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SUGESTII 

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

A. întrucât, în situația în care resursele sunt limitate din cauza crizei economice și financiare, 

fondurile Uniunii ar trebui utilizate în modul cel mai eficient pentru stimularea redresării 

economice, asigurându-se totodată implementarea reformelor, respectarea disciplinei 

financiare și stabilitatea politică și economică;  

B. întrucât statelor membre le revine o responsabilitate enormă în ceea ce privește utilizarea 

eficace a fondurilor Uniunii în cadrul gestiunii partajate, a cărei aplicare de către acestea 

este defectuoasă, iar fără o cooperare mai strânsă și mai eficace din partea statelor membre 

rata erorilor va rămâne ridicată; 

C. întrucât provocarea cea mai mare cu care se confruntă Europa este asigurarea creșterii 

economice și crearea de locuri de muncă, în special în IMM-uri și pentru tineri;  

D. întrucât colectarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) și a taxelor vamale are o influență 

directă atât asupra economiilor statelor membre, cât și asupra bugetului Uniunii și ar 

trebui să fie inclusă în declarațiile de gestiune ale statelor membre, 

1. constată că, în 2011, angajamentele bugetare restante pentru care nu au fost încă efectuate 

plăți și/sau dezangajări au crescut cu 13 miliarde EUR (6,7%), ajungând la 207 miliarde 

EUR, în principal în domeniile de politică finanțate prin credite diferențiate, reprezentând 

echivalentul valorii angajamentelor diferențiate pentru 2,3 exerciții sau al valorii plăților 

diferențiate pentru 2,7 exerciții, la rata de execuție din 20111; 

2. constată că nivelul ridicat al angajamentelor restante acumulate în perioada de programare 

2007-2013 ar putea fi explicat în mare măsură prin faptul că orice plată intermediară putea 

fi efectuată numai după aprobarea de către Comisie a sistemelor de gestiune și control ale 

statelor membre, conform cerințelor prevăzute în normele aplicabile fondurilor structurale, 

dar consideră totodată că acesta este și un indiciu al consecințelor pe care le are criza 

economică, statele membre confruntându-se cu dificultăți în absorbția sumelor alocate; 

3. insistă asupra necesității de a se asigura în anii următori suficiente credite de plată pentru 

lichidarea discrepanței tot mai mari dintre angajamentele restante și creditele de plată; 

4. este preocupat de concluzia Curții de Conturi potrivit căreia există în continuare deficiențe 

în ceea ce privește supravegherea vamală la nivel național și că, prin urmare, nu este sigur 

că resursele proprii tradiționale sunt înregistrate complet și corect; consideră inacceptabil 

faptul că controlul procedurilor vamale din statele membre nu funcționează în mod 

corespunzător; subliniază diferențele care continuă să existe între statele membre în 

domeniul performanțelor administrative în ceea ce privește depistarea neregulilor, a 

fraudei și a erorilor, precum și monitorizarea financiară a domeniului vamal; reamintește 

                                                 
1  Raportul anual al Curții de Conturi referitor la execuția bugetului privind exercițiul financiar 2011, 

 însoțit de răspunsurile instituțiilor (JO C 344, 12.11.2012, p. 1), punctele 1.36-1.38. 
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că funcționarea corectă a procedurilor vamale are consecințe directe asupra calculării 

TVA; 

5. subliniază că evaziunea în materie de TVA afectează nu numai bugetul Uniunii, ci și 

interesele financiare ale statelor membre, ceea ce duce la un nivel scăzut al resurselor 

proprii bazate pe TVA; 

6. este preocupat de constatarea Curții de Conturi conform căreia peste 60% din erorile 

legate de executarea fondurilor structurale în 2011 ar fi trebuit să fie depistate de sistemele 

de gestiune și control ale statelor membre; solicită în acest sens statelor membre să își 

consolideze sistemele de gestiune și control; invită Comisia să prezinte o imagine de 

ansamblu a diferențelor semnificative existente între statele membre în ceea ce privește 

performanța administrativă în gestionarea partajată a veniturilor și cheltuielilor și să 

adopte măsuri pentru a îmbunătăți performanța administrativă a statelor membre; 

îndeamnă statele membre să emită declarații naționale de gestiune, semnate la nivelul 

politic adecvat, cu privire la toate cheltuielile care fac obiectul gestiunii partajate; 

7. regretă faptul că, în actuala perioadă de criză economică, unele state membre revendică 

reducerea cheltuielilor din bugetul Uniunii și din cadrul financiar multianual, împiedicând 

astfel creșterea economică în Uniune și favorizând evitarea plății impozitelor; este 

preocupat de faptul că statele membre, multe dintre acestea fiind susținătoare ale 

eficientizării cheltuielilor, nici nu sprijină asigurarea unui nivel suficient de 

responsabilitate pentru execuția fondurilor UE, nici nu sunt de acord să discute în cadrul 

Consiliului, sub forma unei examinări inter pares, execuția bugetului Uniunii și protecția 

intereselor financiare ale Uniunii; 

8. solicită ca recuperarea fondurilor în urma utilizării necorespunzătoare de către statele 

membre a fondurilor Uniunii să se facă într-un mod mai eficace și ca fondurile recuperate 

să fie folosite în bugetul Uniunii; 

9. este preocupat de faptul că contrabanda cu țigări și contrafacerea acestora reprezintă o 

pierdere anuală de 1 miliard EUR pentru bugetul Uniunii și de alte 9 miliarde EUR pentru 

bugetele statelor membre; subliniază faptul că programul Hercule II a permis obținerea 

unor rezultate semnificative prin depistarea unor cazuri de contrabandă cu țigări și 

recomandă menținerea în continuare a programului Hercule III și asigurarea unei finanțări 

adecvate pentru acesta. 
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REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE 
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Membri titulari prezenți la votul final Marta Andreasen, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zuzana 

Brzobohatá, Martin Ehrenhauser, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, Paul 

Rübig, Petri Sarvamaa, Theodoros Skylakakis, Bart Staes, Michael 

Theurer 

Membri supleanți prezenți la votul final Cornelis de Jong, Esther de Lange, Edit Herczog, Karin Kadenbach, 

Ivailo Kalfin, Markus Pieper 

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 

(2)] prezenți la votul final 

Vasilica Viorica Dăncilă, Verónica Lope Fontagné, Janusz Władysław 

Zemke 

 
 


