de întâlniri de grup pe Teams.
EUIPO: din momentul luării deciziei, punerea în aplicare a fost imediată (a se
vedea și caseta 7). Trecerea completă a personalului la un mediu de lucru la
distanță a fost asigurată într-un weekend.
ECHA: agenția și-a închis sediul la 17 martie 2020 și a trecut la un regim
generalizat de telemuncă, cu excepții acordate personalului care exercită funcții
esențiale. Nu a fost necesară o perioadă de tranziție pentru a se asigura accesul la
sisteme, de la distanță, pentru întregul personal.
EUROPOL: într-un weekend, aproximativ 400 de laptopuri au fost distribuite
personalului pentru a se asigura continuitatea activității.
CEDEFOP: modalitățile de telemuncă fuseseră deja instituite în octombrie 2017.
Personalul fusese echipat cu laptopuri și avea la dispoziție instrumente de lucru
colaborative online și proceduri „fără hârtie”. Acest lucru a permis personalului să
continue să lucreze după 17 martie 2020, când toate operațiunile au început să fie
desfășurate de la distanță.
Sursa: rezultatele sondajului realizat de Curte, interviuri cu membri ai personalului agențiilor și
verificarea informațiilor obținute.

66 Pe măsură ce pandemia a avansat, agențiile și-au modificat și actualizat progresiv

planurile sau au elaborat planuri de urgență specifice pentru a aborda mai bine
impacturile specifice pe care pandemia le-a avut asupra organizării și a operațiunilor
lor. Până la 31 decembrie 2020, 16 agenții își revizuiseră sau intenționau să își
revizuiască planurile de asigurare a continuității activității și de recuperare în caz de
dezastru existente, pe baza experienței dobândite până la data respectivă 27. De
27

ACER, OAREC, CdT, CEPOL, OCSP, EACEA, AESA, EASME, ABE, ECDC, EFCA, EIOPA, EMSA,
ETF, Europol, SRB.
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exemplu, CEPOL a adăugat la planul său un scenariu de pandemie. AESA, în calitate de
autoritate de reglementare în sectorul aviației, a fost afectată în mod deosebit de
situația creată de pandemie. Aceasta a decis să își recentreze planul de asigurare
a continuității activității și de recuperare în caz de dezastru și răspunsul pe aspectele
specifice de sănătate și de siguranță legate de pandemia de COVID-19, nu doar pe cele
referitoare la membrii personalului AESA, ci și pe cele referitoare la personalul
aeronautic, la pasageri și la alte părți interesate din sectorul aviației în general. Cinci
agenții – ABE, ECDC, EIOPA, Europol și EUIPO – au comandat evaluări externe ale
gestionării și organizării răspunsurilor lor.

67 Toate agențiile au inclus măsuri de ieșire din criză printre măsurile lor de

asigurare a continuității activității: de exemplu, revenirea treptată a personalului la
birou. Majoritatea agențiilor au utilizat o abordare graduală, de obicei sub forma unui
plan constând în patru etape (a se vedea caseta 11 pentru un exemplu), permițând
instituirea controlată de măsuri de criză sau de ieșire din criză, în funcție de evoluția
pandemiei. Punerea în aplicare a acestor măsuri era menită să urmeze recomandările
și instrucțiunile autorităților naționale și regionale din domeniul sănătății, precum și
evaluările riscurilor și orientările Comisiei Europene, ale ECDC și ale OMS. În practică
însă, punerea în aplicare a variat de la o agenție la alta, în principal în funcție de
diferitele măsuri naționale/regionale luate de autoritățile competente.

Caseta 11
Exemplu de etape ale unui plan de revenire la birou
La 13 mai 2020, AESA a adoptat o strategie de revenire treptată la birou și a stabilit un plan de
acțiune care a fost comunicat personalului. Revenirea a fost organizată în patru etape:

ETAPA 0

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

Munca la
distanță ca
regulă generală

Prima relaxare
prudentă
a izolării

Ieșirea
progresivă din
izolare

Ieșirea totală din
izolare: o „nouă
normalitate”

Sursa: răspunsurile la sondajul Curții, informații furnizate de agenție.

