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CUVÂNT-ÎNAINTE

o economie modernă, eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor și competitivă.
În consecință, programele de redresare post-COVID și măsurile de
combatere a schimbărilor climatice vor beneficia de un sprijin
financiar din partea UE care va avea o amploare fără precedent. Pe
lângă resursele bugetare tradiționale convenite ca parte a cadrului
financiar multianual (CFM) 2021-2027, Uniunea Europeană a lansat
inițiativa Next Generation EU (NGEU), din care o parte semnificativă
este consacrată tranziției verzi.

Pandemia mondială de COVID-19 continuă să afecteze grav viețile
oamenilor din Uniunea Europeană. Deși ceea ce era mai rău a trecut,
în următorii ani va trebui să facem față în continuare consecințelor
acestei pandemii.
În același timp, UE s-a poziționat în prima linie a luptei împotriva
schimbărilor climatice la nivel mondial și în fruntea tranziției către

În calitate de auditor extern independent al Uniunii Europene, rolul
Curții este de a verifica dacă fondurile UE sunt colectate și cheltuite
în conformitate cu normele și cu reglementările în vigoare, precum
și dacă cheltuielile produc rezultate pentru contribuabilii europeni.
Acest rol se aplică și în cazul noilor măsuri luate pentru a-i ajuta pe
cetățeni să depășească efectele negative ale pandemiei și să
răspundă provocărilor aduse de schimbările climatice.
Programul de activitate 2022+ al Curții a fost elaborat cu luarea în
considerare a acestor provocări specifice. În domeniul de cheltuieli și
de politică intitulat „Răspunsul UE la pandemia de COVID-19 și
redresarea post-criză”, Curtea intenționează să publice 16 rapoarte
privind aspecte precum achiziționarea de vaccinuri împotriva COVID19 și o serie de audituri privind Mecanismul de redresare și reziliență.
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În ceea ce privește domeniul intitulat „Schimbări climatice, mediu și
resurse naturale”, Curtea intenționează să elaboreze 17 rapoarte,
inclusiv rapoarte cu privire la integrarea aspectelor legate de climă și
la biocombustibili.
Curtea acoperă însă și celelalte numeroase domenii de cheltuieli și
de politici ale UE. În continuare este prezentată o listă cu cele 79 de
rapoarte speciale și documente de analiză pe care Curtea
intenționează să le publice în 2022 și în anii următori.
Cetățenii UE, părțile interesate instituționale și partenerii Curții, atât
de la nivelul UE, cât și de la nivelul statelor membre, pot fi siguri că

le vom furniza audituri și rapoarte independente și obiective cu
privire la aspecte-cheie pentru viitorul Uniunii Europene. Vom
continua să evidențiem amenințările și oportunitățile pe care le
identificăm, cu scopul de a sprijini Uniunea Europeană în atingerea
obiectivelor sale.

Klaus-Heiner Lehne
Președinte
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Domeniul de
politică/finanțare din
partea UE și anul în
care este planificată
publicarea

Răspunsul UE la pandemia
de COVID-19 și redresarea
post-criză
2022

Denumirea sarcinii

Tipul produsului de audit
și obiectivul sarcinii

Achiziționarea de vaccinuri
împotriva COVID-19

Audit pentru evaluarea eforturilor depuse de UE în scopul achiziționării de cantități suficiente de vaccinuri
împotriva COVID-19 într-un mod eficace.

Fondurile structurale și de investiții
europene și Mecanismul de
redresare și reziliență

Document de analiză având ca obiect riscurile și oportunitățile pe care le prezintă coordonarea între fondurile
structurale și de investiții europene și Mecanismul de redresare și reziliență (MRR) în ceea ce privește finanțarea
investițiilor publice.

Mecanismul de redresare și
reziliență – conceperea sistemului
de control al Comisiei

Audit pentru a se evalua dacă sistemul de control al Comisiei are potențialul de a asigura regularitatea plăților din
cadrul MRR și de a proteja interesele financiare ale UE.

Planurile naționale de redresare și
reziliență (PNRR-urile)

Audit pentru evaluarea procesului de aprobare a planurilor naționale de redresare și reziliență (PNRR-uri)
prezentate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

Inițiativa pentru investiții ca reacție
la coronavirus (CRII/CRII+) și
REACT-EU

Audit pentru a se examina dacă Comisia a adaptat în mod eficace politica de coeziune pentru perioada 2014-2020
prin intermediul Inițiativelor pentru investiții ca reacție la coronavirus și al REACT-EU și dacă a mobilizat rapid
fondurile ESI pentru a răspunde la pandemia de COVID-19.

