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CUVÂNT-ÎNAINTE 

 

În calitate de auditor extern independent al Uniunii Europene (UE), 
rolul Curții este de a verifica dacă fondurile UE au fost colectate și 
cheltuite cu respectarea normelor și a legislației relevante, precum și 
dacă au fost corect contabilizate. Impactul cel mai puternic pe care îl 
are UE este produs, fără îndoială, de acțiunile sale de reglementare și 
de acordurile internaționale în domenii precum comerțul. Deși suma 
de aproximativ 140 de miliarde de euro corespunzătoare bugetului 
anual total al UE poate părea mare, în termeni bugetari aceasta este 
destul de mică, reprezentând doar în jur de 1 % din venitul național 
brut al tuturor statelor membre ale UE, ale căror cheltuieli publice  

 
 
totale sunt de 50 de ori mai mari. Este deci cu atât mai important ca 
bugetul UE să fie cheltuit cu eficacitate și, din acest motiv, activitatea 
Curții este concentrată din ce în ce mai mult pe evaluarea gradului în 
care politicile și programele UE își ating obiectivele și produc o valoare 
adăugată.  

Această activitate va fi de o importanță extremă în 2019: negocierile 
privind cadrul financiar multianual (CFM) al UE pentru 
perioada 2021-2027 se vor fi finalizat până la sfârșitul anului, Regatul 
Unit se va fi retras din UE și se va alege noua componență a 
Parlamentului European.  

Programul anual de activitate pentru 2019 al Curții acoperă o gamă 
largă de chestiuni care reflectă provocările cu care UE se confruntă în 
prezent. Programul abordează preocupările majore legate de utilizarea 
sustenabilă a resurselor naturale, de creștere și incluziune, de 
migrație, de securitate și dezvoltare la nivel mondial, de piața unică și 
de asigurarea răspunderii de gestiune și a eficienței Uniunii Europene. 
Curtea va continua să examineze toate aceste domenii pentru 
a determina dacă UE își îndeplinește promisiunile. 

Curtea și-a selectat sarcinile de audit pe baza unei evaluări a  
principalelor riscuri la care sunt expuse cheltuielile UE și 
implementarea politicilor UE, ținând cont totodată de sugestiile 
primite.  
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Mai multe dintre sarcinile selectate pentru 2019, care acoperă, printre 
altele, transferul migranților și ajutorul de stat acordat băncilor în UE, 
au o prioritate deosebit de ridicată. Curtea intenționează să finalizeze 
activitățile sale referitoare la aceste chestiuni în timp util pentru 
a permite publicarea rapoartelor aferente până la sfârșitul 
anului 2019. Un număr de alte sarcini de audit și de analiză vor fi de 
asemenea finalizate în cursul exercițiului. 

În continuare este prezentată o listă detaliată a rapoartelor speciale și 
a documentelor de analiză pe care Curtea intenționează să le publice 
în 2019.  

Curtea consideră că, dată fiind diversitatea temelor acoperite în 
Programul său anual de activitate pentru 2019, va putea continua să 
furnizeze cetățenilor UE, precum și partenerilor săi și părților 
interesate instituționale atât de la nivelul UE, cât și de la nivelul 
statelor membre, rapoarte independente și obiective cu privire la 
aspecte-cheie ale viitorului UE, rapoarte care pun în evidență ce 
anume funcționează, dar care atrag atenția și asupra a ce anume nu 
funcționează.  

 

Klaus-Heiner LEHNE  
Președinte 
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Rapoartele speciale și alte documente care urmează a fi publicate 
în 2019 

Grad de 
prioritate Titlul sarcinii Obiectivul sarcinii 

Utilizarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

Prioritate 
ridicată 

Pesticide Obiectivul acestui audit este de a evalua dacă acțiunile UE vizând utilizarea sustenabilă a pesticidelor produc 
rezultate. 

Investiții în energie verde Obiectivul auditului propus este de a analiza dacă politicile UE în materie de energie și de climă includ criterii 
„verzi” clare atunci când se decid investițiile care să fie realizate. 

Prioritară 

Produsele ecologice Acest audit va fi axat pe sistemul de control care reglementează producția, procesarea, distribuția și importurile 
de produse ecologice. 

Asistență medicală transfrontalieră 
Examinarea eficacității monitorizării și a supervizării de către Comisie a punerii în aplicare a Directivei privind 
asistența medicală transfrontalieră, a rezultatelor obținute până în prezent, a cadrului instituit și a acțiunilor 
cofinanțate de UE care sprijină punerea în aplicare. 

Cercetare și inovare pentru climă și 
energie 

Obiectivul auditului este de a evalua sprijinul furnizat de Comisia Europeană pentru cercetarea și inovarea în 
domeniul stocării energiei. 

