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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru control bugetar, competentă 

în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. salută raportul anual al Comisiei și reamintește faptul că eforturile comune ale statelor 

membre și ale Comisiei depuse în vederea realizării obiectivului de consolidare a 

coeziunii regionale ar trebui întotdeauna să fie însoțite de măsuri de protejare a intereselor 

financiare ale UE și ale statelor membre, asigurând, astfel, faptul că banii contribuabililor 

sunt cheltuiți în mod corect și justificat; relevă faptul că eforturile de combatere a 

neregulilor frauduloase și nefrauduloase creează, de asemenea, condiții mai favorabile 

absorbției fondurilor UE și gestiunii eficace a acestora, îmbunătățind, totodată, percepția 

publică privind proiectele finanțate de UE; arată că nu toate neregulile sunt frauduloase și 

că trebuie făcută o distincție clară între erori și fraudă; insistă asupra faptului că detectarea 

erorilor minore nu ar trebui să ducă la suspendarea programelor de finanțare; solicită 

statelor membre să remedieze problemele legate de raportarea cu întârziere a neregulilor; 

insistă asupra faptului că lupta împotriva fraudei este o responsabilitate comună a statelor 

membre și a Comisiei Europene; 

2. arată că s-au înregistrat numeroase progrese în lupta împotriva fraudei; salută, în acest 

context, recenta înființare în cadrul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF) a 

unei noi unități de anchetă dedicată fondurilor structurale și de investiții europene 

(fondurilor ESI), precum și înființarea, în fiecare stat membru, a serviciului de coordonare 

antifraudă (AFCOS); reamintește faptul că majorarea semnificativă în termeni procentuali 

(21 %) a ratei de eroare asociate neregulilor considerate a fi de natură frauduloasă care au 

fost depistate în 2015 în cadrul fondurilor structurale și de coeziune se poate datora 

faptului că plățile aferente perioadei de programare 2007-2013 sunt aproape finalizate; 

constată că majoritatea neregulilor la nivelul politicii de coeziune vizează Fondul 

european de dezvoltare regională (FEDR); subliniază faptul că cele 371 de nereguli la 

nivelul politicii de coeziune clasificate drept frauduloase și cele 10 322 de nereguli 

clasificate drept nefrauduloase, notificate pentru anul 2015, sunt încălcări identificate, 

pentru care au fost adoptate sau urmează să fie adoptate măsuri corective; 

3. consideră că analiza datelor cuprinse în raportul anual în funcție de date comparabile 

referitoare la sistemele naționale de cheltuieli, inclusiv privind neregulile și frauda, ar 

putea contribui la elaborarea de concluzii specifice legate de cheltuielile politicii de 

coeziune, inclusiv de nevoile de consolidare a capacităților; 

4. insistă asupra necesității de a intensifica eforturile de detectare timpurie a tuturor tipurilor 

de nereguli; invită Comisia și statele membre să armonizeze în mai mare măsură 

procedurile de clasificare, depistare și raportare a neregulilor la nivelul statelor membre; 

reamintește nevoia urgentă de a utiliza mai bine informațiile disponibile în statele membre 

pentru depistarea fraudei; salută, în același timp, măsurile preventive și corective adoptate 

de Comisie pentru a preveni neregulile de natură frauduloasă și nefrauduloasă; solicită o 

cooperare mai strânsă între autoritățile naționale ale statelor membre pentru a reduce 

numărul de nereguli și a intensifica eforturile de prevenire a fraudei; 

5. subliniază necesitatea unei coordonări structurate între autoritățile de management și 

organismele antifraudă, precum și importanța coordonării și a schimbului de bune practici 

între statele membre și la nivelul aceluiași stat membru, pentru a omogeniza, pe cât 
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posibil, abordările în materie de combatere a fraudei; salută inițiativele statelor membre de 

a adopta o strategie comună de luptă antifraudă și solicită Comisiei să-și intensifice 

eforturile de extindere a strategiei la nivelul tuturor statelor membre; subliniază că, astfel 

cum a evidențiat Raportul anual de activitate pe 2015 al Direcției Generale Politică 

Regională și Urbană a Comisiei (DG REGIO), cele mai multe întreruperi și suspendări ale 

programelor operaționale sunt provocate de deficiențe în ceea ce privește organizarea 

organismelor de administrare și de control, verificările de la primul nivel de administrare, 

evidența de auditare și manipularea instrumentelor de inginerie financiară; 