Instrumentul european de sprijin
temporar pentru atenuarea
riscurilor de șomaj într-o situație de
urgență (SURE)

Audit pentru a se analiza dacă SURE a fost eficace în ceea ce privește protejarea locurilor de muncă prin
intermediul sprijinului pentru venit acordat angajaților și prin venitul de înlocuire pentru persoanele care
desfășoară o activitate independentă – și astfel în ceea ce privește evitarea concedierilor inutile – în timpul crizei
provocate de pandemia de COVID-19.

Comisia și gestionarea datoriei

Audit pentru a se evalua dacă Comisia a dezvoltat sisteme eficace de gestionare a finanțării prin îndatorare pentru
NGEU.

Reziliența instituțiilor și
a organismelor UE

Audit pentru evaluarea măsurilor administrative luate de instituțiile UE în scopul menținerii continuității activității
în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19.
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Domeniul de
politică/finanțare din
partea UE și anul în
care este planificată
publicarea
Răspunsul UE la pandemia
de COVID-19 și redresarea
post-criză
2022

Răspunsul UE la pandemia
de COVID-19 și redresarea
post-criză

Denumirea sarcinii

Tipul produsului de audit
și obiectivul sarcinii

Libera circulație – Faza I

Audit pentru a se stabili dacă, între februarie 2020 și septembrie 2021, Comisia a luat măsuri eficace pentru
a proteja dreptul la liberă circulație, inclusiv funcționarea Acordului Schengen, în contextul crizei provocate de
pandemia de COVID-19.

Libera circulație – Faza II

Audit pentru completarea auditului intitulat „Libera circulație – Faza I” cu o evaluare a dreptului la liberă circulație
în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Lanțul de aprovizionare cu
alimente în timpul pandemiei de
COVID-19

Audit pentru a se evalua dacă Comisia și statele membre au reacționat în mod adecvat la pandemia de COVID-19
pentru a menține securitatea alimentară în întreaga UE.

Răspunsul agențiilor UE la
pandemie

Audit pentru a se evalua modul în care Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și Centrul European de
Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) au răspuns la provocarea reprezentată de pandemia de COVID-19 și dacă
acest răspuns a fost adecvat scopului.

Absorbția fondurilor din cadrul
Mecanismului de redresare și
reziliență

Audit pentru evaluarea unuia dintre principalele obiective ale Mecanismului de redresare și reziliență: viteza de
efectuare a plăților. În ce măsură finanțările acordate prin intermediul MRR au fost efectiv concentrate la
începutul perioadei și utilizate de statele membre pentru reforme și investiții?

Performanța Mecanismului de
redresare și reziliență

Audit pentru a se evalua dacă mecanismul utilizat de Comisie pentru monitorizarea îndeplinirii obiectivelor de
etapă și a țintelor convenite, stabilite în planurile de redresare și reziliență ale statelor membre (PNRR-uri), este
adecvat pentru măsurarea performanței MRR.

Sistemele de control ale statelor
membre în cadrul Mecanismului de
redresare și reziliență

Audit pentru a se evalua dacă sistemele de control ale statelor membre pentru gestionarea fondurilor primite prin
intermediul MRR sunt bine concepute pentru a proteja interesele financiare ale UE.

Punerea în aplicare de către statele
membre a Mecanismului de
redresare și reziliență

Audit pentru evaluarea punerii în aplicare a planurilor de redresare și reziliență (PNRR-uri) într-un număr mic de
state membre, cu accent pe principalele obiective de politică din fiecare PNRR. Pe durata punerii în aplicare a
MRR, Curtea de Conturi Europeană ar putea acoperi progresiv, prin intermediul unor astfel de audituri, toate cele
27 de planuri naționale de redresare și reziliență.

