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SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este 
comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. constată că, așa cum se arată în raportul anual al Curții de Conturi pe anul 2018, nivelul 
de eroare estimat în cheltuielile aferente rubricii „Coeziune economică, socială și 
teritorială” a crescut de la 3 % în 2017 la 5 % în 2018; regretă că, chiar dacă trebuie 
subliniat că erorile de execuție a bugetului nu implică automat o fraudă, tendința 
pozitivă din ultimii ani a fost inversată; 

2. ia act de faptul că sursa acestor erori este, în principal, un rezultat al rambursărilor de 
costuri neeligibile, al nerespectării normelor pieței interne și al lipsei documentației de 
sprijin, dar se datorează și ratelor globale scăzute de rambursare și de plată ale 
exercițiului precedent, precum și faptului că în audit au fost incluse mai puține 
instrumente financiare;

3. atrage atenția asupra faptului că cheltuielile cu grad ridicat de risc fac adesea obiectul 
unor norme și condiții de eligibilitate complexe, care duc la erori și că o serie de astfel 
de erori sunt agravate de un nivel suplimentar adăugat de autoritățile naționale; 
reamintește că simplificarea normelor naționale de eligibilitate ar putea contribui la 
reducerea acestei surse de erori și ar avea ca rezultat scăderea sarcinii administrative a 
beneficiarilor;

4. subliniază că absorbția fondurilor structurale și de investiții europene („fondurile ESI”) 
a continuat să fie mai lentă decât s-a prevăzut – până la sfârșitul anului 2018, doar 
27,3 % – și observă că această valoare este chiar mai mică decât rata de absorbție din 
2011, anul echivalent al cadrului financiar multianual precedent; 

5. reamintește că motivele care au dus la această rată de absorbție scăzută nu rezidă doar în 
metodologia de dezangajare (așa-numita „regulă n+3”), dar și în adoptarea tardivă a 
cadrului legislativ care permite punerea în aplicare a politicii de coeziune; invită, de 
aceea, Comisia și Consiliul să ia măsuri adecvate în următoarea perioadă de programare 
2021-2027, pentru a evita repetarea execuției întârziate a fondurilor ESI și efectul de 
domino generat de aceasta.


