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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. amintește faptul că, având în vedere dificultățile economice cu care se confruntă în 

prezent statele membre și resursele insuficiente din bugetul UE, protejarea intereselor 

financiare ale Uniunii Europene este deosebit de importantă; subliniază faptul că fondurile 

UE trebuie să fie administrate în mod corespunzător și folosite în modul cel mai eficient 

cu putință;  

2. constată că 321 de nereguli raportate ca fiind de natură frauduloasă și 4 672 de nereguli 

raportate ca nefiind de natură frauduloasă au avut legătură cu politica de coeziune; 

recunoaște faptul că în ambele categorii numărul neregulilor raportate a crescut cu 15% în 

comparație cu 2012 și că, în anii anteriori, majoritatea sumelor care au implicat nereguli în 

2013 (63%) au în continuare legătură cu politica de coeziune; subliniază însă că în ambele 

categorii sumele aferente au scăzut, că se poate observa o îmbunătățire treptată pe baza 

experienței anilor anteriori și că, pentru prima dată, politica de coeziune nu este domeniul 

de cheltuieli bugetare cu cel mai mare număr de nereguli raportate ca fiind de natură 

frauduloasă;  

3. ia act de faptul că aceste date statistice reprezintă doar o orientare aproximativă cu privire 

la impactul neregulilor asupra bugetului UE; consideră că această imprecizie este 

rezultatul faptului că statele membre au abordări ce diferă atât între ele, cât și în cadrul 

acestora în domeniul detectării, clasificării și raportării neregulilor și consideră că este 

nevoie de o armonizare și mai puternică; consideră că o prezentare a neregulilor care să 

identifice tipul și natura acestora este utilă în ceea ce privește armonizarea politicilor; 

4. admite faptul că neregulile care nu sunt de natură frauduloasă sunt adesea cauzate de lipsa 

unor cunoștințe suficiente în materie de norme, cerințe complexe și reglementări; 

consideră că simplificarea normelor și a procedurilor va reduce numărul neregulilor care 

nu sunt de natură frauduloasă; invită Comisia, statele membre, regiunile și autoritățile 

locale să asigure o formare cuprinzătoare pentru autoritățile și personalul implicat în 

gestionarea fondurilor în cadrul politicii de coeziune; invită instituțiile europene și statele 

membre să realizeze, în afară de raportul anual privind protejarea intereselor financiare ale 

UE, o evaluare intermediară a măsurii în care noua arhitectură în materie de reglementare 

a politicii de coeziune previne și reduce în plus riscul de comitere a unor nereguli și să 

analizeze care este posibilitatea de a simplifica și mai mult normele în vigoare; 

5. consideră că un efort deosebit ar trebui făcut în legătură cu domeniile în care apar nereguli 

de natură frauduloasă majore; amintește rolul important al educării și consolidării 

capacităților în ceea ce privește lupta antifraudă, atât în cadrul administrațiilor publice, cât 

și în rândul părților interesate, inclusiv al organizațiilor societății civile, în combinație cu 

norme clare și aplicarea strictă a acestora, deoarece acestea au un rol esențial pentru 

prevenirea eficientă a fraudelor; 

6. apreciază eforturile depuse de statele membre pentru a detecta, evalua și raporta 

neregulile, inclusiv fraudele; invită statele membre și autoritățile acestora să-și intensifice 
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eforturile și să facă schimb de bune practici pentru a asigura îmbunătățirea coordonării și a 

evaluării ex-ante și să își valorifice potențialul de detectare și corectare a erorilor înainte 

de a solicita rambursări din partea Comisiei, utilizând la maximum informațiile de care 

dispun; 

7. subliniază, de asemenea, importanța asistenței și a controalelor externe pentru combaterea 

neregulilor și a fraudelor; își exprimă convingerea cu privire la faptul că un cadru legal 

european coerent care să protejeze interesele financiare ale UE ar putea fi benefic și 

susține, în acest context, strategiile antifraudă dezvoltate recent de UE și, invită, în 

special: 

 a. toate statele membre să desemneze un serviciu de coordonare antifraudă și să îi 

încredințeze puteri și competențe importante, precum și resurse umane și financiare 

suficiente și Comisia să asigure armonizarea acestora în toate statele membre; 

 b. Consiliul să sprijine Directiva privind combaterea fraudelor care aduc atingere 

intereselor financiare ale UE prin măsuri de drept penal; precum și 

 c. Consiliul să sprijine instituirea unui parchet european independent, cu condiția ca 

relația dintre acesta și alte organisme existente ale UE să fie și mai bine definită și clar 

delimitată pentru a evita suprapunerea ineficientă de competențe; 

8. constată că nivelul neregulilor și al fraudelor datorate nerespectării normelor privind 

achizițiile publice este în continuare ridicat; invită statele membre să transpună rapid în 

dreptul național Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 

februarie 2014 privind achizițiile publice1, Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entități 

care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor 

poștale2 și Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 

februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune3 adoptate recent, pentru a 

reduce și mai mult riscul comiterii de nereguli și fraude. 

                                                 
1 JO L 94, 28.3.2014, p. 65. 
2 JO L 94, 28.3.2014, p. 243. 
3 JO L 94, 28.3.2014, p. 1. 
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