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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. observă că fondurile aferente coeziunii fac obiectul unor reguli deosebit de complexe şi 
sunt executate diferit de alte domenii de cheltuieli ale UE, ceea ce le face mai vulnerabile 
la erori; atrage atenţia asupra faptului că rata de eroare la cheltuielile aferente coeziunii 
este în continuare cea mai ridicată dintre toate creditele de plată ale UE, fiind de peste 5% 
în 2009; este conştient de reducerea ratei de eroare faţă de nivelul din 2008;

2. observă că încălcarea normelor privind achiziţiile publice rămâne una dintre cauzele cele 
mai frecvente ale neregulilor, fapt care se datorează în parte complexităţii acestor norme;
recomandă simplificarea şi reducerea numărului normelor privind achiziţiile publice cu 
scopul de a diminua incidenţa globală a erorilor;

3. este îngrijorat de faptul că Direcţia Generală Politica Regională (DG REGIO) precizează 
în Declaraţia sa de asigurare din Raportul anual de activitate pentru 2009 că pentru 38 din 
cele 79 de programe vizate, DG REGIO nu a obţinut asigurări rezonabile cu privire la 
legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente în ceea ce priveşte rambursările din 
2009 ale cheltuielilor declarate; solicită detalii suplimentare cu privire la informaţiile lipsă 
legate de rambursările efectuate în 2009; observă că statele membre au obligaţia de a 
furniza informaţii suficiente în rapoartele lor anuale de activitate şi solicită Comisiei să 
propună un sistem de sancţiuni în cazul în care informaţiile furnizate nu permit Comisiei 
să asigure legalitatea şi regularitatea; 

4. salută Avizul nr. 1/2010 al Curţii de Conturi Europene privind îmbunătăţirea gestiunii 
financiare a bugetului Uniunii Europene: riscuri şi provocări şi atrage atenţia asupra 
eficacităţii parţiale a sistemelor de supraveghere şi control într-o serie de domenii de risc 
ridicat din perspectiva Planului european de redresare economică, în special în ceea ce 
priveşte coeziunea şi dezvoltarea rurală;

5. în contextul revizuirii Regulamentului financiar, subliniază necesitatea de a armoniza 
normele şi sistemele de gestiune pentru programele de coeziune aflate sub gestiune 
partajată; observă că orice problemă de guvernanţă între Regulamentul financiar şi 
reglementările privind coeziunea poate fi evitată printr-o mai bună aliniere a normelor de 
eligibilitate între diferitele politici;

6. observă că sistemele de audit şi control pentru programele INTERREG le lipseşte în parte 
o abordare uniformă care să fie recunoscută de organismele de auditare din toate statele 
membre participante; solicită recunoaşterea reciprocă a unui set comun de norme şi 
standarde între autorităţile statelor membre implicate în auditarea şi controlarea 
programelor transfrontaliere.