Stabilizarea veniturilor PAC 
Auditul va fi axat pe instrumentele propuse de PAC pentru gestionarea riscurilor (asigurare, fonduri mutuale și 
instrumente de stabilizare a veniturilor), în special pe punerea lor în aplicare și pe complementaritățile/sinergiile 
lor cu alte măsuri. 

Inventarele de gaze cu efect de seră Se va examina sistemul UE pentru colectarea, verificarea și raportarea datelor privind emisiile de gaze cu efect de 
seră și acțiunile de atenuare. 

Siguranța nucleară Se va examina gradul de pregătire al Comisiei și al statelor membre în ceea ce privește siguranța nucleară, 
protecția radiologică, garanțiile nucleare, gestionarea deșeurilor radioactive și securitatea nucleară. 
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Grad de 
prioritate Titlul sarcinii Obiectivul sarcinii 

Utilizarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

Sistemul UE de măsurare a emisiilor 
generate de autovehicule 

Obiectivul constă în evidențierea problemelor și a reacțiilor de la nivel instituțional în raport cu chestiunea 
emisiilor generate de autovehicule. 

 
Rezistență la antimicrobiene Auditul propus urmărește să evalueze situația curentă în materie și eficacitatea acțiunilor întreprinse la nivelul UE 

pentru combaterea amenințării tot mai mari reprezentate de rezistența la antimicrobiene.  

Conturile de mediu europene Obiectivul acestui audit va fi axat, în principal, pe rolul Comisiei în gestionarea conturilor de mediu europene. 

 

 

 

 



5 

 

Grad de 
prioritate Titlul sarcinii Obiectivul sarcinii 

Investiții pentru coeziune, creștere și incluziune 

Prioritate 
ridicată 

Rețeaua rutieră care conectează 
regiunile europene 

Obiectivul acestui audit propus este de a se evalua modul în care proiectele rutiere selectate contribuie la 
atingerea obiectivelor strategice de îmbunătățire a conectivității intraregionale și gradul în care acestea facilitează 
un flux optim al mărfurilor și al persoanelor prin reducerea blocajelor actuale din fluxurile de trafic. 

Investițiile culturale ale UE Obiectivul acestui audit propus este de a evalua eficacitatea și complementaritatea finanțării puse la dispoziție de 
UE în domeniul cultural. 

Prioritară 

Costul implementării fondurilor ESI 
pentru perioada 2014-2020 

Auditul este axat pe evaluarea disponibilității și a fiabilității informațiilor privind costurile de punere în aplicare 
a politicii de coeziune și pe utilizarea acestor informații de către Comisie și de către statele membre. 

Frauda în domeniul coeziunii Se va evalua dacă autoritățile de management al programelor gestionează în mod adecvat măsurile de combatere 
a fraudei la nivelul cheltuielilor efectuate în cadrul politicii de coeziune a UE. 

Energia eoliană și energia solară 
fotovoltaică 

Se vor evalua conceperea, implementarea și monitorizarea strategiilor naționale pentru producerea de energie 
eoliană și de energie solară fotovoltaică și se va examina dacă finanțarea și cadrul juridic de la nivelul UE și de la 
nivel național susțin strategiile respective într-un mod eficace. 

Desfășurarea proiectului SESAR 

Obiectivul auditului este de a examina necesitatea intervenției UE în faza de desfășurare a Programului de 
cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR) și concepția de la baza acestei 
intervenții, gestionarea fondurilor UE alocate pentru această fază și măsura în care se concretizează efectiv 
câștiguri de performanță la nivelul managementului traficului aerian european.  

Agenția Executivă pentru Inovare și 
Rețele (INEA) 

Raportul costuri-eficiență și eficacitatea acestei agenții ar putea fi măsurate prin evaluarea următoarelor domenii: 
strategia și mandatul, guvernanța și gestionarea programelor, cheltuielile administrative și administrarea 
personalului. 

Fondul de ajutor european destinat 
celor mai defavorizate persoane (FEAD) 

Se va evalua dacă FEAD a fost astfel conceput încât să reprezinte un instrument eficace al UE pentru a reduce 
sărăcia și pentru a contribui la incluziunea socială a persoanelor celor mai defavorizate.  

Lecțiile învățate în domeniul coeziunii 
Scopul acestui document de informare propus este de a sintetiza și de a analiza principalele observații de audit 
care prezintă în continuare relevanță și care au fost formulate în rapoarte speciale ale Curții privind domeniul 
coeziunii pentru perioadele 2007-2013 și 2014-2020. 
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Grad de 
prioritate Titlul sarcinii Obiectivul sarcinii 

Provocările în materie de migrație, securitate și dezvoltare durabilă pe plan mondial 

Prioritate 
ridicată 

Transferul migranților 

Obiectivul auditului propus este de a evalua rolul Comisiei în implementarea mecanismului de transfer de urgență 
(mecanismul de cote) stabilit prin Deciziile 2015/1523 și 2015/1601 ale Consiliului și de a proceda ulterior la 
o examinare aprofundată a situației acțiunilor întreprinse în urma Raportului special nr. 6/2017, intitulat 
„Răspunsul UE la criza refugiaților: abordarea «hotspot»”. 

