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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE CURTEA DE CONTURI EUROPEANĂ, 

CONSILIU ȘI PARLAMENTUL EUROPEAN 

RĂSPUNSURILE STATELOR MEMBRE LA RAPORTUL ANUAL AL CURȚII DE 

CONTURI PENTRU ANUL 2016 

1 Introducere 

Când Curtea de Conturi Europeană (CCE) a publicat, la 28 septembrie 2017
1
, raportul anual 

pentru anul 2016, Comisia, în conformitate cu Regulamentul financiar2, a informat imediat 

statele membre cu privire la elementele din raport referitoare la gestionarea fondurilor pentru 

care sunt responsabile. 

Statele membre au fost invitate, de asemenea, să răspundă la un chestionar care se axează pe 

trei teme principale: (1) respectarea regulilor și a reglementărilor (2) raportarea performanței 

și (3) acțiunile întreprinse în urma recomandărilor CCE. 

Prezentul raport oferă o sinteză a răspunsurilor statelor membre. Raportul este însoțit de un 

document de lucru al serviciilor Comisiei (SWD), care prezintă mai detaliat răspunsurile 

statelor membre. 

2 Principalele caracteristici ale raportului CCE pentru anul 2016 

Pentru prima dată după anul 1994, CCE a emis o opinie cu rezerve (și nu o opinie negativă) 

cu privire la regularitatea operațiunilor subiacente conturilor din anul 2016. Aceasta reflectă o 

îmbunătățire importantă în gestionarea finanțelor UE. 

O mare parte a cheltuielilor din 2016 auditate de CCE nu a fost afectată de un nivel 

semnificativ de eroare și s-a înregistrat o îmbunătățire constantă a nivelului estimat al erorilor 

din plățile efectuate din bugetul UE în ultimii trei ani: de la 4,4 % în 2014, la 3,8 % în 2015 și 

la 3,1 % în 2016. Deși, cu excepția rubricilor 5 (Administrație) și 3 (Securitate și cetățenie) 

din CFM, cheltuielile pentru toate celelalte rubrici au fost încă afectate de un nivel 

semnificativ de eroare, toate aceste rate individuale arată o scădere din 2015 până în 2016. 

Rubrica „Coeziune” contribuie în continuare cel mai mult la rata generală de eroare, urmată 

de rubricile „Resurse naturale”, „Competitivitate” și „Europa în lume”. Contribuția diferitelor 

rubrici din CFM la nivelul general estimat de eroare din anul 2016 este prezentată în figura 1. 

Execuția fondurilor corespunzătoare rubricilor „Coeziune” și „Agricultură” are loc în 

principal în cadrul gestiunii partajate; prin urmare, întrebările adresate statelor membre 

vizează în special aceste două rubrici. 

                                                 
1 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/annualreports-2016/annualreports-2016-RO.pdf 

2 Articolul 162 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.  
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Figura 1 - Contribuția diferitelor rubrici din CFM la nivelul general estimat al erorilor 

din anul 2016 

 

Surse: Raportul anual al CCE pentru anul 2016 

 

Rezultatele auditului CCE pentru anul 2016 au arătat, de asemenea, că aceste conturi nu au 

fost afectate de prezentări eronate semnificative și, prin urmare, CEE a emis o opinie fără 

rezerve privind fiabilitatea conturilor, așa cum o face din 2007. 

Raportul CCE a identificat, de asemenea, două tipuri de programe de cheltuieli – programele 

pe bază de drepturi la plată și schemele de rambursare a costurilor – care implică profile 

distincte de risc. Conform raportului, erorile de eligibilitate din schemele de rambursare a 

costurilor au fost preponderente în rândul erorilor detectate în 2016. Printre erorile din această 

categorie se numără în special costurile neeligibile incluse în cererile de decontare și 

proiectele, activitățile și beneficiarii neeligibili. Pentru programele bazate de drepturi la plată, 

unul dintre cele mai obișnuite tipuri de erori a fost declararea incorectă a suprafeței de către 

agricultori. În același timp, Curtea de Conturi a constatat că suprafețele eligibile au fost 

determinate mai exact decât în anii precedenți. Rezultatul a fost o evoluție importantă a 

situației în 2016, în măsura în care CCE nu a identificat nicio eroare semnificativă în ceea ce 

privește cheltuielile pe bază de drepturi privind ajutoarele directe acordate agricultorilor. 

