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Curtea de Conturi Europeană validează conturile agențiilor 
europene, dar recomandă să se ia unele măsuri pentru 
îmbunătățirea gestiunii financiare 
Curtea de Conturi Europeană a validat ca fiind fiabile conturile aferente exercițiului 2018 pentru 
cele 41 de agenții ale UE și a confirmat rezultatele pozitive raportate în anii precedenți. De 
asemenea, în raportul anual din acest an, publicat astăzi, Curtea a acordat tuturor agențiilor o 
notă de trecere pentru veniturile și cheltuielile lor – cu excepția Biroului European de Sprijin 
pentru Azil (EASO), deoarece plățile acestuia continuă să fie afectate de probleme. Cu toate 
acestea, agențiile ar trebui să continue să își îmbunătățească gestiunea financiară în mai multe 
privințe, în special modul în care derulează achiziții publice, astfel încât să respecte pe deplin 
normele și să obțină cel mai bun raport calitate-preț. 

Agențiile UE execută sarcini tehnice, științifice sau de gestionare specifice care ajută instituțiile UE 
să definească și să pună în aplicare politici în domenii precum sănătatea, siguranța, securitatea, 
libertatea și justiția. Agențiile sunt situate în diferite state membre și numărul angajaților acestora 
se ridică la aproximativ 11 400, reprezentând o cincime din efectivul total de personal al UE. 
În 2018, bugetul lor total s-a ridicat la 4,2 miliarde de euro (o creștere de 20 % față de 2017), 
această sumă reprezentând aproximativ 2,9 % din bugetul general al UE. 

„Agențiile UE sunt o componentă esențială în arhitectura UE și auditul Curții constituie un bilanț de 
sănătate anual al gestiunii lor financiare”, a declarat domnul Rimantas Šadžius, membrul Curții 
de Conturi Europene responsabil de raport. „Pentru 2018, Curtea acordă o notă de trecere tuturor 
agențiilor, cu excepția uneia. Cu toate acestea, în majoritatea agențiilor continuă să fie necesare 
îmbunătățiri și Curtea recomandă luarea de măsuri pentru remedierea unor deficiențe care 
afectează gestiunea financiară, în principal în domeniul achizițiilor publice.” 

Curtea a emis o opinie „favorabilă” cu privire la conturile pe 2018 ale tuturor celor 41 de agenții 
auditate, întrucât aceste conturi prezintă în mod fidel situația lor financiară, precum și operațiunile 
și fluxurile lor de numerar, în conformitate cu normele contabile. În plus, Curtea a emis o opinie 
„favorabilă” cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor de venituri și de plăți ale 
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agențiilor, cu excepția EASO, ale cărui plăți au făcut obiectul unei opinii cu rezerve (care, în anii 
anteriori, fusese o opinie contrară). 

EASO, care acordă sprijin statelor membre – în principal Greciei și Italiei în momentul de față – în 
contextul crizei migrației, a adoptat măsuri concrete și pozitive menite să îi îmbunătățească 
guvernanța. Curtea a detectat însă din nou nereguli în cadrul unei proceduri majore de achiziții 
publice în 2018, ceea ce arată că măsurile corective nu și-au produs încă toate efectele. În plus, 
situația în ceea ce privește dotarea cu resurse umane în cadrul EASO – mai ales posturile de 
manageri care sunt vacante în departamentul administrativ – este deosebit de îngrijorătoare. Mai 
mult, din cauza numărului insuficient de experți puși la dispoziție de statele membre, EASO a 
delegat sarcini esențiale către operatori economici într-o măsură atât de mare încât a devenit 
foarte dependent de aceștia. Această situație a creat un risc permanent pentru continuitatea 
activității într-un domeniu sensibil, care este esențial pentru gestionarea eficace a fluxurilor de 
migranți către Europa. 

Curtea avertizează că, în urma deciziei Regatului Unit de a se retrage din UE, este posibil să survină 
reduceri ale veniturilor Agenției Europene pentru Medicamente (EMA) și ale Autorității Bancare 
Europene (ABE), ambele avându-și anterior sediul la Londra, precum și ale veniturilor agențiilor 
care activează în domeniul supravegherii asigurărilor și a pensiilor (EIOPA) și în cel al piețelor 
valorilor mobiliare (ESMA). De asemenea, Curtea subliniază că verificările realizate de Agenția 
Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) cu privire la acordurile de 
finanțare încheiate cu țările cu care cooperează nu sunt încă pe deplin eficace. Nu în ultimul rând, 
în legătură cu ESMA și cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), Curtea atrage atenția 
că este important ca taxele percepute să fie calculate pe baza unor informații exacte. 

Domeniul achizițiilor publice rămâne unul dintre domeniile cele mai expuse la erori din cadrul 
gestiunii financiare asigurate de agenții. Curtea a identificat diverse deficiențe, printre care 
utilizarea unor criterii de atribuire inadecvate, acceptarea unor oferte anormal de scăzute și 
recurgerea la procedura de negociere în locul unor proceduri mai competitive. 

Curtea încurajează agențiile să recurgă la proceduri comune de achiziții pentru a obține câștiguri 
de eficiență și pentru a realiza economii de scară. O altă recomandare adresată agențiilor este de 
a utiliza contracte-cadru care să fie suficient de specifice încât să permită o concurență echitabilă. 
Curtea trage, de asemenea, un semnal de alarmă în legătură cu dependența excesivă de 
contractanți, de consultanți și de lucrători temporari, soluții la care pot recurge unele agenții 
pentru a compensa deficitul de personal statutar propriu. În plus, Curtea subliniază că, atunci când 
apelează la personal de acest tip, agențiile ar trebui să fie vigilente la eficiența costurilor și la 
respectarea cerințelor legale. 

Note către editori 

Numărul agențiilor care intră sub mandatul de audit al Curții a crescut de-a lungul anilor și, în 2019, 
a ajuns la 43, cifră care include două agenții aflate în prezent în curs de înființare, neacoperite de 
acest raport. Este vorba despre Parchetul European și despre Autoritatea Europeană a Muncii. 

Majoritatea agențiilor nu execută programe mari de cheltuieli, ci se ocupă de sarcini tehnice sau 
normative. Cu excepția Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), a 
Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP) și a Comitetului Unic de Rezoluție (SRB), care se 
autofinanțează și care răspund în fața propriilor consilii interne care le administrează, majoritatea 
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agențiilor sunt finanțate aproape în întregime de la bugetul general al UE și conturile lor sunt 
aprobate anual de Parlamentul European. 

Documentul de sinteză intitulat „2018 – Auditul agențiilor UE – pe scurt” și textul integral al 
„Raportului anual pe 2018 privind agențiile UE” sunt disponibile în 23 de limbi ale UE pe site-ul 
Curții de Conturi Europene (eca.europa.eu). Raportul anual privind întreprinderile comune va fi 
publicat de Curte în luna noiembrie. 
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