Calitatea datelor privind sprijinul 
bugetar 

Obiectivul acestui audit propus este de a evalua dacă datele referitoare la performanță care sunt utilizate de 
Comisie pentru a vărsa tranșele variabile de sprijin bugetar sunt fiabile și dacă declarațiile Comisiei privind 
eficacitatea sprijinului bugetar sunt justificate. 

Apărare 
Obiectivul documentului de informare propus este de a examina politica UE în domeniul apărării, inclusiv 
mecanismele sale de cooperare și de guvernanță, rezultatele obținute și valoarea adăugată a instrumentelor sale 
de finanțare care contribuie la apărare. 

Prioritară Control la frontiere (sistemele de 
informații pentru securitate internă) 

Auditul va evalua dacă statele membre și organismele UE acționează împreună pentru a se asigura că 
instrumentele și informațiile necesare pentru menținerea unor niveluri ridicate de securitate la frontierele Uniunii 
sunt disponibile (guvernanță, coordonare și cooperare). Auditul va fi axat pe informațiile și instrumentele aflate la 
dispoziția polițiștilor de frontieră și va examina dacă aceste sisteme de informații răspund nevoilor polițiștilor de 
frontieră (disponibilitatea informațiilor, formare și sprijin). 
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Grad de 
prioritate Titlul sarcinii Obiectivul sarcinii 

Buna funcționare a pieței unice și sustenabilitatea uniunii monetare 

Prioritate 
ridicată Ajutoarele de stat pentru bănci în UE Obiectivul auditului propus este de a evalua eficiența și eficacitatea procedurilor UE privind acordarea de ajutoare 

de stat și ale procedurilor privind acordarea de ajutoare din partea fondului. 

Prioritară 

Vulnerabilitatea comerțului electronic 
la frauda fiscală 

Se va evalua dacă, în ceea ce privește comerțul electronic, cadrul de reglementare și cel de control instituit de 
Comisie și de statele membre pentru colectarea TVA-ului și a taxelor vamale sunt eficiente și dacă acestea asigură 
protecția bugetului UE. 

Capital de risc Se va evalua rolul Comisiei în gestionarea instrumentelor financiare cu capital de risc în cadrul diferitelor 
programe. 

Testul de rezistență la nivelul UE 
desfășurat de Autoritatea Bancară 
Europeană (ABE) 

Se va evalua dacă testul de rezistență care se aplică la nivelul UE pentru bănci a devenit mai eficace și mai eficient. 

Politica UE în domeniul concurenței Se va evalua asigurarea respectării politicii UE în materie de concurență în domeniul fuziunilor, al cartelurilor și al 
normelor antitrust. 

Stabilitatea fiscală în UE 

Audit al eficacității acțiunilor Comisiei în materie de evaluare a conceperii și a implementării cadrelor fiscale 
naționale menite să asigure conformitatea statelor membre cu obiectivele Pactului de stabilitate și de creștere, 
astfel cum este prevăzut în pachetul de șase propuneri legislative (six-pack), în pachetul de două regulamente 
privind guvernanța economică (two-pack) și în pactul bugetar. 

Inovarea în cadrul IMM-urilor 

Obiectivul auditului propus este de a evalua cât de bine a gestionat Comisia finanțarea acordată pentru cercetare 
în cadrul programului Orizont 2020 astfel încât să contribuie la succesul activităților de inovare ale IMM-urilor; se 
va acorda o atenție specială evaluării riscurilor pentru valoarea adăugată europeană și pentru 
complementaritatea cu alte programe și fonduri ale UE și naționale. 
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Grad de 
prioritate Titlul sarcinii Obiectivul sarcinii 

Finanțarea și administrarea Uniunii în mod responsabil și eficient 

Prioritate 
ridicată 

Cadrul etic într-o serie de instituții 
selectate ale UE 

Se va evalua dacă instituțiile UE selectate dispun de cadre etice corespunzătoare. Curtea va examina cerințele 
etice juridice, procedurile de asigurare a respectării cadrelor etice, precum și gradul de cunoaștere a acestor cadre 
de către personal și modul în care ele sunt percepute. 

O mai bună legiferare 
Obiectivul documentului de informare propus este de a reuni într-un document unic rezultatele sarcinilor de audit 
și de analiză efectuate de Curte cu privire la inițiativele actuale ale Comisiei privind „o mai bună legiferare” pentru 
începutul următoarei perioade legislative (în a doua jumătate a anului 2019). 