6. arată că, având în vedere absența unei definiții europene a fraudei și existența unor sisteme 

juridice diferite, datele privind neregulile notificate și stabilite ulterior drept fraudă nu pot 

fi folosite în scopuri statistice pentru o clasificare a amplorii problemei fraudei în statele 

membre; 

7. apreciază eforturile depuse de statele membre pentru a depista, evalua și raporta 

neregulile, precum și pentru a pune în aplicare măsuri proporționale și eficace de 

combatere a fraudei; subliniază că acțiunile de combatere a fraudei contribuie la 

sprijinirea dezvoltării; îndeamnă Comisia să utilizeze, de asemenea, instrumentele de 

asistență tehnică pentru a contribui la consolidarea capacităților administrative și tehnice 

ale autorităților de management, astfel încât acestea să fie în măsură să asigure 

funcționarea unor sisteme eficace de control, inclusiv introducerea unor cereri mai 

transparente și mai simple, care să poată reduce riscurile de fraudă și să garanteze 

posibilitatea de a recupera orice prejudicii; recomandă îmbunătățirea transparenței la toate 

nivelurile procesului de gestionare a proiectelor; încurajează Comisia și statele membre să 

acționeze în continuare în această direcție, integrând treptat în procedurile și sistemele lor 

de control utilizarea sistematică a instrumentelor informatice pentru combaterea 

neregulilor; îndeamnă Comisia să elaboreze și să adopte orientări speciale pentru a ajuta 

autoritățile naționale să depisteze neregulile; 

8. recomandă să se promoveze și să se încurajeze în continuare abordările descentralizate 

pentru punerea în aplicare a programelor și a măsurilor din cadrul politicii de coeziune, 

pentru a crește nivelul de asumare a răspunderii pe teren, la un nivel apropiat de cetățeni, 

cu scopul de a evita fraudele; încurajează Comisia să continue să evalueze modul în care 

sunt utilizate instrumentele de analiză a riscului Arachne în statele membre pentru a 

consolida verificările de gestiune; 

9. solicită Comisiei să își consolideze acțiunile preventive; în acest sens, salută crearea unui 

sistem pentru depistarea timpurie a riscurilor și solicită în special consolidarea 

capacităților tehnice și administrative ale autorităților de management, în vederea 

asigurării unor sisteme de control mai solide, care să poată reduce riscurile de fraudă și să 

mărească capacitatea de depistare, inclusiv în regiunile mai puțin dezvoltate, fără a 

impune o sarcină financiară și administrativă exagerată; 

10. subliniază faptul că prevenirea ar trebui să implice formarea și asistența constantă pentru 

personalul responsabil de gestionarea și controlul fondurilor la nivelul autorităților 

competente, precum și schimburi de informații și de bune practici între statele membre; 

evidențiază rolul decisiv pe care îl joacă autoritățile locale și regionale și părțile interesate 

în combaterea fraudei; solicită Comisiei și statelor membre să acționeze în deplină 

conformitate cu dispozițiile care stabilesc condiționalitățile ex ante în cadrul politicii de 
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coeziune, în special în domeniul achizițiilor publice; solicită statelor membre să-și 

consolideze eforturile în domeniile evidențiate de raportul anual al Comisiei, în special în 

ceea ce privește achizițiile publice, criminalitatea financiară, conflictele de interese, 

corupția, denunțarea și definiția fraudei; 

11. subliniază că, pentru perioada 2008-2014, din totalul de 816 de nereguli notificate de 

statele membre drept suspiciuni de fraudă, doar 87 (10 %) au fost stabilite de OLAF drept 

fraudă reală; arată că neregulile nefrauduloase sunt frecvent cauzate de cunoașterea 

insuficientă a normelor și a cerințelor complexe și au deseori legătură cu complexitatea 

procedurilor și a cerințelor; solicită statelor membre să-și intensifice eforturile pentru 

îmbunătățirea controlului calității informațiilor transmise prin intermediul Sistemului de 

gestionare a neregulilor (SGN), în special cu privire la descrierea neregulilor depistate, 

domeniile prioritare vizate și localizarea proiectelor și a acțiunilor afectate de fraudă și de 

nereguli; 