Figura 2 prezintă defalcarea nivelului general estimat de eroare în funcție de tipurile de erori, 

astfel cum este aplicată de CCE. 

În ceea ce privește performanța, Curtea a constatat că, în comparație cu statele membre sau cu 

organizațiile internaționale, Comisia produce o cantitate foarte mare de informații. Comisia a 

acceptat recomandarea de a furniza mai multe informații cu privire la sursa și calitatea datelor, 

în măsura în care acestea sunt disponibile. 
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Figura 2 - Defalcarea nivelului general estimat de eroare pentru anul 2016 în funcție de 

tipurile de erori 

 

Surse: Raportul anual al CCE pentru anul 2016 

 

3 Sinteza răspunsurilor statelor membre 

3.1 RESPECTAREA REGULILOR ȘI A REGLEMENTĂRILOR 

Raportul anual al CCE pentru anul 2016 identifică principalele tipuri de erori (bazate 

pe auditurile sale) în cele două mari domenii de cheltuieli ale UE care țin de 

gestionarea partajată (politica agricolă comună și politica de coeziune economică, 

socială și teritorială). Întrebările au urmărit să evalueze dacă statele membre sunt de 

acord cu concluziile CCE cu privire la tipurile de erori și importanța lor relativă 

în aceste domenii de cheltuieli și în ce măsură acestea au adoptat măsuri pentru a 

preveni apariția unor astfel de erori. 

Răspunsurile au indicat că marea majoritate a statelor membre – aproximativ trei 

sferturi dintre acestea – au fost de acord cu cele mai frecvente clase de eroare 

identificate de CCE în aceste două domenii de politică. De asemenea, acestea au 

confirmat, în cea mai mare parte, importanța relativă a tipurilor de erori identificate 

de CCE; rata de aprobare observată în materie de coeziune (56 %), mai scăzută față 

de dezvoltarea rurală (67 %), se poate explica prin tipologiile de eroare ceva mai 

divergente care caracterizează primul domeniu de politică. Figura 3 prezintă detalii 

privind răspunsurile statelor membre.  
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Figura 3 - Percepția statelor membre asupra concluziilor Curții cu privire la cele mai 

frecvente tipuri de erori 

Sunteți de acord că acestea sunt cele mai frecvente tipuri de erori?  

 

 

Sunteți de acord cu importanța relativă a acestor tipuri de erori? 

 

* Unele state membre au furnizat răspunsuri separate în ceea ce privește FEDR și FSE. 

 

Unele state membre au indicat, de asemenea, alte tipuri de erori pe care le întâlnesc 

în mod frecvent în aceste domenii de politică. În ceea ce privește coeziunea, Estonia 

a subliniat faptul că neregulile legate de ajutoarele de stat au, în general, un impact 

financiar ridicat, în timp ce Finlanda a menționat situațiile în care se depășesc 

costurile. Ungaria a enumerat trei categorii suplimentare, și anume lipsa prezentării 
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de probe privind respectarea prețului pieței, dubla finanțare a proiectelor și 

nerespectarea bunei gestiuni financiare. În ceea ce privește dezvoltarea rurală, 

Austria a subliniat riscul nerespectării condițiilor care guvernează asistența și 

angajamentele multianuale.  

În ceea ce privește importanța relativă a categoriilor de erori, numeroase state 

membre (de exemplu, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia și Irlanda) au raportat că 

încălcările normelor privind achizițiile publice continuă să fie cel mai important tip 

de deficiență. 

Câteva state membre au prezentat, de asemenea, descrieri detaliate ale măsurilor 

adoptate pentru prevenirea acestor erori. Descrierile au indicat faptul că se efectuează 

verificări și controale la nivelul autorităților de gestionare și al autorităților de 

certificare, în conformitate cu legislațiile sectoriale relevante care guvernează 

utilizarea instrumentelor. În răspunsuri se afirmă frecvent că autoritățile de 

gestionare au elaborat manuale care cuprind reguli de procedură ce reglementează 

sistemele de control intern pentru punerea în aplicare și gestionarea programelor 

operaționale care sunt conforme cu aceste reguli. Autoritățile de audit au adoptat 

strategii care vizează verificarea la fața locului a operațiunilor și audituri ale 

sistemelor pentru a detecta erorile în materie de gestionare a operațiunilor 

implementate în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile 

ESI).  