68 Principalul obiectiv al deciziei de a trece la telemunca generalizată a fost

protejarea personalului. Prioritatea acordată bunăstării personalului a fost vizibilă în
numeroase documente interne consultate de Curte și a fost confirmată în cadrul
interviurilor desfășurate cu organele de conducere ale agențiilor. Impactul pandemiei
asupra muncii și a personalului, inclusiv asupra organizării revenirii la birou, a fost, de
asemenea, discutat pe larg în cadrul grupului consultativ al EUAN privind noi modalități
de lucru (a se vedea caseta 2). Informațiile comunicate Curții de EUAN au arătat că, în
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general, majoritatea membrilor personalului agențiilor au făcut față cu bine situației
dificile cauzate de pandemie. Statisticile privind gestionarea timpului produse de
agenții au arătat că membrii personalului au lucrat mai multe ore 28 decât înainte de
pandemie pentru a face față noilor sarcini care trebuiau realizate. Feedbackul primit de
la agenții a indicat că angajamentul și performanța personalului au fost cel puțin la
același nivel ca înainte de pandemie. Conform observațiilor formulate de agențiile
specializate în materie de condiții de muncă, cum ar fi Eurofound și EU-OSHA, vârfurile
de productivitate (și de angajament al personalului) sunt normale în perioade de criză,
dar nu sunt sustenabile în timp. Membrii rețelei EUAN au estimat că procentul de
personal care a indicat dificultăți de un tip sau de altul varia între 10 % și 20 %.
Principalele procese de guvernanță și operațiunile curente au continuat fără
perturbări grave, cu câteva excepții

69 Fiecare agenție are un consiliu de administrație, care constituie cel mai înalt nivel

de guvernanță al agenției. Rolul principal al consiliului este de a oferi agenției orientări
strategice și de a supraveghea activitățile acesteia 29. În urma anulării reuniunilor fizice
ale consiliilor de administrație în a doua jumătate a lunii martie 2020, reuniunile au
fost înlocuite cu proceduri scrise sau au fost organizate într-un mod virtual. În acest
mediu nou, consiliile de administrație au fost în măsură să se reunească, astfel cum se
prevede în regulamentele de înființare ale agențiilor, și să adopte la timp deciziile
necesare din punct de vedere juridic. Procedurile de vot au continuat prin intermediul
unor instrumente de votare electronice specifice, cum ar fi EU Survey, inclusiv pentru
deciziile cu caracter confidențial sau restricționat. Printre deciziile statutare luate de
agenții în timpul pandemiei se numără adoptarea de bugete, modificări, transferuri,
documente de programare, rapoarte anuale de activitate și avize privind conturile
finale. În timpul pandemiei, consiliile de administrație au numit noi membri ai
personalului de rang înalt, cum ar fi directori executivi, în cadrul EMA, al ABE, al EASME
și al GSA. Consiliile au fost astfel în măsură să își exercite în mod eficace rolul de
guvernanță în timpul pandemiei.

70 Analiza Curții a arătat că agențiile au fost în măsură să asigure continuitatea

principalelor lor funcții corporative (administrație, TIC, resurse umane etc.) în timpul

28

Au participat 36 de membri ai rețelei, dar în prezent nu sunt disponibile date consolidate.
Concluzia se bazează pe procesele-verbale ale reuniunilor EUAN.

29

Denumirea consiliului variază de la o agenție la alta: de exemplu, unele agenții au un
consiliu al supraveghetorilor, unele au un consiliu de administrație, iar altele au un consiliu
de conducere. Pe de altă parte, agențiile executive sunt conduse de comitete directoare.
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pandemiei, grație trecerii la modalități virtuale de luare a deciziilor și regimurilor de
telemuncă.

