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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. ia act de constatarea Curții de Conturi, conform căreia, pentru politica regională, 
proporția tranzacțiilor evaluate care nu sunt afectate de erori a crescut față de 2011, în 
timp ce proporția tranzacțiilor care sunt afectate de una sau mai multe erori a scăzut, iar 
indicele de eroare cel mai probabil este evaluat la 6,8% pentru 2012 (față de 6% în 
2011); reamintește faptul erorile sunt adeseori de natură administrativă și nu presupun 
neapărat dispariția fondurilor, pierderea sau risipa acestora sau comiterea unei fraude;

2. subliniază faptul că există o diferență semnificativă între diversele tipuri de erori și că ar 
trebui făcută o distincție între erorile grave, cum ar fi plățile excesive sau insuficiente 
sau fraudă, pe de o parte, și greșelile minore sau de natură administrativă, pe de altă 
parte, întrucât doar 0,42% dintre erori au fost raportate de statele membre ca fiind un 
rezultat al fraudelor în ceea ce privește programele finanțate de FEDER, Fondul de 
coeziune și FSE în perioada de programare 2007-2013; 

3. constată că corecțiile financiare cumulate, puse în aplicare la sfârșitul lui 2012, pentru 
programele finanțate de FEDER, Fondul de coeziune și FSE se ridică, în actuala 
perioadă de programare, la 0,2%;

4. recunoaște nivelul în creștere al plăților efectuate de către Comisie care au fost 
suspendate sau întrerupte, fapt care asigură că acțiunile corective se efectuează în mod 
sistematic în cazurile în care se identifică deficiențe grave;

5. salută noile norme pentru perioada de programare 2014-2020, stabilite prin procedura 
de codecizie, care includ măsuri precum desemnări de autorități de audit și certificare, 
acreditări ale autorităților de audit, analiza auditului și acceptarea conturilor, corecții 
financiare și corecții financiare nete, control proporțional, condiționalități ex-ante care 
ar trebui să contribuie într-o măsură mai mare la reducerea nivelului de eroare. 


