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SUGESTII

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

1. constată că, așa cum se arată în raportul anual al Curții de Conturi Europene (CCE) pe 
pentru exercițiul financiar 2018, nivelul de eroare estimat în cheltuielile aferente rubricii 
„Coeziune economică, socială și teritorială” a crescut de la 3 % în 2017 la 5 % în 2018; 
regretă faptul că, deși suma auditată în 2018 în acest domeniu (23,8 miliarde EUR) a 
fost mult mai mare decât cea din 2017 (8,0 miliarde EUR), tendința pozitivă din ultimii 
ani a fost inversată; avertizează cu privire la riscul crescut de eroare la sfârșitul 
actualului cadru financiar multianual, din cauza presiunii de a absorbi rapid fondurile, 
înainte de a pierde finanțarea din partea Uniunii;

2. subliniază că neregulile în execuția bugetului Uniunii Europene nu implică în mod 
automat o fraudă și că este necesară o analiză temeinică a rezultatelor auditului înainte 
de a aplica corecții financiare îndreptate împotriva beneficiarilor; invită Comisia să 
pună în aplicare strategia sa antifraudă și să ofere în continuare statelor membre sprijin 
și asistență la punerea în aplicare a măsurilor antifraudă, inclusiv prin analizarea 
neregulilor raportate de statele membre în cadrul fondurilor structurale și de investiții 
europene (fondurile ESI);

3. ia act de faptul că sursa acestor nereguli, în ceea ce privește atât granturile, cât și 
instrumentele financiare – auditate mai puțin strict –, este, în principal, un rezultat al 
rambursărilor de pentru proiecte, beneficiari, activități și costuri neeligibile (44 %), 
precum și al nerespectării normelor pieței interne și privind ajutoarele de stat (40 %) și 
al lipsei documentației justificative (11 %), dar se datorează și ratelor globale scăzute de 
rambursare și de plată ale exercițiului precedent, precum și faptului că în audit au fost 
incluse mai puține instrumente financiare; subliniază că contribuția la nivelul de eroare 
estimat de CCE pentru cheltuielile cu risc ridicat al erorilor legate de achizițiile publice, 
normele privind ajutoarele de stat și acordarea de granturi a crescut în 2018; subliniază 
că, astfel cum se arată în raportul anual al CCE pentru 2018, rambursarea TVA este 
predispusă la erori și nu conduce întotdeauna la o utilizare optimă a fondurilor Uniunii, 
lucru care poate fi realizat prin simplificarea suplimentară a normelor; observă că unele 
state membre nu respectă obligația de a plăti beneficiarilor contribuția integrală din 
fonduri publice cel târziu la 90 de zile după cererea de plată;

4. atrage atenția asupra faptului că cheltuielile cu grad ridicat de risc fac adesea obiectul 
unor norme și condiții de eligibilitate complexe; regretă dificultățile cu care se 
confruntă unele state membre și unele regiuni în ceea ce privește execuția fondurilor; 
este de acord cu CCE că simplificarea normelor naționale de eligibilitate ar putea 
contribui la reducerea acestei surse de erori și ar avea ca rezultat scăderea sarcinii 
administrative a beneficiarilor; reamintește că, pe lângă asigurarea unui nivel ridicat de 
transparență, simplificarea normelor poate avea o contribuție importantă la o utilizare 
mai eficientă a fondurilor; solicită o implicare mai eficace a autorităților locale și 
regionale în procesul de elaborare a normelor naționale specifice pentru punerea în 
aplicare a fondurilor de coeziune; invită CCE și autoritățile naționale de audit să 
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propună recomandări privind simplificarea normelor și să efectueze audituri de 
simplificare;

5. subliniază rolul-cheie al autorităților naționale de audit, alături de cel al Curții de 
Conturi Europene, în monitorizarea utilizării fondurilor ESI; solicită îmbunătățirea 
metodelor de audit instituite la nivel național; încurajează Comisia să reducă 
interpretarea divergentă a normelor naționale sau ale Uniunii aplicabile în caz de 
dezacord cu evaluările din raportul anual al Curții de Conturi privind caracterul erorilor 
survenite, pentru a evita în viitor astfel de situații și interpretări diferite ale normelor 
aplicabile;

6. subliniază că rata de absorbție a fondurilor ESI a continuat să fie mai mică decât s-a 
preconizat și până la sfârșitul anului 2018 a atins doar 27,3 %, valoare care este chiar 
mai mică decât rata de absorbție de 33,4 % de la sfârșitul lui 2011, anul echivalent al 
cadrului financiar multianual precedent; avertizează că această situație ar putea duce la 
cheltuieli pripite spre finalul perioadei de programare, fapt care ar putea să pună în 
pericol îndeplinirea obiectivelor politicii de coeziune;

7. invită Comisia să prezinte o analiză detaliată a motivelor pentru care anumite regiuni 
continuă să aibă o rată scăzută de absorbție a fondurilor și să ia în considerare măsuri 
specifice pentru a soluționa problemele structurale care stau la baza acestor 
dezechilibre, precum și să sporească asistența tehnică la fața locului; subliniază că 
flexibilitatea și normele mai simple pot îmbunătăți eficiența și eficacitatea fondurilor 
ESI;

8. reamintește că motivele care au dus la rata de absorbție scăzută nu rezidă doar în 
metodologia de dezangajare (așa-numita „regulă n+3”), ci și în adoptarea tardivă a 
cadrului legislativ care permite punerea în aplicare a politicii de coeziune; subliniază că 
este important să se ajungă repede la un acord politic între instituții privind următorul 
CFM 2021-2027 și reglementările aferente politicii de coeziune, pentru a evita repetarea 
punerii în aplicare cu întârziere a fondurilor ESI în viitor, inclusiv acumularea de plăți 
restante în legătură cu cererile de plată viitoare; invită Comisia și Consiliul să instituie 
un plan de acțiune în prima jumătate a anului 2020, cu scopul de a accelera execuția 
fondurilor ESI în perioada de programare actuală, cu stimulente clare pentru absorbția 
eficace a fondurilor disponibile, consolidând obiectivele strategice ale Uniunii, în 
special coeziunea economică, socială și teritorială și, în conformitate cu obiectivele 
Acordului de la Paris, combaterea schimbărilor climatice;

9. reiterează importanța unor sisteme fiabile de măsurare a performanței bazate pe date de 
înaltă calitate pentru a îmbunătăți procesul decizional și invită Comisia să dezvolte și să 
alinieze în continuare metodologiile de audit, pentru a armoniza diferitele sisteme de 
măsurare a performanței ale autorităților din statele membre; solicită să se 
implementeze un set mai larg de indicatori capabili să încorporeze principiul 
parteneriatului pe care se bazează cheltuielile aferente politicii de coeziune, precum și 
dimensiunile sale orizontale relevante, cum ar fi performanța financiară, egalitatea de 
gen, nediscriminarea, dezvoltarea sustenabilă, evitându-se totodată orice sarcină 
administrativă suplimentară; subliniază că procesul de colectare a datelor ar trebui să fie 
adaptat prompt la orice modificare survenită în sistemele administrative (cum ar fi 
clasificarea NUTS);



AD\1196965RO.docx 5/7 PE643.053v02-00

RO

10. consideră că Uniunea a recurs tot mai des la instrumentele financiare și la garanțiile 
bugetare acordate Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI), ceea ce a contribuit la 
atragerea de fonduri suplimentare pentru a acoperi deficitul de investiții la nivel 
național, regional și local; prin urmare, își reiterează sprijinul pentru auditurile de 
performanță ale CCE legate de instrumentele financiare și BEI.
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