71 În pofida pandemiei, agențiile au fost în măsură să achiziționeze la timp bunuri și

servicii care corespundeau criteriilor de cantitate și de calitate necesare. Curtea
a identificat foarte puține cazuri în care procedurile de achiziții eșuaseră, în care nu
fuseseră primite suficiente oferte din partea ofertanților sau în care anumite servicii
fuseseră suspendate sau anulate. Cererile de prelungire a termenelor formulate de
ofertanți au fost soluționate fără întârzieri substanțiale. Agențiile instituiseră proceduri
de depunere electronică (e-Submission) pentru licitațiile deschise, ceea ce le-a permis
să continue într-un mediu virtual 30. Activitatea comisiilor de evaluare s-a desfășurat
online; acestea au semnat decizii pe cale electronică sau, în cazuri excepționale, au
confirmat rezultatele prin e-mail. Un alt exemplu a fost aplicarea unei reguli
temporare, în conformitate cu instrucțiuni din partea Comisiei Europene, care
permitea semnarea electronică a contractelor în locul semnăturilor cu cerneală
albastră, până la reluarea unor condiții de activitate mai normale (a se vedea
caseta 12).

30

Agențiile care încă mai utilizează un sistem bazat pe documente pe hârtie pentru
depunerea ofertelor cu valoare mai mică au acceptat în mod excepțional să primească
oferte prin e-mail în locul celor pe hârtie, până la reluarea procedurilor normale.
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Caseta 12
Exemplu de măsuri luate de o agenție în gestionarea procedurilor de
achiziții publice ca răspuns la pandemia de COVID-19
Europol a pus în aplicare o serie de măsuri pentru a menține eficiența gestionării
procedurilor de achiziții publice și a activităților conexe:
o

evaluarea, atunci când a izbucnit pandemia, a activităților esențiale care
trebuiau menținute de organizație;

o

transmiterea de scrisori de notificare contractanților selectați cu privire la
caracterul de forță majoră al pandemiei și la impactul acesteia asupra
contractelor specifice în derulare și a bonurilor de comandă în curs;

o

plasarea de comenzi urgente pentru a acoperi nevoile excepționale impuse
de pandemie (de exemplu, hardware, software și produse pentru spațiile de
lucru);

o

furnizarea într-un termen scurt de consiliere strategică și juridică privind
achizițiile publice și contractele (în special în ceea ce privește aspecte precum
protecția datelor medicale în timpul crizei, refuzul de a accepta declarații de
forță majoră, conceperea sistemului de semnături electronice, achizițiile
publice și implementarea);

o

modificarea diferitor contracte pentru a se adapta la riscurile legate de
pandemie (de exemplu, modificări ale domeniului de aplicare al contractelor,
metode de livrare, muncă la distanță ex situ pentru consultanți).

72 În ceea ce privește achizițiile publice și contractele din timpul pandemiei, Curtea

a constatat că agențiile solicitaseră orientări din partea direcției generale partenere
și/sau a DG BUDG, de la caz la caz, înainte de a acționa. În raport cu anii precedenți,
Curtea nu a detectat o utilizare excesivă a atribuirilor directe fără concurență din cauza
pandemiei. Într-un caz, Curtea a observat că EASO utilizase derogarea din motive de
extremă urgență în temeiul punctului 11.1 litera (c) din anexa 1 la Regulamentul
financiar pentru a acoperi o perturbare semnificativă a furnizării de echipamente
individuale de protecție în temeiul unui contract existent. Acest lucru nu a afectat
legalitatea și regularitatea procedurii de achiziții. Per ansamblu, Curtea a concluzionat
că normele privind achizițiile publice au fost în general respectate, cu câteva excepții
specifice (a se vedea caseta 13).
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Caseta 13
Exemple de cazuri de nerespectare a normelor în materie de achiziții
direct legate de pandemia de COVID-19
EIOPA: în mai 2020, EIOPA a semnat un contract pentru furnizarea de cursuri de
formare cu prezență fizică. La data respectivă, pandemia era în desfășurare, iar
limitările privind evenimentele care necesitau prezență fizică erau deja cunoscute.
În august 2020, EIOPA a semnat un act adițional la contract, incluzând noi
elemente contractuale: furnizarea de cursuri virtuale de formare. Aceste cursuri
virtuale au fost stabilite la prețuri fixe mai mari decât cele ale cursurilor de
formare la fața locului convenite în contractul inițial. Aceste modificări constituie
noi condiții contractuale. Dacă ele ar fi făcut parte din procedura inițială de
achiziții, ar fi putut atrage ofertanți suplimentari, la un cost mai competitiv, fără
nicio limitare geografică impusă de necesitatea ca formarea să se desfășoare cu
prezență fizică. Actul adițional la contract nu este conform cu Directiva
2014/24/UE 31 și, prin urmare, este neconform cu reglementările.
CEPOL: agenția a plătit o taxă de anulare pentru o rezervare la un hotel pentru un
eveniment de formare organizat la Budapesta, programat în septembrie 2020.
Evenimentul de formare a fost anulat din cauza restricțiilor impuse în legătură cu
pandemia de COVID-19. Dacă ar fi invocat clauza de „forță majoră” din contractulcadru, CEPOL ar fi putut anula rezervarea fără niciun cost. În acest caz, CEPOL nu
a protejat în mod eficace interesele financiare ale UE.
Sursa: auditul financiar al Curții de Conturi Europene privind exercițiul 2020.

