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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. observă că nivelul de eroare cu privire la punerea în aplicare a politicii de coeziune a 
scăzut progresiv în ultimii ani; observă totuși că politica regională rămâne unul dintre 
domeniile de politică expuse în mod deosebit erorilor, 98 dintre cele 168 de plăți efectuate 
de FEDER și de Fondul de coeziune și 70 dintre cele 160 de plăți efectuate de FSE care au 
fost auditate de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2011 fiind afectate de diferite tipuri de 
erori; 

2. atrage atenția asupra caracterului multianual al sistemului de gestionare a politicii de 
coeziune și subliniază faptul că evaluarea finală a neregulilor legate de punerea în aplicare 
a politicii respective va fi posibilă doar la finalul perioadei de programare; sprijină 
angajamentul Comisiei de a-și concentra eforturile asupra programelor și statelor membre 
care prezintă riscurile cele mai ridicate și așteaptă rezultatele finale ale dispozițiilor 
consolidate privind controlul la sfârșitul perioadei de programare 2007-2013;

3. constată că încălcarea normelor privind achizițiile publice rămâne cea mai frecventă cauză 
a neregulilor, pe lângă nerespectarea normelor de eligibilitate; atrage atenția asupra 
abordării diferite a Comisiei și a Curții în ceea ce privește aplicarea de corecții în legătură 
cu erorile din cadrul achizițiilor publice și solicită standardizarea metodologiei; ia act de 
eforturile depuse de Comisie pentru a asigura formarea și orientarea în vederea 
îmbunătățirii cunoștințelor privind normele de eligibilitate la fața locului;

4. observă că Comisia a supus toate programele cu o rată de eroare prevăzută anuală de peste 
2% - și nu mai de 5% - unei analize aprofundate pentru a determina dacă sunt necesare 
rezerve; salută estimarea Comisiei, potrivit căreia, în majoritatea statelor membre, 
sistemele de control consolidate și conforme devin treptat mai eficiente și capabile să 
identifice neregulile;

5. constată nivelul în creștere al plăților efectuate de către Comisie care au fost suspendate și 
întrerupte; observă că, în pofida faptului că Comisia asigură inițierea sistematică de 
acțiuni corective ori de câte ori sunt identificate deficiențe, Curtea consideră că nu există 
nicio garanție că mecanismele de corecție financiară compensează în mod corespunzător 
erorile detectate, nici că ele împiedică repetarea unor astfel de erori; 

6. constată cu satisfacție eforturile continue ale Comisiei de consolidare și, în același timp, 
de simplificare a dispozițiilor privind controlul din domeniul politicii de coeziune; este de 
părere că măsurile propuse pentru perioada de programare 2014-2020, cum ar fi 
condiționalitățile ex-ante specifice, declarațiile anuale de asigurare de gestiune, 
certificarea conturilor anuale, opiniile de audit sau regulile mai stricte pentru înlocuirea 
cheltuielilor neeligibile, ar trebui să contribuie suplimentar la reducerea nivelului de 
eroare; sprijină, în acest sens, și orientarea sporită spre rezultate și concentrarea tematică a 
politicii de coeziune, care ar trebui să asigure o valoare adăugată ridicată a operațiunilor 
cofinanțate.