Prioritară 

Reforma Statutului funcționarilor UE Se va evalua dacă revizuirea din 2014 a Statutului funcționarilor a dus la câștiguri de eficiență în cadrul Comisiei. 

Participarea publicului la procesul 
legislativ al UE 

Se va evalua eficacitatea consultărilor publice ale UE. Curtea se va axa pe modul în care este conceput și 
implementat cadrul prevăzut de Comisie pentru consultările publice. 

Raportarea cu privire la sustenabilitate 
Obiectivul sarcinii propuse este de a evalua dacă Comisia și alte instituții și agenții ale UE raportează cu privire la 
sustenabilitate și la gradul de îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare durabilă din cadrul Agendei 2030 într-un 
mod strategic și structurat. 
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DESPRE CURTE 

 
 
Colegiul Curții, în ședința sa din 12 iulie 2018. 

În calitate de auditor extern al Uniunii Europene, misiunea Curții 
este de a contribui la îmbunătățirea gestiunii financiare a UE, de 
a promova răspunderea de gestiune și transparența și de a juca 
rolul de gardian independent al intereselor financiare ale 
cetățenilor Uniunii.  

Curtea avertizează cu privire la riscurile existente, furnizează 
o asigurare și pune în lumină atât deficiențele, cât și reușitele.  

 
 
Totodată, Curtea furnizează orientări în atenția factorilor de decizie 
și a organelor legislative ale UE cu privire la modalități de 
îmbunătățire a politicilor și a programelor Uniunii.  

Rapoartele de audit și opiniile Curții reprezintă o verigă esențială 
a lanțului de asigurare a răspunderii pentru gestiunea finanțelor UE, 
ele fiind utilizate pentru a garanta faptul că cei responsabili de 
implementarea politicilor și a programelor UE – Comisia, alte 
instituții și organe ale UE și administrațiile din statele membre – dau 
seamă pentru actul de gestiune. 

În fine, prin intermediul activității sale, Curtea dorește să ajute 
cetățenii UE să înțeleagă mai bine modul în care Uniunea și statele 
sale membre răspund atât provocărilor actuale, cât și celor viitoare. 
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Documentele elaborate de Curte 

Curtea elaborează:  

 rapoarte anuale cu privire la bugetul UE și cu privire la fondurile 
europene de dezvoltare, inclusiv o declarație de asigurare; 

 rapoarte speciale referitoare la anumite subiecte de audit 
selectate, care se publică pe tot parcursul anului și care sunt 
rezultatul unor audituri ale performanței;  

 avize, care sunt utilizate de Parlamentul European și de Consiliu 
atunci când aprobă acte legislative și alte decizii ale UE;  

 rapoarte anuale specifice, în care sunt prezentate opiniile de 
audit ale Curții rezultate în urma auditului financiar efectuat cu 
privire la fiecare dintre diferitele agenții și organisme ale UE;  

 documente de analiză, precum analize panoramice, documente 
de informare și studii de caz rapide;  

 rapoarte anuale de activitate, care furnizează informații și 
explicații cu privire la activitățile Curții pentru un an dat. 



CONTACTAȚI UE

În persoană
În întreaga Uniune Europeană există sute de centre de informare Europe Direct. Puteți găsi adresa centrului cel mai apropiat de dumneavoastră la: http://europa.eu/contact

La telefon sau prin e-mail
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest serviciu:
— apelând numărul gratuit 00 800 6 7 8 9 10 11 (unii operatori pot taxa aceste apeluri);
— apelând numărul standard: +32 22999696; sau
— prin e-mail, la: http://europa.eu/contact 
 

GĂSIȚI INFORMAȚII DESPRE UE

Online
Informații despre Uniunea Europeană în toate limbile oficiale ale UE sunt disponibile pe site-ul Europa, la: http://europa.eu

Publicații ale UE
Puteți descărca sau comanda publicații ale UE gratuite și contra cost pe site-ul EU Bookshop, la: http://publications.europa.eu/eubookshop. Mai multe exemplare ale publicațiilor 
gratuite pot fi obținute contactând Europe Direct sau centrul dumneavoastră local de informare (a se vedea http://europa.eu/contact).

Dreptul UE și documente conexe
Pentru accesul la informații juridice din UE, inclusiv la ansamblul legislației UE începând din 1951 în toate versiunile lingvistice oficiale, accesați site-ul EUR-Lex, la: http://eur-lex.
europa.eu

Datele deschise ale UE
Portalul de date deschise al UE (http://data.europa.eu/euodp) oferă acces la seturi de date din UE. Datele pot fi descărcate și reutilizate gratuit, atât în scopuri comerciale, cât și 
necomerciale.
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