
1012345.RO PE 485.046 

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000139/2013 

adresată Comisiei 
Articolul 115 din Regulamentul de procedură 

Gerben-Jan Gerbrandy, Michael Theurer, Jens Geier, Karin Kadenbach, Bart Staes 
în numele Comisia pentru control bugetar 

Subiect: Lipsa rezultatelor în carul programelor de dezvoltare rurală 

Curtea de Conturi Europeană a publicat șapte rapoarte speciale în ultimii ani pe tema cheltuirii 
fondurilor alocate dezvoltării rurale în perioada 2007-2013. Aceste rapoarte acoperă o sumă de peste 
30 de miliarde de euro din finanțarea acordată de UE pentru dezvoltarea rurală. Este îngrijorător faptul 
că, în cele mai multe cazuri, Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că obiectivele stabilite de statele 
membre și aprobate de Comisie sunt mult prea vaste, că mecanismele de monitorizare și evaluare nu 
reflectă în mod adecvat realizările și că statele membre nu sunt suficient de selective la alocarea 
fondurilor către proiecte și beneficiari. Curtea a afirmat că statele membre nu au dat dovadă de mult 
interes față de rezultatele obținute în cadrul planurilor lor de dezvoltare rurală. Comisia a acceptat 
PDR-uri ale statelor membre cu obiective vagi, fără termene precise, din care nu reieșea clar ce se 
urmărește prin program. 

1. Având în vedere constatările prezentate în rapoarte și faptul că multe dintre problemele indicate 
sunt comune, ce acțiuni specifice au fost întreprinse pentru a asigura faptul că pentru noul CFM 
2014-2020 Comisia va aproba numai acele planuri de cheltuieli (PDR) ale căror obiective sunt 
clare, pentru care s-a demonstrat necesitatea fondurilor publice, iar proiectele și beneficiarii au 
fost selectați pentru contribuția lor la realizarea obiectivelor de politică? 

2. Ce acțiuni specifice au fost întreprinse pentru a asigura faptul că în noul CFM 2014-2020 
monitorizarea și evaluarea cheltuielilor vor fi îmbunătățite pentru a garanta faptul că rezultatele, 
raportate la realizarea obiectivelor stabilite, demonstrează succesul sau eșecul măsurilor 
specifice finanțate și oferă un feedback în timp util pentru a efectua schimbările necesare în 
următorul CFM? 

3. Va recurge Comisia la opțiunea de suspendare sau înghețare a plăților dacă monitorizarea și 
evaluarea care fac parte din sistemele de control relevă pe parcursul noului CFM faptul că 
rezultatele nu sunt satisfăcătoare? 

4. Ce alte măsuri va lua Comisia în această privință? 
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