Multe state membre au menționat simplificarea normelor referitoare la schemele de 

ajutor și utilizarea opțiunilor de prezentare simplificată a costurilor ca mijloc de 

soluționare a erorilor frecvente. Aproape toți respondenții au subliniat utilitatea 

organizării unor sesiuni de formare destinate organismelor intermediare și 

beneficiarilor atunci când lansează cereri de propuneri pentru o mai mare 

sensibilizare cu privire la cerințele legale. În Spania, autoritățile de gestionare 

evaluează capacitățile organismelor intermediare înainte de a le aloca sarcini. 

Au fost menționate numeroase măsuri adoptate în politica de coeziune, care vizează 

reducerea erorilor în achizițiile publice. Croația, Franța și Slovacia au menționat că 

au înființat platforme de conectare online cu ajutorul cărora experții să discute 

problemele relevante, iar beneficiarii să poată accesa cu ușurință informațiile. În 

Croația, Letonia și Slovacia, autoritățile naționale publică tablouri sinoptice ale 

erorilor care apar cel mai frecvent în procedurile de achiziții publice. Lituania a creat 

un Birou pentru Achiziții Publice, „care este responsabil cu punerea în aplicare a 

unei politici de achiziții publice și cu aplicarea legislației naționale privind 

achizițiile publice, precum și cu prevenirea, consilierea în materie de achiziții 

publice și administrarea sistemului central de informații privind achizițiile publice”.  

În domeniul agriculturii, Polonia și Letonia au introdus un sistem electronic de 

aplicații cu ajutorul cărora solicitanții pot indica mai ușor zonele de teren corecte. 

Descriind proceduri similare care implică și controale automatizate, Suedia a declarat 

că abordarea a condus la erori considerabil mai puține decât prelucrarea manuală. 

Mulți respondenți (de exemplu, Cipru, Republica Cehă și Grecia) au menționat 

utilitatea comparării informațiilor din diferite surse deținute în calculatoare (interne 

și externe). Malta ține un registru al riscurilor, pe care îl revizuiește în mod regulat. 

În Irlanda, abordarea este una pragmatică: participanții la schemele de ajutor primesc 

SMS-uri în care li se reamintesc termenele-limită. 
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Coordonarea la nivel central a fost, de asemenea, identificată ca un element-cheie în 

sistemele de gestionare și control. În Franța, „(..) autoritățile de coordonare sunt la 

dispoziția autorităților de gestionare și a autorităților de certificare pentru a 

răspunde la orice întrebare legată de eligibilitate și achiziții publice”. În Germania, 

„interpretarea dispozițiilor legislative și problemele legate de punerea în aplicare 

sunt discutate în cadrul întâlnirilor periodice cu autoritățile de gestionare a 

FEDER”. Polonia organizează în mod regulat cursuri în domeniul achizițiilor publice 

destinate administrațiilor regionale. 

3.2  PERFORMANȚA BUGETULUI UE 

În capitolul 3 al raportului său anual pentru anul 2016, CCE a subliniat importanța 

calității informațiilor furnizate cu privire la performanță. Comisia a promis să 

furnizeze informații cu privire la sursa și calitatea datelor, dacă acestea sunt 

disponibile. Având în vedere faptul că statele membre furnizează o cantitate 

semnificativă de date privind performanța programelor finanțate din bugetul UE, 

statelor membre li s-au solicitat, în cadrul chestionarului privind calitatea datelor 

referitoare la performanță, informații de ordin național. 

În unele cazuri, statele membre au menționat în răspunsurile lor nu numai date 

referitoare la realizarea obiectivelor politice, ci și date privind rezultatele controalelor 

de conformitate. Prin urmare, pe baza răspunsurilor statelor membre la chestionar, nu 

se pot trage concluzii privind doar unul dintre aceste două tipuri de date. 

Răspunsurile statelor membre au indicat faptul că datele privind performanța pot 

proveni dintr-o serie de surse care pot fi grupate în următoarele categorii: 

 Informații deținute de organismele naționale de punere în aplicare. În cazul 

coeziunii (și al dezvoltării rurale), acestea au fost în principal autoritățile de 

gestionare, autoritățile de certificare și organismele intermediare. În 

agricultură, această categorie a fost reprezentată de agențiile de plăți.  

