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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 cu îngrijorare de faptul că numărul neregulilor raportate Comisiei cu privire la 
Fondurile structurale a crescut cu 6,7% în 2008 în comparație cu 2007, cel mai mare 
procent, ca și în anii precedenți, înregistrându-se pentru FEDR și FSE; constată însă cu 
satisfacție că impactul lor financiar a scăzut cu 27%;

2. consideră că creșterea globală a numărului neregulilor raportate reflectă efortul depus de 
statele membre pentru îmbunătățirea sistemele lor de control și își exprimă încrederea că 
noile prevederi stabilite de reglementările privind fondurile structurale pentru perioada 
2007-2013 vor contribui la reducerea numărului neregulilor în următorii ani;

3. ia act de raportul Curții de Conturi Europene privind execuția bugetului pe 2008 și își 
exprimă regretul în ceea ce privește rata estimată de nerambursare de 11% pentru politica 
de coeziune; consideră că acest lucru se datorează în parte procedurilor administrative 
complicate și subliniază că o simplificare a cadrului legislativ național și comunitar care 
reglementează fondurile structurale, în special în ceea ce privește procedurile de gestionare 
și monitorizare, este imperativă în procesul de îmbunătățire a performanțelor;

4. regretă că în aproximativ 18% din cazuri există în continuare întârzieri în raportare, care 
depășesc doi ani; subliniază importanța eliminării decalajului dintre detectarea și raportarea 
neregulilor, pentru a permite Comisiei să analizeze în mod corect și la timp tendințele și 
tiparele în schimbare legate de nereguli și fraude;

5. salută Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2008 intitulată „Pentru o interpretare 
uniformă a conceptului de risc admisibil de eroare” (COM(2008)0866), precum și 
progresele înregistrate de unele state membre în armonizarea sistemelor lor de raportare a 
neregulilor, datorită utilizării mai extinse a AFIS;

6. îndeamnă Comisia și statele membre să acționeze cu deplină responsabilitate și să-și 
intensifice eforturile în vederea evitării neregulilor, a erorilor administrative și a 
deficiențelor și solicită o mai bună demarcare a conceptelor de „neregulă” și „suspiciune 
de fraudă”.