2023+
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Domeniul de
politică/finanțare din
partea UE și anul în
care este planificată
publicarea

Creșterea competitivității
economice a UE în
beneficiul tuturor
cetățenilor
2022

Denumirea sarcinii

Tipul produsului de audit
și obiectivul sarcinii

Extinderea programului Orizont
2020

Audit pentru analiza acțiunilor identificate în cadrul programului Orizont 2020 care urmăresc „reducerea
decalajului în domeniul cercetării și inovării în Europa” dintre „liderii în materie de inovare” și „inovatorii
modești”, extinzând astfel participarea la programul Orizont 2020 și contribuind la crearea Spațiului european de
cercetare.

Competitivitatea IMM-urilor

Audit pentru a se evalua dacă Comisia și statele membre au asigurat o utilizare orientată spre rezultate
a sprijinului acordat prin FEDR pentru ca IMM-urile să devină mai competitive și mai bine pregătite pentru viitor.

Securitatea rețelelor 5G

Audit pentru a se evalua dacă UE pune în aplicare rețele 5G securizate în timp util și în mod concertat.

Internaționalizarea IMM-urilor

Audit pentru examinarea programelor de sprijin ale UE pentru internaționalizarea IMM-urilor în UE.

Uniunea energetică

Audit pentru examinarea modului în care Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de
Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) supraveghează coerența și eficacitatea punerii în aplicare a normelor
privind piața energiei electrice, precum și a modului în care sunt supravegheate abuzul de piață și transparența
pieței (REMIT) în domeniul pieței interne a energiei.

Utilizarea sistemelor de tip big data
în cadrul DG AGRI

Audit pentru evaluarea modului în care Comisia utilizează datele și analiza datelor pentru a analiza politica
agricolă comună și modul în care aceasta se pregătește pentru o mai bună utilizare a volumelor mari de date (big
data).

Drepturile de proprietate
intelectuală

Audit pentru evaluarea eficacității de care dă dovadă Comisia în ceea ce privește dezvoltarea politicii UE în
materie de proprietate intelectuală și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața unică.

Guvernarea electronică

Audit pentru evaluarea concepției, a eficacității și a monitorizării Planului de acțiune 2016-2020 privind
guvernarea electronică. Având în vedere gama largă de acțiuni incluse în plan, Curtea își limitează evaluarea la
acțiunile care vizează întreprinderile.

Digitalizarea școlilor

Audit pentru evaluarea eficacității sprijinului acordat de UE pentru digitalizarea școlilor.
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Domeniul de
politică/finanțare din
partea UE și anul în
care este planificată
publicarea

Creșterea competitivității
economice a Uniunii în
beneficiul tuturor
cetățenilor
2023+

Denumirea sarcinii

Tipul produsului de audit
și obiectivul sarcinii

Să devenim al doilea cel mai mare
producător de baterii din lume
până în 2024

Audit pentru a se evalua dacă Comisia și statele membre au fost eficace în dezvoltarea unui lanț valoric competitiv
la nivel mondial și eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor pentru baterii în UE.

Investițiile străine directe

Audit menit să ofere o primă perspectivă asupra eficacității punerii în aplicare a Regulamentului 2019/452 privind
mecanismele de examinare a investițiilor străine directe (ISD).

Operatorii economici autorizați

Audit pentru a se verifica dacă Comisia și statele membre se asigură că programul privind operatorii economici
autorizați își îndeplinește obiectivele de a consolida securitatea lanțului internațional de aprovizionare și de
a facilita schimburile comerciale, asigurând totodată faptul că veniturile sunt colectate în integralitate.

Industria microcipurilor

Audit pentru a se evalua dacă Comisia și statele membre au susținut în mod eficace în UE o industrie
a microcipurilor competitivă la nivel mondial.

Utilizarea hidrogenului în
transporturi

Audit pentru evaluarea eficacității strategiei Comisiei în ceea ce privește promovarea infrastructurii pentru
hidrogen în transporturi, precum și a eficienței sprijinului acordat de UE pentru dezvoltarea și punerea la dispoziție
în timp util a infrastructurii pentru hidrogen în transporturi în statele membre.

Recunoașterea calificărilor
profesionale în UE

Audit pentru a se evalua dacă există în continuare obstacole în calea recunoașterii reciproce a calificărilor
profesionale și a diplomelor universitare ale lucrătorilor în cadrul pieței interne a UE.

Inteligența artificială

Audit pentru a se analiza dacă investițiile Comisiei în domeniul inteligenței artificiale, în principal prin intermediul
programului Orizont 2020, sunt exploatate din punct de vedere comercial în UE și în special în industria din UE.