 Informații care provin de la părți terțe. Acestea pot fi autorități naționale sau 

internaționale sau agenții care nu sunt implicate în gestionarea proiectelor sau 

a programelor în cauză. 

 Informații care provin de la beneficiari. 

Mai multe state membre furnizează date privind performanța în cooperare cu oficiile 

naționale de statistică ce aplică procedurile de calitate proprii. 

Deși pot apărea suprapuneri și interdependențe aparente între categoriile de mai sus 

(de exemplu, informațiile deținute de autoritățile naționale de punere în aplicare pot 

proveni din oricare dintre celelalte două surse), întrebările și analiza au avut ca scop 

evaluarea percepțiilor proprii ale statelor membre, din modul în care au formulat 

răspunsurile. Figura 4 prezintă ponderea fiecărei categorii în numărul total de citări 

ale surselor de eroare din răspunsuri. 
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Figura 4 - Ponderea categoriilor de surse de informații menționate în răspunsurile 

statelor membre 

 

Notă: 25 de state membre au răspuns la această întrebare 

 

Aproape toate statele membre au menționat un sistem informatic național gestionat 

de autoritățile de punere în aplicare pentru gestionarea programelor operaționale în 

gestiune partajată. În agricultură, sistemul de identificare a parcelelor agricole 

(SIPA) gestionat de agențiile de plăți a fost menționat cel mai frecvent în această 

categorie. 

În ceea ce privește informațiile generate de terți, Eurostat și birourile naționale de 

statistică au fost adesea citate ca surse coroborate utilizate pentru verificarea datelor 

indicatorilor. România a colectat informații din sondajele naționale independente 

realizate în acest scop. Ungaria a menționat că a folosit informații obținute de la 

Administrația fiscală și vamală națională și de la Banca Națională, în timp ce Polonia 

a făcut referire la datele consumatorilor obținute de la companiile de utilități publice. 

Mijloacele și canalele de colectare a informațiilor privind performanțele de la 

beneficiari s-au dovedit a fi flexibile. Majoritatea statelor membre au făcut referire la 

rapoartele standardizate privind progresele înregistrate, colectate și verificate la 

nivelul organismelor intermediare sau direct de către autoritățile de gestionare în 

domeniul coeziunii (Bulgaria, România, Slovenia sau Letonia). Documentația 

generată în faza de solicitare a finanțării a fost, de asemenea, identificată drept o 

sursă importantă de informații privind performanța, în special în domeniul 

agriculturii. 

O altă întrebare a vizat obținerea de informații despre diferitele acțiuni, proceduri și 

sisteme menite să asigure calitatea datelor raportate privind performanța. Puține state 

membre au furnizat răspunsuri detaliate cu privire la definirea, identificarea și 

colectarea inițială a datelor privind performanța. Respondenții s-au concentrat mai 
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degrabă asupra ciclurilor administrative ulterioare, adică a celor care se înscriau între 

captarea datelor privind performanța, din sistemele computerizate, și raportare.  

În analiza răspunsurilor, astfel de măsuri identificate în descrierile statelor membre 

au fost grupate în următoarele categorii: 

 Măsuri preventive: acțiuni de gestionare destinate prevenirii apariției unor 

deficiențe sau erori în sistemele, procedurile și procesele în urma cărora 

rezultă indicatorii ce trebuie raportați, având ca rezultat o deteriorare a 

calității acestora. 

 Măsuri corective: acțiuni menite să asigure corectarea oricărei erori care ar 

putea să apară încă înainte de raportarea informațiilor. 

 Măsuri de detectare: măsuri concepute sau care sunt cele mai eficiente pentru 

detectarea și corectarea eventualelor erori care ar fi putut influența calitatea 

informațiilor privind performanța, raportate Comisiei. 

Similar cu primul set de grupuri de mai sus, posibilele suprapuneri și interdependențe 

între categorii redau o anumită limitare a concluziilor furnizate de analiză (de 

exemplu, informațiile deținute de autoritățile naționale de punere în aplicare pot 

proveni din oricare dintre celelalte două surse). Ca și în situațiile anterioare, 

percepțiile proprii ale statelor membre, care rezultă din modul în care au fost 

formulate diferitele acțiuni și controale, au furnizat criteriul de clasificare. Figura 5 

prezintă ponderea pe care fiecare dintre categoriile de mai sus o reprezintă în 

răspunsurile statelor membre. 



