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SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru control bugetar, 
care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

1. reamintește că politica agricolă comună (PAC) reprezintă 98 % din cheltuielile aferente 
rubricii „Resurse naturale”; constată că nivelul de eroare este sub pragul de semnificație 
pentru rubrica „Resurse naturale”, luând în considerare nivelul de eroare estimat de 
Curte (1,9 %); constată că plățile directe, care reprezintă 70 % din cheltuielile pentru 
„resurse naturale”, s-au situat cu mult sub pragul de semnificație;

2. ia act de faptul că nivelul de eroare a fost semnificativ pentru domeniile de cheltuieli pe 
care Curtea le-a identificat ca prezentând un risc mai ridicat, inclusiv dezvoltarea rurală, 
măsurile de piață, mediul și politicile climatice; subliniază, cu toate acestea, că rata de 
eroare de 2,7 % pentru dezvoltarea rurală reprezintă o îmbunătățire considerabilă față de 
situația din anii precedenți; observă că cheltuielile cu risc ridicat au vizat în principal 
plăți bazate pe rambursarea costurilor, de exemplu în domeniile coeziunii și dezvoltării 
rurale, în care cheltuielile Uniunii sunt gestionate de statele membre; înțelege că 
cheltuielile cu risc ridicat fac adesea obiectul unor norme și criterii de eligibilitate 
complexe;

3. este satisfăcut de faptul că nivelul cheltuielilor pentru plățile directe, în comparație cu 
plafoanele nete prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, se ridică la 99 % din 
2017; constată că, în ceea ce privește Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), rata de execuție a atins o rată medie satisfăcătoare de 50 % din pachetul 
financiar total până la sfârșitul anului 2019;

4. consideră că simplificarea pentru beneficiarii finali, în special pentru tinerii fermieri și 
noii fermieri, ar trebui să fie o prioritate pentru statele membre atunci când își 
desfășoară planificarea strategică;

5. reamintește că atât Comisia, cât și statele membre sunt responsabile de combaterea 
fraudei în cadrul cheltuielilor PAC; le încurajează să își intensifice eforturile de 
prevenire și detectare a fraudei, în cooperare cu Oficiul European de Luptă Antifraudă 
(OLAF).