E-coeziunea și consolidarea
strategică a capacității
administrative

Audit pentru a se evalua dacă Comisia și statele membre exploatează pe deplin potențialul e-coeziunii pentru
a aplica o abordare strategică în ceea ce privește consolidarea capacității administrative în domeniul coeziunii.

8
Domeniul de
politică/finanțare din
partea UE și anul în
care este planificată
publicarea

Reziliența la amenințările
la adresa securității Uniunii
și respectarea valorilor
europene ale libertății,
democrației și statului de
drept
2022

Denumirea sarcinii

Tipul produsului de audit
și obiectivul sarcinii

Supremația legii în Balcanii de Vest

Audit pentru a se evalua dacă sprijinul acordat de UE în Balcanii de Vest a contribuit în mod eficace la
îmbunătățirea respectării supremației legii în regiune.

Imunizarea instituțiilor UE la
pirateria informatică

Audit pentru a se evalua dacă instituțiile și agențiile UE sunt pregătite să gestioneze incidentele de securitate
cibernetică.

Conflictele de interese

Audit pentru a se examina dacă Comisia și statele membre au instituit politici și proceduri eficace pentru a aborda
problemele în materie de conflict de interese legate de plățile din cadrul PAC și de cele din domeniul coeziunii.

PAC și măsurile de combatere
a fraudelor

Audit pentru a se evalua dacă Comisia a luat măsuri adecvate în ceea ce privește fraudele legate de cheltuielile din
cadrul PAC, precum și dacă aceasta a identificat riscurile legate de „acapararea terenurilor” și dacă a răspuns în
mod corespunzător la acestea.

Programarea ajutorului pentru
dezvoltare

Audit pentru a se evalua dacă UE și-a alocat ajutorul pentru dezvoltare pentru perioada 2021-2027 pe baza unei
strategii bine definite și dacă a elaborat programe de sprijin de calitate.

Cooperarea transfrontalieră în
vecinătatea UE

Audit pentru a se evalua dacă programele de cooperare transfrontalieră din cadrul Instrumentului european de
vecinătate (IEV) au fost eficace în consolidarea cooperării teritoriale dincolo de frontierele externe ale UE.
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Domeniul de
politică/finanțare din
partea UE și anul în
care este planificată
publicarea

Reziliența la amenințările
la adresa securității UE și
respectarea valorilor
europene ale libertății,
democrației și statului de
drept
2023+

Denumirea sarcinii

Tipul produsului de audit
și obiectivul sarcinii

Acțiunea pregătitoare privind
cercetarea în materie de apărare

Audit pentru a se evalua dacă Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare (Preparatory
Action on Defence Research – PADR) a fost eficace în testarea mecanismelor de finanțare și de stimulare
a cooperării între diferitele părți din statele membre ale UE.

Inițiativa Spotlight

Audit pentru a se evalua dacă contribuțiile UE la inițiativa comună Spotlight UE-ONU reprezintă o modalitate
eficientă de combatere a violenței împotriva femeilor și a fetelor la nivel mondial.

Egalitatea pentru persoanele cu
handicap

Audit pentru a se evalua dacă contribuția UE la asigurarea egalității pentru persoanele cu handicap este
eficace.

Serviciul European de Acțiune
Externă

Audit pentru a evalua dacă Serviciul European de Acțiune Externă este bine dotat pentru a contribui în mod
eficace la coerența politicii externe și de securitate comune (PESC).

Abordarea cauzelor profunde ale
migrației: Africa

Audit pentru a se evalua dacă proiectele puse în aplicare prin intermediul Fondului fiduciar al UE pentru
Africa au obținut rezultatele preconizate, respectând în același timp drepturile fundamentale ale omului.

Instrumentul pentru refugiații din
Turcia

Audit pentru urmărirea subsecventă a recomandărilor formulate în Raportul special nr. 27/2018 și pentru
evaluarea rezultatelor componentei de dezvoltare în urma plății primei tranșe a Instrumentului pentru
refugiații din Turcia.