 

10 

 

Figura 5 - Ponderea tipurilor de măsuri care asigură calitatea datelor privind 

performanța 

 

Cum asigurați calitatea datelor privind performanța raportate? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din răspunsurile mai multor state membre reiese că acestea prevăd instituirea unui 

sistem electronic integrat de gestionare a fondurilor, compatibil în ceea ce privește 

conceptul cu legislația UE și națională relevantă, acesta fiind cel mai important 

mijloc preventiv de asigurare a calității datelor în ambele domenii de politică. O altă 

măsură de prevenire menționată în mod obișnuit a fost elaborarea de manuale de 

control administrativ care să fie efectuat de către autoritățile de gestionare și 

organismele intermediare (Bulgaria, Croația, România și Slovenia). Ungaria a 

publicat metodologii comune privind stabilirea de indicatori comuni, la întocmirea 

cărora au participat experți în domeniu. În Bulgaria, în domeniul coeziunii, 

autoritatea de certificare a efectuat verificări ale calității sistemelor de verificare 

stabilite de autoritățile de gestionare pentru monitorizarea indicatorilor de 

performanță. Unele state membre (Bulgaria, Croația și Grecia) au răspuns că au 

facilitat furnizarea de date prin pregătirea unor formulare standardizate cu ajutorul 

cărora beneficiarii să poată raporta progresele realizate în ceea ce privește punerea în 

aplicare a proiectelor și indicatorii aferenți. 

Dintre măsurile corective și de detectare menționate rezultă că cel mai important tip 

îl reprezintă verificările primului nivel al gestionării (implicând o separare adecvată a 

sarcinilor și respectarea principiului „patru ochi”). Republica Cehă a menționat, în 

special, importanța efectuării de verificări rezonabile ale datelor indicatorilor 

raportate cu cele din rapoartele transmise anterior. Controalele efectuate la fața 

locului, la beneficiari, de către autoritățile de punere în aplicare pentru reconcilierea 

informațiilor din rapoartele beneficiarului cu documentele sursă au fost, de 

asemenea, menționate frecvent. 
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3.3  ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE ÎN URMA RECOMANDĂRILOR CCE 

În fiecare an, CCE analizează modul în care Comisia întreprinde acțiuni în urma 

recomandărilor CCE adresate Comisiei. Analiza din acest an a celor 108 recomandări 

publicate între 2010 și 2013 a arătat că au fost puse în aplicare de către Comisie, în 

întregime sau în majoritatea aspectelor, 90 de recomandări. CCE a constatat că doar 

șase recomandări nu au fost puse în aplicare deloc (dintre acestea, una nu a fost 

acceptată inițial de către Comisie). 

CCE poate adresa recomandări unui anumit stat membru (anumitor state membre) 

sau statelor membre în general. În chestionar, statele membre au fost, așadar, 

întrebate dacă întreprind acțiuni în urma recomandărilor, în ambele cazuri, și, dacă 

da, au fost invitate să descrie pe scurt demersurile aferente; dacă nu, au fost rugate să 

explice de ce nu. 

Aproape fiecare stat membru respondent a declarat că întreprinde acțiuni în cazul 

ambelor tipuri de recomandări. 

În general, statele membre se ocupă de recomandările specifice prin identificarea 

autorităților relevante de punere în aplicare și prin transmiterea către acestea (în mod 

normal prin intermediul autorității de audit) a rapoartelor sau a comunicărilor CCE în 

cauză. În plus, mai multe state membre fac referire și la procedurile de monitorizare 

relevante. În cazul politicii agricole, în Franța, în Danemarca și în Grecia acest lucru 

este asumat de către autoritățile relevante de punere în aplicare, în timp ce în cazul 

Ungariei această monitorizare se desfășoară în cadrul unui departament special al 

Biroului primului ministru. Grecia a menționat că menține un plan național de 

acțiune pentru reducerea ratei de eroare în cadrul FEADR, iar recomandările 

specifice sunt evaluate în vederea unei eventuale actualizări a documentului. 

