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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. reamintește Curții de Conturi că 

Parlamentul, Consiliul și Comisia au 

convenit la punctul 54 din Abordarea 

comună că toate aspectele legate de 

auditurile externe externalizate „rămân în 

responsabilitatea deplină a [Curții], care 

gestionează toate procedurile 

administrative și de achiziții care se 

impun”; solicită Comisiei să precizeze 

urgent dacă această dispoziție se aplică în 

continuare sau nu; regretă profund că noua 

abordare de audit care implică auditori din 

sectorul privat a condus la creșterea 

sarcinii administrative a agențiilor cu 85 %, 

adică peste 13 000 de ore suplimentare sau 

o medie de 3,5 angajați în echivalent 

normă întreagă, în comparație cu 

precedentul audit realizat de Curtea de 

Conturi; regretă că timpul petrecut cu 

atribuirea și gestionarea contractelor de 

audit a reprezentat peste 1 400 de ore de 

lucru suplimentare pe persoană pentru 

agențiile descentralizate și că valoarea 

totală a cheltuielilor suplimentare pentru 

auditurile externe realizate de sectorul 

privat în 2014 s-a ridicat la 550 000 EUR; 

invită Curtea de Conturi să ofere orientări 

mai bune auditorilor privați pentru a reduce 

în mod semnificativ sarcina administrativă 

crescută; 

39. reamintește Curții de Conturi că 

Parlamentul, Consiliul și Comisia au 

convenit la punctul 54 din Abordarea 

comună că toate aspectele legate de 

auditurile externe externalizate „rămân în 

responsabilitatea deplină a [Curții], care 

gestionează toate procedurile 

administrative și de achiziții care se 

impun”; solicită Comisiei să confirme 

urgent că Abordarea comună se aplică în 

continuare; regretă profund că noua 

abordare de audit care implică auditori din 

sectorul privat a condus la creșterea 

sarcinii administrative a agențiilor cu 85 %, 

adică peste 13 000 de ore suplimentare sau 

o medie de 3,5 angajați în echivalent 

normă întreagă, în comparație cu 

precedentul audit realizat de Curtea de 

Conturi; regretă că timpul petrecut cu 

atribuirea și gestionarea contractelor de 

audit a reprezentat peste 1 400 de ore de 

lucru suplimentare pe persoană pentru 

agențiile descentralizate și că valoarea 

totală a cheltuielilor suplimentare pentru 

auditurile externe realizate de sectorul 

privat în 2014 s-a ridicat la 550 000 EUR; 

invită Curtea de Conturi să ofere orientări 

mai bune auditorilor privați pentru a reduce 

în mod semnificativ sarcina administrativă 

crescută; 
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