Statul de drept în UE

Audit pentru a se examina dacă noua condiționalitate privind statul de drept este un instrument eficace de
protejare a intereselor financiare ale UE în domeniul coeziunii în cazul unor încălcări ale principiilor statului
de drept.
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Domeniul de
politică/finanțare din
partea UE și anul în
care este planificată
publicarea

Schimbările climatice,
mediul și resursele naturale
2022

Denumirea sarcinii

Tipul produsului de audit
și obiectivul sarcinii

Durabilitatea investițiilor în
diversificarea și în infrastructura
rurală

Audit pentru a se examina dacă Comisia și statele membre au luat măsuri pentru a orienta investițiile relevante
din domeniul dezvoltării rurale, în special pe cele legate de diversificare și de infrastructură, către proiecte cu
beneficii pe termen lung.

Impozitarea energiei și subvențiile
pentru energie

Document de analiză având ca obiect examinarea politicii privind impozitarea energiei și subvențiile pentru
energie din punctul de vedere al contribuției acesteia la obiectivele UE în materie de climă.

Regiunile carbonifere în tranziție

Audit menit să ofere o înțelegere detaliată a rolului pe care l-a avut finanțarea UE în tranziția socioeconomică în
regiunile în care industria cărbunelui este în declin și să verifice dacă aceste fonduri au fost gestionate în mod
optim de către Comisie și de către principalele autorități naționale/regionale.

Pescuitul ilegal

Audit pentru a se evalua dacă măsurile luate de UE în ceea ce privește pescuitul ilegal vizează riscurile principale și
promovează utilizarea durabilă a mărilor.

Integrarea aspectelor legate de
schimbările climatice

Audit pentru a se evalua dacă Comisia raportează informații relevante și fiabile cu privire la cheltuielile legate de
climă și la progresele înregistrate în ceea ce privește obiectivul de 20 % stabilit în materie de integrare a aspectelor
legate de climă pentru perioada 2014-2020.

Protecția solului și gestionarea
gunoiului de grajd

Audit pentru a se evalua dacă politica agricolă comună și dispozițiile relevante ale Directivei privind nitrații permit
UE să asigure o gestionare durabilă a solului și să prevină concentrațiile excesive din gunoiul de grajd lichid.

Transportul intermodal de mărfuri

Audit pentru a se evalua dacă proiectele finanțate de UE au fost eficace în stimularea unui transport de mărfuri
multimodal și durabil.
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Domeniul de
politică/finanțare din
partea UE și anul în
care este planificată
publicarea
Schimbările climatice,
mediul și resursele naturale
2022

Denumirea sarcinii

Tipul produsului de audit
și obiectivul sarcinii

Economia circulară

Audit pentru examinarea eficacității sprijinului acordat prin Fondul european de dezvoltare regională pentru
fazele de concepție și de producție ale economiei circulare.

Schimbările climatice și ajutorul
pentru dezvoltare

Audit pentru evaluarea eficacității Alianței mondiale împotriva schimbărilor climatice plus (AMSC+), principala
inițiativă a UE în materie de acțiune externă pentru a combate schimbările climatice, în a ajuta țările cele mai
vulnerabile să atenueze riscurile și să se adapteze la schimbările climatice.
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Domeniul de
politică/finanțare din
partea UE și anul în
care este planificată
publicarea

Schimbările climatice,
mediul și resursele naturale
2023+

Denumirea sarcinii

Tipul produsului de audit
și obiectivul sarcinii

Obiectivele în domeniul climei

Audit pentru a se stabili în ce măsură au fost îndeplinite obiectivele pentru 2020 în materie de climă și de energie,
evaluându-se măsura în care cadrul de guvernanță al UE în domeniul climei și al energiei oferă o bază solidă
pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru 2030.

Energia albastră și politica maritimă
integrată

Audit pentru a se evalua dacă politica maritimă integrată a UE și inițiativele finanțate de aceasta au contribuit la
o creștere durabilă în sectorul energiei marine.

Orașele inteligente

Audit pentru evaluarea (i) eficacității proiectelor de cercetare finanțate de UE și (ii) a impactului acestora în a face
orașele (mai) inteligente. De asemenea, în cadrul auditului se va evalua dacă la conceperea programului Orizont
Europa (inclusiv a misiunilor) s-a ținut seama de învățămintele desprinse în trecut.

Transportul animalelor

Audit pentru examinarea impactului normelor UE asupra transportului de animale vii.

Piscicultura

Audit pentru a se evalua sprijinul acordat prin Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)
proiectelor din domeniul acvaculturii, identificându-se rezultatele, costurile și durabilitatea mediului.