Luxemburg și Franța organizează sesiuni regulate de monitorizare la care participă 

beneficiarii și mențin și monitorizează centralizat planurile de acțiune detaliate și 

specifice. Germania a adăugat că cele mai frecvente surse de eroare constatate, 

printre altele, de către Curtea de Conturi și măsurile corespunzătoare identificate pot 

conduce la crearea de grupuri de lucru în landurile federale, specifice domeniului, 

care să abordeze punctele slabe identificate. 

Austria și România au furnizat răspunsuri distincte în ceea ce privește cazurile în 

care recomandarea are o natură generală, eventual presupunând că acestea ar putea 

dezvălui deficiențe în proiectarea sistemelor, care ar putea fi mai cuprinzătoare. În 

România, de exemplu, recomandările specifice sunt tratate de autoritatea de punere 

în aplicare în cauză sau pot conduce la inițierea procedurilor de recuperare la nivelul 

statului membru, de la caz la caz, iar deficiențele subiacente ale celor mai generale 

sunt evaluate în vederea unei eventuale îmbunătățiri a cadrului legislativ pentru 

următoarea perioadă de programare. În vederea unei posibile acțiuni ulterioare, 

Danemarca a menționat că analizează relevanța recomandărilor pentru propriul 

mediu de gestionare și control chiar și în cazul în care proiectele și programele lor nu 

au făcut parte din populația auditată. 

 

4 CONCLUZIE 

CCE a recunoscut că, în acest an, pentru prima dată, toate direcțiile generale ale 

Comisiei au estimat un nivel de eroare în „cheltuielile relevante”. În plus, aceasta a 
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subliniat faptul că cifrele prezentate în rapoartele anuale de activitate (RAA) sunt, în 

majoritatea cazurilor, în linii mari conforme cu estimările proprii ale nivelului de 

eroare. În acest sens, CCE continuă, de asemenea, să țină cont de măsurile corective 

aplicate de statele membre și de Comisie, în cazul în care acestea sunt efectuate 

înainte de examinarea sa. Curtea de Conturi a indicat, de asemenea, că sistemele de 

gestionare și control existente la nivelul statelor membre și al Comisiei au furnizat 

suficiente informații pentru a preveni sau a detecta și a corecta mai multe erori. 

Președintele CCE a declarat că „acest lucru înseamnă că nu este nevoie de controale 

suplimentare, dar controalele existente trebuie să fie aplicate în mod 

corespunzător”.
3
 

Acest aspect este confirmat de răspunsurile primite din partea statelor membre, în 

acest an. Acestea demonstrează un angajament continuu din partea statelor membre 

în ceea ce privește buna gestiune financiară prin utilizarea opțiunilor de cost 

simplificate (OCS-uri), verificări ale gestionării și eforturi îmbunătățite de 

eficientizare a procedurilor administrative și dorința puternică de a întreprinde 

acțiuni în privința deficiențelor constatate de auditorii externi și aprobate de 

autoritățile naționale. În domeniul achizițiilor publice, statele membre au abordat 

problemele oferind programe de formare personalizate și împărtășirea celor mai bune 

practici, utilizând facilități de conectare online și oferind consultanță specializată pe 

scară largă. 

Răspunsurile arată că statele membre sunt în concordanță cu concluziile Grupului la 

nivel înalt privind simplificarea pentru beneficiarii fondurilor europene structurale și 

de investiții (Fonduri SIE), care au constatat că simplitatea și flexibilitatea sunt 

esențiale pentru asigurarea succesului investițiilor fondurilor SIE în Europa și a 

politicii de coeziune după 2020. 

În domeniul gestionării performanței, CCE a constatat că Comisia pune la dispoziție 

numeroase informații în comparație cu alte țări sau organizații internaționale. 

Răspunsurile primite de la statele membre au demonstrat că acestea sunt conștiente 

de necesitatea instituirii unui cadru de performanță în perioada de programare 

20142020, pentru a se asigura că resursele sunt alocate priorităților care aduc o 

valoare adăugată acțiunilor finanțate prin bugetul UE. Statele membre au răspuns că 

se bazează pe o gamă largă de surse de date pentru informațiile privind performanța, 

inclusiv birourile naționale de statistică. Comisia va continua să colaboreze cu statele 

membre pentru a îmbunătăți informațiile legate de datele privind performanța. 

                                                 
3 Discursul președintelui Curții de Conturi Europene, Klaus-Heiner Lehne, în cadrul sesiunii plenare a 

Parlamentului European (Strasbourg, 4 octombrie 2017).  
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