73 Curtea a observat o serie de perturbări ale procedurilor de recrutare și de selecție

din cauza măsurilor de limitare a circulației persoanelor și a restricțiilor de călătorie
introduse în martie 2020 (pentru exemple, a se vedea caseta 14). De la jumătatea lunii
aprilie 2020, majoritatea agențiilor au fost în măsură să relanseze și să continue
recrutările, odată ce au fost implementate proceduri online pentru a se asigura faptul
că procedurile de selecție și de intrare în serviciu se pot desfășura de la distanță. Deși
soluțiile de la distanță au permis continuarea procedurilor critice de recrutare, au
existat unele probleme. Mai multe agenții au descris procesul ca fiind greoi și cronofag,
afirmând că aceste proceduri au fost inițial afectate de probleme tehnice, cum ar fi
probleme de conectare sau indisponibilitatea bruscă a candidaților, precum și de
dificultatea de a organiza proceduri de intrare în serviciu într-un mediu virtual. O altă
provocare legată de testele la distanță a constat în dificultatea candidaților de
a demonstra anumite competențe online.
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74 Faptul că recrutarea a încetinit la începutul anului 2020 a creat un risc de blocaje

în materie de resurse umane în viitor, întrucât un număr tot mai mare de viitori
membri ai personalului vor avea nevoie de proceduri de intrare în serviciu (virtuale)
adecvate, de crearea de dosare personale, de cursuri de formare și de evaluări.
Presiunea va fi deosebit de mare asupra agențiilor care recrutează în număr mare, cum
ar fi Frontex (a se vedea caseta 14); acest aspect va fi mai puțin important pentru
agențiile mai mici.

Caseta 14
Impactul pandemiei asupra recrutării
Frontex: încetinirea generală a recrutării cauzată de pandemie a întârziat
recrutarea celor 40 de observatori pentru drepturile fundamentale prevăzuți de
Regulamentul (UE) 2019/1896 32, care trebuiau să fie numiți până la
31 decembrie 2020. Până la data auditului Curții, nu fusese numit niciun
observator. Această situație reprezintă un risc grav pentru operațiunile și reputația
agenției.
EASO: la 28 februarie 2020, directorul executiv a anulat toate interviurile de
recrutare planificate. Toți cei 161 de candidați invitați la interviuri și teste în Malta
au fost informați cu privire la acest lucru. Anularea a generat o întârziere de o lună
pentru toate recrutările și un aflux problematic de nou-veniți într-o etapă
ulterioară.
Sursa: răspunsurile la sondajul Curții.