Deșeurile periculoase

Document de analiză având ca obiect prezentarea situației actuale în ceea ce privește generarea, reutilizarea,
reciclarea și etichetarea deșeurilor periculoase în UE și transferul acestora către țări terțe.

Biocombustibilii

Audit pentru evaluarea sprijinului acordat de UE pentru implementarea biocombustibililor durabili, mai precis
a măsurii în care acesta a condus la exploatarea unor surse durabile și a avut o influență semnificativă în ceea ce
privește adoptarea lor.

Emisiile de CO2 provenite de la
autovehicule și volumele mari de
date

Audit pentru a se evalua dacă raportarea emisiilor generate de autovehicule este fiabilă și permite colectarea
corectă și în timp util a amenzilor aferente, precum și pentru a se evalua, cu ajutorul volumelor mari de date,
impactul flexibilității oferite producătorilor și diferențele dintre emisiile măsurate în laborator și cele generate în
condiții reale de conducere.
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Domeniul de
politică/finanțare din
partea UE și anul în
care este planificată
publicarea

Politicile fiscal-bugetare și
finanțele publice în Uniune
2022

Politicile fiscal-bugetare și
finanțele publice în Uniune
2023+

Denumirea sarcinii

Tipul produsului de audit
și obiectivul sarcinii

Panoplia de mijloace bugetare
2021+

Audit pentru evaluarea concepției actuale a arhitecturii financiare a UE, inclusiv a modificărilor aduse de
CFM 2021-2027 și de NGEU.

Verificarea VNB-ului

Audit pentru a se evalua dacă Comisia a gestionat în mod eficace și eficient ciclul de verificare a venitului național
brut (VNB) pentru perioada 2016-2019.

Supravegherea bancară la nivelul
UE

Audit pentru a se oferi o asigurare cu privire la eficiența operațională a modului în care Banca Centrală Europeană
gestionează supravegherea instituțiilor de credit semnificative.

Piața unică pentru fondurile de
investiții

Audit pentru a se evalua măsura în care a fost creată o piață unică pentru fondurile de investiții care funcționează
corect, precum și dacă aceasta protejează investitorii și stabilitatea financiară.

Recuperarea fondurilor UE

Audit pentru evaluarea procedurilor de control de la nivelul Comisiei și al statelor membre care asigură faptul că
UE recuperează în mod eficace și în timp util fondurile cheltuite în mod neregulamentar.

Noua resursă proprie bazată pe
deșeurile de ambalaje din plastic
nereciclate

Audit pentru a se evalua dacă Comisia a instituit un cadru adecvat pentru gestionarea noii resurse proprii bazate
pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate, inclusiv pentru colectarea și verificarea contribuțiilor statelor
membre.

Concurența fiscală dăunătoare în
cadrul UE

Audit pentru evaluarea conceperii, a punerii în aplicare și a eficacității măsurilor de politică și de reglementare
luate de Comisie pentru a combate frauda fiscală, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale în UE.
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Domeniul de
politică/finanțare din
partea UE și anul în
care este planificată
publicarea

Denumirea sarcinii

Tipul produsului de audit
și obiectivul sarcinii

Consultanții externi

Audit pentru a se stabili dacă Comisia obține un bun raport costuri-beneficii, protejându-și în același timp
interesele proprii, atunci când lucrează cu consultanți angajați de contractanți.

LEADER

Audit pentru a se examina dacă abordarea LEADER/de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
a adus beneficii pentru dezvoltarea locală și dacă Comisia, statele membre și grupurile de acțiune locală au
gestionat în mod corespunzător costurile și riscurile legate de această abordare.

Fiabilitatea statisticilor

Audit pentru evaluarea eficacității Comisiei în ceea ce privește furnizarea de statistici europene de înaltă calitate.

Includerea pe o listă neagră a unor
operatori economici

Audit pentru a se evalua dacă Comisia a instituit un sistem de excludere performant bazat pe obligația de diligență
pentru a se asigura că fondurile UE nu ajung la beneficiari nefiabili.

Achizițiile publice

Document de analiză având ca obiect tendințele de la nivelul UE și aspectele specifice fiecărei țări pe baza datelor
din portalul Tenders Electronic Daily (TED).

