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SUGESTII

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

1. constată că plăţile intermediare pentru perioada 2007-2013 efectuate în 2008 reprezintă 
doar 32% din cheltuieli şi că observaţiile Curţii se referă în special la cheltuielile din 
perioada de programare 2000-2006, care au reprezentat 68% din plăţile pentru politica de 
coeziune în exerciţiul 2008; constată, prin urmare, că efectele consolidării cadrului juridic 
pentru perioada 2007-2013 şi ale măsurilor de simplificare adoptate în 2008 şi 2009 nu 
pot fi încă vizibile;

2. aşteaptă cu interes publicarea Comunicării Comisiei privind impactul planului de acţiune 
prevăzută pentru luna februarie 2010, care ar trebui să conţină şi rezultatele primului audit 
realizat de Comisie asupra unui eşantion de proiecte implementate în perioada de 
programare 2007-2013;

3. ia act de observaţiile Curţii potrivit cărora proporţia proiectelor din eşantionul statistic 
reprezentativ care au prezentat erori este de 43%, iar în cazul unui număr mare dintre 
acestea au existat rambursări necuvenite; consideră totuşi că această observaţie trebuie 
atenuată de afirmaţia Comisiei că avea deja cunoştinţă de existenţa unor deficienţe în cinci 
din cele şase programe în cauză şi că a luat măsurile de remediere necesare; ia act de a 
doua afirmaţie a Comisiei, susţinută de observaţia Curţii de la punctul 6.20 din Raportul 
său anual, şi anume că 58% dintre erori sunt erori de conformitate şi nu ar fi avut nici un 
efect asupra rambursării cheltuielilor;

4. constată că încălcarea normelor privind achiziţiile publice reprezintă una dintre cauzele 
cele mai frecvente ale neregulilor; invită Comisia să verifice cauzele acestei lipse de 
conformitate cu normele comunitare privind achiziţiile publice;

5. atrage atenţia asupra caracterului specific al cheltuielilor aferente politicii de coeziune 
care rezultă din sistemul de gestiune multianual şi subliniază că corecţiile financiare sunt 
efectuate în exerciţiile ulterioare şi, de asemenea, la încheierea perioadei de programare, 
ceea ce permite Comisiei, la modul general, să detecteze şi să corecteze numeroase 
nereguli;

6. salută ameliorarea evidentă în ceea ce priveşte corecţiile financiare realizate şi 
suspendările oficiale ale plăţilor iniţiate;

7. constată că nu a fost comunicat Comisiei niciun caz de fraudă în legătură cu proiectele 
auditate şi subliniază că nivelul de erori menţionat în raportul Curţii nu vizează neapărat 
fraude;

8. ia act de observaţia Curţii potrivit căreia pentru perioada de programare 2007-2013 au fost 
consolidate dispoziţiile referitoare la control şi au fost clarificate responsabilităţile 
Comisiei şi, respectiv, ale statelor membre; în acest context, apreciază valoarea adăugată a 
autorităţii de audit stabilite pentru fiecare program şi împărtăşeşte aşteptarea Comisiei ca 
raportul anual de control şi avizul comunicat de autoritatea de audit să sporească 
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asigurarea furnizată de sistemele de control naţionale;

9. consideră că, în pofida ameliorării sensibile a sistemelor de gestiune şi control introduse 
prin Planul de acţiune din 2008, care a consolidat rolul de supraveghere al Comisiei în 
cadrul acţiunilor structurale, observaţia Comisiei potrivit căreia numai 31% dintre sisteme 
funcţionează bine şi că peste 60% necesită îmbunătăţiri nu este satisfăcătoare; prin 
urmare, invită statele membre, autorităţile regionale şi autorităţile de gestionare 
responsabile să colaboreze strâns cu Comisia în efortul de a inversa aceste statistici;

10. observă că Planul de acţiune a permis Comisiei să ia măsuri conforme cu toate 
recomandările Curţii; salută acţiunile de formare şi orientare întreprinse de Comisie şi 
destinate autorităţilor responsabile cu punerea în aplicare a programelor cu scopul de a 
îmbunătăţi funcţionarea sistemului de gestiune partajată aplicat cheltuielilor aferente 
politicii de coeziune; încurajează Comisia să îşi intensifice eforturile, oferind orientări 
statelor membre şi încurajându-le să consolideze procedurile de recuperare şi de raportare.