75 Riscurile legate de procedurile de selecție au fost atenuate. Candidaturile au fost

depuse electronic la adrese de e-mail funcționale create în acest scop, iar interviurile
au fost organizate de la distanță (online, utilizând Teams, Outlook sau Skype). Testele
scrise au fost efectuate online, fie într-un format unu la unu între candidat și un
reprezentant al serviciului de resurse umane din cadrul agenției, fie sub supravegherea
unui prestator de servicii extern. Membrii comisiei de evaluare au avut posibilitatea de
a se întâlni virtual și de a autoriza documente și decizii utilizând semnături electronice
sau prin e-mail.

76 O provocare suplimentară legată de pandemie a fost generată de obligația

candidaților de a se supune la examinări medicale înainte de recrutare. În unele țări,
accesul la servicii medicale a fost întrerupt din cauza măsurilor stricte de limitare
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a circulației persoanelor. În alte cazuri, agențiile s-au bazat pe serviciul medical al
Comisiei Europene din Bruxelles, care s-a închis pentru o perioadă, afectând astfel
agențiile care se bazau pe acesta pentru controale medicale înainte de recrutare.
Urmând instrucțiunile primite din partea Comisiei Europene, agențiile au convenit să
amâne aceste controale, oferind contracte condiționate și acordând persoanelor
recrutate timp suplimentar pentru a efectua controalele. Analiza Curții arată că
15 agenții (37 %) au utilizat această opțiune pentru a continua recrutarea de
personal 33. Neefectuarea controalelor în termenul prevăzut, de obicei înainte de
sfârșitul perioadei de probă, ar determina nulitatea contractelor.
În pofida pandemiei de COVID-19, agențiile și-au îndeplinit în continuare misiunile,
chiar dacă într-un ritm mai lent

77 Deși este dificil să se izoleze complet efectul pandemiei, Curtea poate concluziona
că aceasta a afectat toate domeniile de activitate de bază ale agențiilor, în măsuri
diferite.

78 Ca observație generală, pandemia a accelerat schimbarea metodelor de lucru;

acest lucru a condus la economii bugetare în mai multe domenii. La nivelul tuturor
agențiilor, bugetele pentru misiuni și costuri legate de deplasări nu au fost utilizate în
totalitate. În unele agenții, reducerea a fost de aproape 90 %. Economii au rezultat, de
asemenea, din întârzieri sau din anulări ale unor proceduri de recrutare, ale unor
controale medicale prealabile recrutării și ale unor reuniuni în persoană, precum și din
organizarea online a unor cursuri de formare. În mod similar, a existat și o nevoie
foarte redusă de servicii de restaurație, de curățenie și de utilități la fața locului, cum
ar fi apa și electricitatea, precum și de servicii de securitate.

79 Agențiile și-au revizuit bugetele și obiectivele, au efectuat reprioritizări și au

realocat fonduri către alte domenii pentru a evita anulările excesive la sfârșitul
exercițiului. S-au constatat însă unele deficiențe (a se vedea punctele 56 și 57). Totuși,
încetinirea activității și schimbarea metodelor de lucru, în detrimentul misiunilor și al
reuniunilor fizice etc., pot fi în continuare remarcate într-o serie de reduceri ale
bugetelor convenite ale agențiilor pentru 2020 și în returnări ulterioare ale creditelor
către Comisia Europeană. Un alt indicator este creșterea generală observată de Curte
în ceea ce privește cuantumurile creditelor reportate din exercițiul financiar 2020 în
exercițiul financiar 2021 în comparație cu exercițiul precedent.
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80 Curtea a observat că unele agenții care percep taxe (ECHA, AESA și ERA) au

înregistrat o volatilitate crescută a taxelor facturate și colectate, ceea ce le-a afectat
planificarea bugetară și stabilitatea financiară în general. De exemplu, scăderi
semnificative ale veniturilor din taxe în 2020 au fost raportate de ECHA (cu
7,0 milioane de euro mai puține venituri din taxe în temeiul Regulamentului REACH
decât cele prevăzute inițial în buget) și AESA (cu 3,2 milioane de euro mai puține
venituri din taxe comparativ cu 2019).

