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Stimate Domnule Președinte,
Stimate Doamne și Stimați Domni Deputați,
Distinși reprezentanți ai Președinției Consiliului,
Stimate Domnule Comisar Oettinger,
Doamnelor și domnilor,

Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi aici, împreună cu stimatul meu coleg, domnul Lazaros Lazarou, pentru
a lansa procedura de descărcare de gestiune de anul acesta, pe baza Raportului anual al Curții de Conturi Europene
referitor la exercițiul financiar 2018. De ce sunt aici în această după-amiază? În primul rând, pentru a vă prezenta un
instantaneu al gestiunii financiare a UE. În cadrul raportului său anual, și în special în declarația de asigurare, Curtea
evaluează dacă banii pe care dumneavoastră, Parlamentul European, i-ați prevăzut în bugetul de anul trecut au fost
cheltuiți cu respectarea legilor și a reglementărilor și, bineînțeles, cu eficacitate.
Curtea a auditat conturile consolidate ale UE aferente exercițiului financiar 2018. În opinia Curții, aceste conturi
prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a UE și nu sunt afectate de denaturări
semnificative – cu alte cuvinte, Curtea a emis o opinie fără rezerve.
În al doilea rând, în ceea ce privește veniturile care intră în bugetul UE, nu am detectat un nivel semnificativ de eroare.
În al treilea rând, în cazul cheltuielilor, am estimat un nivel de eroare de 2,6 % 1. Altfel spus, Curtea consideră că 2,6 %
din plățile din bugetul UE nu ar fi trebuit să fie efectuate, deoarece fondurile în cauză nu au fost utilizate în
conformitate cu normele Uniunii. Această estimare globală ascunde însă o distincție importantă: modul în care
fondurile UE sunt debursate are un impact important asupra riscului de eroare.
În cazul cheltuielilor care fac obiectul unor norme complexe și care reprezintă aproximativ jumătate din bugetul UE 2 –
este vorba în principal de plăți bazate pe rambursarea costurilor eligibile suportate de beneficiari: intră în această
categorie proiectele de cercetare, proiectele legate de ocuparea forței de muncă, proiectele de dezvoltare rurală și
regională sau proiectele de dezvoltare în țări terțe – nivelul de eroare este estimat la 4,5 %.
În schimb, riscul de eroare este mai scăzut în cazul cheltuielilor care fac obiectul unor norme mai simple, fiind vorba în
acest caz de așa-numitele „plăți bazate pe drepturi la plată”, pe care beneficiarii le primesc dacă îndeplinesc anumite
condiții. Intră în această categorie ajutoarele directe pentru fermieri, cheltuielile administrative, bursele pentru
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studenți sau sprijinul bugetar acordat țărilor terțe. Cu alte cuvinte, aproximativ 50 % din populația de audit examinată
de Curte nu este afectată de un nivel semnificativ de eroare.
Pe această bază, pentru al treilea exercițiu la rând, Curtea a emis o opinie cu rezerve în legătură cu cheltuielile. O opinie
cu rezerve este o altă manieră de a spune: „da, dar”. Considerăm că acesta este un semn încurajator care arată că
statele membre și Comisia au continuat progresele observate în ultimii doi ani. Auditorii noștri au avut lucruri bune de
spus în legătură cu domeniile cu risc scăzut, dar în domeniile cu risc ridicat persistă probleme serioase, care nu au fost
încă soluționate.
Ca parte a strategiei sale multianuale, Curtea de Conturi Europeană și-a propus să își sprijine declarația de asigurare pe
o abordare bazată pe atestare: cu alte cuvinte, în viitor, intenționăm să furnizăm o asigurare cu privire la declarația de
gestiune a Comisiei, care se bazează, la rândul său, pe propriile verificări ale acesteia și pe verificările efectuate la nivel
național în cazul gestiunii partajate.
Lucrăm așadar împreună cu Comisia la definirea condițiilor necesare pentru a putea înainta pe drumul către abordarea
bazată pe atestare. Aș dori să mulțumesc cu această ocazie domnului comisar Oettinger pentru sprijinul acordat și sper
că vom continua în această direcție cu succesorul dumnealui. Sunt convins că „drumul se construiește mergând”: altfel
spus, făcând pași concreți, chiar dacă poate mici la început, putem atinge acest obiectiv cum nu se poate mai logic de
a ne baza pe activitatea deja realizată de alții.
Stimate Doamne și Stimați Domni Deputați, capitolele raportului nostru anual, disponibil în toate limbile UE, oferă
o perspectivă mai aprofundată asupra concluziilor și recomandărilor noastre cu privire la fiecare rubrică din CFM. Am
avut deja ocazia acum două săptămâni de a prezenta informații mai detaliate cu privire la fiecare capitol în fața
Comisiei pentru control bugetar. Întrucât o mare parte dintre dumneavoastră ați fost prezenți cu această ocazie, nu voi
mai intra în detaliu aici.
Doamnelor și domnilor,
Există totuși un aspect asupra căruia nu pot decât să insist: ne aflăm într-un moment de răscruce: avem o nouă
legislatură, un stat membru care se retrage din UE și alte 27 de state membre care se află în faza finală a negocierilor cu
privire la noul cadru financiar multianual pentru anii 2021-2027. Activitatea de audit pe care v-am prezentat-o astăzi
arată că, în pofida faptului că persistă numeroase probleme, UE rămâne consecventă, pentru al treilea an la rând,
continuând să îndeplinească standarde ridicate de răspundere de gestiune și de transparență în cheltuirea banului
public. Ne așteptăm ca viitoarea Comisie și statele membre să continue acest efort și să îl ducă mai departe. Contăm
pe dumneavoastră să vă asigurați că acest deziderat se transformă în realitate.
Vă mulțumesc pentru atenție.
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