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SUGESTII

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

1. reamintește că, de-a lungul multor ani, Curtea de Conturi Europeană a raportat faptul că 
plățile din domeniul coeziunii sunt afectate de un indice de eroare care depășește 5%, deși 
observă că indicele în cauză a scăzut de la 11% în cazul ultimei proceduri de descărcare 
de gestiune, conform informațiilor furnizate de Raportul anual al CCE, și că sistemele de 
supraveghere și de control sunt doar parțial eficiente; solicită, în plus, clarificări privind 
metoda de calculare a erorilor, întrucât discrepanțele dintre cifrele furnizate de Curtea de 
Conturi Europeană și cele furnizate de Comisie creează confuzie și neîncredere în cifrele 
oficiale;

2. prin urmare, este de părere că sistemele de control și supraveghere ar trebui eficientizate 
pentru perioada post-2013 și că ar trebui să se facă eforturi pentru a evita creșterea 
obligațiilor administrative;

3. solicită reducerea restricțiilor administrative în materie de gestiune financiară și control; 
salută discuțiile cu privire la închiderea treptată a programelor și la regula n+2 și face apel 
la o abordare flexibilă pentru a permite statelor membre să utilizeze fondurile în mod 
corect, cu scopul de a evita o atitudine contraproductivă a statelor membre și pentru a 
direcționa eforturile de control înspre risc, îmbunătățind astfel eficiența acestora;

4. ia act de faptul că un procentaj însemnat al erorilor politicii de coeziune decurg din 
reglementări și proceduri complexe; solicită Comisiei ca acestea să fie simplificate, pentru 
a obține un sistem mai eficient; observă, de asemenea, că ar trebui să se acorde mai multă 
atenție măsurilor preventive de control și că ar trebui să se facă o distincție clară între 
eroare, neregulă și fraudă; subliniază totuși că cifrele finale pot fi stabilite doar pentru 
perioadele care pot fi considerate finalizate și că, în acest scop, până în prezent a fost 
finalizată doar perioada 1994-1999;

5. consideră că existența unor norme comune privind gestionarea, eligibilitatea, auditarea și 
rapoartele legate de proiectele finanțate de FEDER, FSE și Fondul de coeziune și de
proiectele din cadrul FEADR și al FEP care sprijină diversificarea economică a zonelor 
rurale și a zonelor de pescuit ar avea un rol esențial în simplificarea gestiunii fondurilor, 
reducând riscul de eroare și facilitând participarea entităților de dimensiuni mai mici la 
programele din cadrul politicii de coeziune, precum și o absorbție mai bună a fondurilor 
disponibile;

6. ia act de intenția Comisiei de a solicita autorităților statelor membre să înainteze o 
declarație în materie de gestiune și o opinie independentă de audit în acest sens; salută 
această acțiune, amintește însă că o declarație semnată la nivel ministerial constituie 
obiectivul pe termen mediu pentru a combate actuala lipsă de implicare; subliniază că 
statele membre și Comisia trebuie să creeze parteneriate eficace pentru a garanta că 
ambele părți își îndeplinesc responsabilitățile legate de fondurile care le sunt încredințate; 
constată că Comisia dispune de instrumente limitate și este obligată să se bazeze pe 
resursele statelor membre; invită Comisia și statele membre să coopereze pentru a elabora 
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o structură de control eficace care să utilizeze resursele ambelor părți în mod 
complementar cu scopul de a maximiza garanțiile în condițiile unei birocrații minime;

7. realizează că se intenționează ca autoritățile statelor membre să facă obiectul unui proces 
național de acreditare; subliniază, cu toate acestea, obligația Comisiei, în conformitate cu 
articolul 317 din TFUE, de a executa bugetul pe propria răspundere;

8. invită astfel Comisia să-și preia rolul de supraveghere prin derularea pe cont propriu a 
procesului de acreditare și prin monitorizarea regulată a corectei funcționări a instituțiilor 
acreditate pe durata programului;

9. solicită, de asemenea, consolidarea rolului de supraveghere al Comisiei prin introducerea 
întreruperii și suspendării sistematice a plăților în momentul în care dovezi bine stabilite 
sugerează deficiențe semnificative ale funcționării instituțiilor acreditate; invită Comisia, 
de asemenea, să elaboreze planuri mai solide pentru a crește rata de recuperare a plăților 
eronate;

10. este de părere că acestea ar trebui suplimentate cu un catalog de sancțiuni care, în cazul 
neregulilor, să fie suportate de către statele membre și de către beneficiarii finali; este, de 
asemenea, de părere că aplicarea sancțiunilor ar trebui să se bazeze pe norme și 
reglementări clar definite; solicită ca, în cazul unor nereguli, să fie sancționați în primul 
rând beneficiarii finali pentru a garanta că vinovații sunt trași la răspundere în mod 
corespunzător pentru greșelile lor; consideră că statele membre ar trebui sancționate 
numai în cazul unei greșeli de gestiune sau al unui eșec sistemic de care sunt responsabile 
și că sancțiunile nu ar trebui aplicate ca o soluție rapidă și ușoară pentru a se evita ca 
beneficiarii finali să fie trași la răspundere;

11. constată că circa 43 % din erorile cuantificabile legate de cheltuielile aferente politicii de 
coeziune se produc în domeniul achizițiilor; solicită Comisiei să prezinte norme clare și 
transparente privind procedurile de achiziții ca mijloc de reducere a indicelui de eroare.
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