81 În ceea ce privește programele de lucru și activitățile, pandemia a declanșat

reprioritizări semnificative ale resurselor și ale activităților planificate în favoarea
activităților legate de pandemia de COVID-19. Cele mai notabile exemple pot fi
identificate în domeniul politicii de sănătate (ECDC, EMA). În ceea ce privește ECDC,
potrivit unei evaluări externe 34 (a se vedea și caseta 8), pandemia constituie cea mai
gravă urgență de sănătate publică la care agenția a trebuit să răspundă de la înființarea
sa în 2004. În 2020, răspunsul UE la pandemia de COVID-19 a devenit activitatea
predominantă a ECDC, consumând majoritatea timpului și a resurselor agenției 35. EMA
a cunoscut o transformare majoră a întregului peisaj în care își desfășoară activitatea.
Mai precis, pandemia a afectat întreaga rețea europeană de reglementare
a medicamentelor 36, impunând EMA să amelioreze coordonarea rețelei de
reglementare a UE și să accelereze procedurile comitetelor pentru produsele legate de
pandemia de COVID-19. În noiembrie 2020, Comisia Europeană a prezentat, de
asemenea, o propunere pentru un nou regulament care va completa și va consolida
sarcinile principale actuale ale agenției și va extinde mandatul acesteia pentru a facilita
și mai mult un răspuns coordonat la nivelul UE la crizele sanitare 37.

82 Agențiile care pun în aplicare politici ale UE în alte domenii au fost de asemenea
afectate. De exemplu, Frontex nu a fost în măsură să pună în aplicare activitățile
planificate de returnare din cauza restricțiilor de călătorie la nivel mondial și
a înregistrat o reducere cu 52,5 % a bugetului votat inițial pentru returnări în 2020.
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Strategic and performance analysis of ECDC response to COVID-19, McKinsey,
noiembrie 2020.
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Potrivit Raportului său anual de activitate pe 2020, ECDC a trebuit să anuleze sau să amâne
35 % din realizările planificate inițial pentru 2020 și să redirecționeze resurse către acțiunile
legate de pandemia de COVID-19.
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Activitatea de teren planificată a Eurofound pentru cel de al 7-lea sondaj european
privind condițiile de muncă a fost modificată în mod semnificativ, cu efecte asupra
posibilității de a se efectua o analiză a tendințelor condițiilor de muncă pe o perioadă
de peste 20 de ani. În cazul AESA, al EMSA și al ERA au avut loc reprioritizări bruște,
deoarece aceste agenții au trebuit să furnizeze noi orientări pentru a se asigura că
sectorul transporturilor și cel al mobilității aderă la măsurile și la protocoalele
europene în materie de siguranță și de sănătate ca o consecință directă a pandemiei.

83 Prin urmare, Curtea a constatat că agențiile au luat măsuri relevante și și-au

adaptat rapid activitatea la pandemie. Acest lucru a fost realizat prin măsuri de
digitalizare accelerată, printr-o mai bună colaborare și prin îmbunătățirea modului în
care agențiile au făcut schimb de informații pentru a rămâne operaționale (a se vedea
caseta 15).

Caseta 15
Exemple de bune practici care trebuie continuate
Curtea dorește să evidențieze o serie de bune practici pe care agențiile UE ar
trebui să le continue pe măsură ce situația revine treptat la normal.
o

Continuarea integrării învățămintelor desprinse până în prezent din
pandemie în evaluările și în procedurile privind continuitatea activității.

o

Continuarea procesului de digitalizare care a fost accelerat de pandemie, de
exemplu, prin introducerea unor fluxuri de lucru și a unor soluții tehnice
complet digitale pentru spațiile de lucru.

o

Continuarea dezvoltării măsurilor online privind bunăstarea personalului și
a instrumentelor online de dezvoltare profesională introduse în timpul
pandemiei.

o

Continuarea adaptării procedurilor de evaluare a personalului și
a indicatorilor de performanță a personalului la un mediu de lucru
virtual/hibrid.

