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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. ia act de constatarea Curții de Conturi, conform căreia, pentru politica regională, proporția 

tranzacțiilor evaluate care nu sunt afectate de erori a crescut față de 2011, în timp ce 

proporția tranzacțiilor care sunt afectate de una sau mai multe erori a scăzut, iar indicele 

de eroare cel mai probabil este evaluat la 6,8% pentru 2012 (față de 6% în 2011); 

reamintește faptul că erorile sunt adeseori de natură administrativă și nu presupun 

neapărat dispariția fondurilor, pierderea sau risipa acestora sau comiterea unei fraude; 

2. subliniază faptul că există o diferență semnificativă între diversele tipuri de erori și că ar 

trebui făcută o distincție între erorile grave, cum ar fi plățile excesive sau insuficiente sau 

fraudă, și greșelile minore sau de natură administrativă, întrucât doar 0,42% dintre erori au 

fost raportate de statele membre ca fiind o consecință a fraudelor în ceea ce privește 

programele finanțate de FEDER, Fondul de coeziune și FSE în perioada de programare 

2007-2013;  

 

3. ia act de faptul că orice eroare dintr-o procedură de achiziție publică, indiferent de 

amploarea sau gravitatea sa, duce la clasificarea de către Curtea de Conturi a ansamblului 

cheltuielilor pentru acea procedură drept eroare, chiar și în cazul în care nu s-a înregistrat 

nicio pierdere financiară, iar proiectul s-a desfășurat conform previziunilor; 

 

4. atrage atenția asupra diferenței de abordare dintre Comisie și Curtea de Conturi în ceea ce 

privește calcularea ratei de erori în legătură cu tranzacțiile pentru care Comisia a aplicat 

corecții forfetare și solicită standardizarea metodologiei; 

5. constată că corecțiile financiare cumulate, puse în aplicare la sfârșitul lui 2012, pentru 

programele finanțate de FEDER, Fondul de coeziune și FSE se ridică, în actuala perioadă 

de programare, la 0,2%; 

6. recunoaște nivelul în creștere al plăților efectuate de către Comisie care au fost suspendate 

sau întrerupte, fapt care garantează că acțiunile corective se efectuează în mod sistematic 

în cazurile în care se identifică deficiențe grave; 

 

7. 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; 

 

8.  salută noile norme pentru perioada de programare 2014-2020, stabilite prin procedura de 

codecizie, care includ măsuri precum desemnări de autorități de audit și certificare, 

acreditări ale autorităților de audit, analiza auditului și acceptarea conturilor, corecții 

financiare și corecții financiare nete, control proporțional, condiționalități ex-ante care ar 
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trebui să contribuie într-o măsură mai mare la reducerea nivelului de eroare; sprijină, în 

acest sens, și orientarea din ce în ce mai mare spre rezultate și concentrarea tematică a 

politicii de coeziune, care ar trebui să asigure o valoare adăugată ridicată a operațiunilor 

cofinanțate; salută totodată definirea deficiențelor grave și nivelul anticipat sporit de 

corecții pentru deficiențele repetate; 

 

9. salută Comunicarea recentă a Comisiei în care se subliniază abordarea orientată spre 

aplicarea corecțiilor financiare nete în domeniul agriculturii și politicii de coeziune în 

următoarea perioadă de programare; așteaptă actul delegat care să prevadă normele 

detaliate pentru criteriile de evaluare a funcționării sistemelor de gestionare și control, 

pentru stabilirea nivelului de corecții financiare care trebuie aplicat și pentru aplicarea 

corecțiilor forfetare. 
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REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE 

Data adoptării 11.2.2014    
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Membri titulari prezenți la votul final François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Francesca Barracciu, Catherine 

Bearder, Victor Boștinaru, Nikos Chrysogelos, Ryszard Czarnecki, 

Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta 

Maria Hübner, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Seán Kelly, Constanze 

Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Iosif 

Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan 

Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Ovidiu Ioan Silaghi, 

Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van 

Nistelrooij, Justina Vitkauskaite Bernard, Kerstin Westphal, Joachim 

Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

Membri supleanți prezenți la votul final Martina Anderson, Karin Kadenbach, Evgeni Kirilov, Marie-Thérèse 

Sanchez-Schmid 

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 

(2)] prezenți la votul final 

Ivana Maletić 

 
 