Digitalizarea gestionării fondurilor
UE

Document de analiză având ca obiect stadiul digitalizării gestionării și controlului fondurilor UE, riscurile și
provocările asociate acesteia, precum și implicațiile pentru audit.

Activitățile de lobby care vizează
legiuitorii

Audit pentru a se evalua dacă Registrul de transparență al UE este un instrument eficace pentru controlul public al
activităților lobbyiștilor care încearcă să influențeze procesul decizional la nivelul UE.

Gestiunea și controlul în cadrul
politicii de coeziune

Audit pentru a se evalua dacă verificările efectuate de autoritățile de management ale statelor membre
(cunoscute sub denumirea de „controale de gestiune de prim nivel”) sunt pe deplin eficace în prevenirea erorilor
din cadrul cheltuielilor aferente politicii de coeziune.

Sectorul vinicol

Audit pentru a se evalua măsura în care sprijinul acordat de politica agricolă comună pentru sectorul vinicol al UE
a contribuit la creșterea competitivității și a rezilienței acestuia.

Alte domenii
2022

Alte domenii
2023+
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DESPRE NOI

Valorile noastre sunt independența, integritatea, obiectivitatea,
transparența și profesionalismul.

Klaus-Heiner LEHNE
Germania

Ladislav BALKO
Slovacia

Lazaros S. LAZAROU
Cipru

Pietro RUSSO
Italia

Baudilio TOMÉ MUGURUZA
Spania

Iliana IVANOVA
Bulgaria

Alex BRENNINKMEIJER
Țările de Jos

Nikolaos MILIONIS
Grecia

Bettina JAKOBSEN
Danemarca

Samo JEREB
Slovenia

Jan GREGOR
Republica Cehă

Mihails KOZLOVS
Letonia

Rimantas ŠADŽIUS
Lituania

Leo BRINCAT
Malta

João FIGUEIREDO († 29 iunie 2021)
Portugalia

Juhan PARTS
Estonia

Ildikó GÁLL-PELCZ
Ungaria

Eva LINDSTRÖM
Suedia

Tony MURPHY
Irlanda

Hannu TAKKULA
Finlanda

Annemie TURTELBOOM
Belgia

Viorel ȘTEFAN
România

Ivana MALETIĆ
Croația

François-Roger CAZALA
Franța

Joëlle ELVINGER
Luxemburg

Helga BERGER
Austria

Marek OPIOŁA
Polonia

Curtea de Conturi Europeană este auditorul extern al Uniunii
Europene. Curtea de Conturi Europeană este formată din câte un
membru din fiecare stat membru. Aceștia beneficiază de sprijinul adus
de personalul instituției, în număr de aproximativ 900 de angajați
proveniți din toate statele membre ale UE. Curtea își are sediul la
Luxemburg, și-a început activitatea în 1977 și este o instituție a UE
din 1993.

Misiunea noastră: Prin intermediul activității sale de audit
independente, profesionale și de impact, Curtea evaluează economia,
eficacitatea, eficiența, legalitatea și regularitatea acțiunilor UE. Acest
lucru contribuie la îmbunătățirea răspunderii de gestiune,
a transparenței și a gestiunii financiare a UE, sporind astfel încrederea
cetățenilor în Uniune. Curtea depune eforturi pentru a răspunde în
mod eficace provocărilor actuale și viitoare cu care se confruntă UE
într-un mediu aflat în schimbare rapidă.
Viziunea noastră: Curtea își propune să fie un lider în profesia de
auditor public și să contribuie la o Uniune Europeană mai rezilientă și
mai sustenabilă, care apără valorile democratice pe care se bazează.
Rapoartele de audit, documentele de analiză și avizele 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 naționale
– 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:
—

un raport anual cu privire la bugetul UE, inclusiv o declarație de asigurare;

—

rapoarte anuale specifice, în care sunt prezentate opiniile de audit ale Curții rezultate în urma auditului financiar efectuat cu privire la
fiecare agenție și organism al UE;

—

un raport anual privind performanța în execuția bugetului UE;

—

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

—

documente de analiză – analize descriptive și informative cu privire la domenii de politică sau de gestiune ale UE;

—

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

CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. +352 4398-1
Întrebări: eca.europa.eu/ro/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

Numeroase alte informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet pe serverul Europa (http://europa.eu).
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reutilizarea documentelor.
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