o

Continuarea adaptării programării și a țintelor pentru a reflecta operațiunile
agențiilor UE și furnizarea serviciilor lor în condițiile (ulterioare) pandemiei de
COVID-19.
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Lista acronimelor utilizate pentru
agențiile UE și celelalte organisme ale
acesteia
Acronim
ACER

Oficiul OAREC

CdT

Cedefop

CEPOL

Chafea

Denumirea completă
Agenția Uniunii
Europene pentru
Cooperarea Autorităților
de Reglementare din
Domeniul Energiei
Agenția de Sprijin pentru
Organismul Autorităților
Europene de
Reglementare în
Domeniul Comunicațiilor
Electronice
Centrul de Traduceri
pentru Organismele
Uniunii Europene
Centrul European pentru
Dezvoltarea Formării
Profesionale
Agenția Uniunii
Europene pentru
Formare în Materie de
Aplicare a Legii
Agenția Executivă pentru
Consumatori, Sănătate,
Agricultură și Alimente

Acronim

Denumirea completă

EMCDDA

Observatorul
European pentru
Droguri și
Toxicomanie

EMSA

Agenția Europeană
pentru Siguranță
Maritimă

ENISA

Agenția Uniunii
Europene pentru
Securitate
Cibernetică

EPPO

Parchetul European

ERA

Agenția Uniunii
Europene pentru
Căile Ferate

ERCEA

OCSP

Oficiul Comunitar pentru
Soiuri de Plante

ESA

EACEA

Agenția Executivă pentru
Educație, Audiovizual și
Cultură

ESMA

AESA

Agenția Uniunii
Europene pentru
Siguranța Aviației

ETF

Agenția Executivă a
Consiliului European
pentru Cercetare
Agenția de
Aprovizionare a
Euratom
Autoritatea
Europeană pentru
Valori Mobiliare și
Piețe
Fundația Europeană
de Formare
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Acronim

Denumirea completă

Acronim

EASME

Agenția Executivă pentru
Întreprinderi Mici și
Mijlocii

EUIPO

EASO

Biroul European de
Sprijin pentru Azil

eu-LISA

ABE

Autoritatea Bancară
Europeană

EU-OSHA

ECDC

Centrul European de
Prevenire și Control al
Bolilor

Eurofound

ECHA

Agenția Europeană
pentru Produse Chimice

Eurojust

AEM

Agenția Europeană de
Mediu

Europol

EFCA

Agenția Europeană
pentru Controlul
Pescuitului

FRA

EFSA

Autoritatea Europeană
pentru Siguranța
Alimentară

Frontex

EIGE

Institutul European
pentru Egalitatea de
Șanse între Femei și
Bărbați

GSA

EIOPA

Autoritatea Europeană
de Asigurări și Pensii
Ocupaționale

HADEA

Denumirea completă
Oficiul Uniunii
Europene pentru
Proprietate
Intelectuală
Agenția Uniunii
Europene pentru
Gestionarea
Operațională a
Sistemelor
Informatice la Scară
Largă în Spațiul de
Libertate, Securitate
și Justiție
Agenția Europeană
pentru Securitate și
Sănătate în Muncă
Fundația Europeană
pentru Îmbunătățirea
Condițiilor de Viață și
de Muncă
Agenția Uniunii
Europene pentru
Cooperare în Materie
de Justiție Penală
Agenția Uniunii
Europene pentru
Cooperare în Materie
de Aplicare a Legii
Agenția pentru
Drepturi
Fundamentale a
Uniunii Europene
Agenția Europeană
pentru Poliția de
Frontieră și Garda de
Coastă
Agenția GNSS
(Sistemul Global de
Navigație prin Satelit)
European
Agenția Executivă
Europeană pentru
Domeniile Sănătății și
Digital

57
Acronim

Denumirea completă

Acronim

Denumirea completă
Agenția Executivă
pentru Inovare și
Rețele

EIT

Institutul European de
Inovare și Tehnologie

INEA

ELA

Autoritatea Europeană a
Muncii

REA

Agenția Executivă
pentru Cercetare

EMA

Agenția Europeană
pentru Medicamente

SRB

Comitetul Unic de
Rezoluție
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