12. recomandă să se depună eforturi pentru a îmbunătăți procesul de adoptare a măsurilor de 

simplificare, atât pentru perioada 2014-2020, cât și în perspectiva adoptării unui cadru de 

reglementare post-2020 privind fondurile ESI, pentru a reduce riscurile de apariție a 

neregulilor cauzate de erori; subliniază importanța aplicării principiului auditului unic; 

consideră că simplificarea normelor și a procedurilor va contribui la reducerea neregulilor 

nefrauduloase; încurajează statele membre și autoritățile regionale și locale ale acestora să 

facă schimb de bune practici în acest domeniu, ținând seama întotdeauna de necesitatea de 

a asigura un echilibru adecvat între instrumentele de supraveghere și procedurile 

simplificate; 

13. subliniază faptul că, în evaluarea la jumătatea perioadei a politicii de coeziune, ce urmează 

să aibă loc în 2018, Comisia ar trebui să țină cont de nevoia de a preveni și de a reduce 

riscul de nereguli, inclusiv de nereguli frauduloase; regretă faptul că procedurile complexe 

reduc atractivitatea finanțărilor prin fondurile UE; recomandă Comisiei să analizeze 

beneficiile introducerii de stimulente pentru creșterea eficienței cheltuielilor; invită 

Comisia să creeze un mecanism pentru schimbul de informații între autoritățile naționale 

competente, în scopul de a permite realizarea unei comparații încrucișate a înregistrărilor 

contabile privind tranzacțiile între statele membre, pentru a contribui astfel la depistarea 

oricărei fraude transnaționale în contextul cadrului financiar multianual (CFM) 2014-

2020; 

14. subliniază nevoia de a iniția campanii de comunicare și instruire, în toate limbile oficiale 

ale UE, precum și de a adopta măsuri de sensibilizare pentru a informa cetățenii cu privire 

la eficacitatea măsurilor de combatere a fraudelor care au fost adoptate, cu scopul de a 

evita răspândirea unor informații eronate privind ratele de eroare și numărul fraudelor 

comise; recomandă creșterea transparenței și facilitarea accesului la informații privind 

neregulile; subliniază importanța unui schimb de informații mai eficient între statele 

membre; 

15. își exprimă preocuparea cu privire la nivelul de cooperare dintre toate structurile de 

control din statele membre; solicită Comisiei și statelor membre să sprijine inițiativele de 

consolidare a capacității de coordonare dintre structurile de control, în special între cele 

care acționează în prima linie de control în contact direct cu beneficiarii; arată că frauda și 

corupția au un caracter transnațional tot mai accentuat; în acest context, subliniază că se 
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recomandă instituirea unui Parchet European independent, care să protejeze interesele 

financiare ale UE, precum și adoptarea unor măsuri pentru a asigura clarificarea relației 

dintre această instituție și actualele organisme ale UE și delimitarea clară a competențelor 

acestora, cu scopul de a elimina orice suprapuneri inutile; 

16. are în vedere necesitatea de a aborda problema comunicării deficitare dintre statele 

membre și OLAF; invită Comisia și statele membre să promoveze inițiative care să 

conducă la o îmbunătățire a comunicării, nu numai între structurile publice, ci și între 

societatea civilă din statele membre ale UE și OLAF; subliniază că acest fapt este 

important pentru combaterea corupției în statele membre; 

17. își exprimă preocuparea cu privire la discrepanțele dintre informațiile pe care sursele 

publice și sursele private din statele membre le transmit OLAF; solicită Comisiei 

Europene să sprijine inițiativele care vizează îmbunătățirea colectării de informații publice 

și invită statele membre să îmbunătățească calitatea datelor furnizate. 

 

  



 

AD\1114821RO.docx 7/7 PE592.212v02-00 

 RO 

REZULTATUL VOTULUI FINAL 
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ 

Data adoptării 24.1.2017    

Rezultatul votului final +: 

–: 

0: 

28 

0 

8 

Membri titulari prezenți la votul final Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Andrea Cozzolino, 

Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, 

Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, 

Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Jens 

Nilsson, Younous Omarjee, Konstantinos Papadakis, Mirosław 

Piotrowski, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, 

Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika 

Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek 

Vaughan 

Membri supleanți prezenți la votul final Andor Deli, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Maurice Ponga, 

Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Iuliu Winkler 

 
 


