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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. ia act de buna execuţie a bugetului alocat politicii regionale, fiind efectuate plăţi în valoare 
de 30 557 000 000 EUR, şi de faptul că majoritatea plăţilor din 2010 au fost pentru prima 
dată dedicate în principal punerii în aplicare a programelor pentru perioada 2007-2013 
(plăţi intermediare în valoare de 25 550 000 000 EUR, faţă de 9 420 000 000 EUR în 
2009);

2. regretă faptul că, din perspectiva cheltuielilor aferente domeniilor de politică, politica 
regională a fost domeniul cel mai afectat de erori, 49% dintre cele 243 de plăţi auditate de 
către Curtea de Conturi fiind afectate de erori; subliniază faptul că acest nivel de eroare a 
scăzut comparativ cu perioada de programare 2000-2006 şi că doar o parte dintre erori vor 
avea un impact financiar;

3. remarcă faptul că nerespectarea normelor în materie de achiziţii publice şi a normelor de 
eligibilitate este cauza unei proporţii însemnate din rata de eroare estimată (31%, respectiv 
43 %); ia act, în acest context, de recomandarea Curţii de Conturi de a se identifica 
domeniile în care este necesară o mai mare simplificare;

4. regretă deficienţele constatate în implementarea instrumentelor de inginerie financiară, în 
special în ceea ce priveşte nerespectarea cerinţelor de reglementare în realizarea 
contribuţiei din programele operaţionale la fondurile de implementare a unor astfel de 
instrumente, precum şi raportarea defectuoasă şi nerespectarea cerinţelor de verificare în 
vigoare;

5. ia act de faptul că, într-un număr mare de cazuri de tranzacţii afectate de erori, autorităţile 
din statele membre dispuneau de suficiente informaţii pentru a depista erorile şi a aplica 
măsuri de corecţie înainte de certificare.


