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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. ia act de faptul că mai mult de jumătate din cheltuielile UE din 2019 pot fi considerate 
ca prezentând un risc ridicat, inclusiv plățile bazate pe rambursare pentru investiții în 
domeniile coeziunii și dezvoltării rurale; ia act de faptul că creșterea ratei estimate a 
erorilor semnificative de la 4,5 % în 2018 la 4,9 % în 2019 poate determina auditorii să 
emită o opinie contrară cu privire la cheltuielile UE;

2. recunoaște faptul că cheltuielile cu risc ridicat sunt adesea supuse unor norme și condiții 
de eligibilitate complexe, care de multe ori sunt completate și de alte cerințe impuse de 
autoritățile naționale, ducând la un risc crescut de eroare care demarchează diferența 
dintre eroare și fraudă;

3. ia act de scăderea nivelului de eroare estimat la cheltuielile aferente „Coeziunii 
economice, sociale și teritoriale” de la 5 % în 2018 la 4,4 % în 2019; salută această 
îmbunătățire de la an la an, însă este dezamăgit că nu a fost posibilă reducerea ratei de 
eroare la nivelul de 3 % înregistrat în 2017;

4. ia act de faptul că principalele motive ale acestei rate de eroare sunt neeligibilitatea 
proiectelor, încălcarea normelor pieței interne și cheltuielile neeligibile; reamintește că 
aceste domenii prezintă un risc de eroare inerent ridicat, iar controalele efectuate de 
autoritățile de management nu sunt întotdeauna eficace;

5. salută eforturile de simplificare a cerințelor aplicabile managerilor de proiect și 
autorităților de management din statele membre în perioada de programare 2021-2027 
din Regulamentul privind dispozițiile comune;

6. subliniază că politica de coeziune și-a dovedit deja valoarea adăugată și va fi chiar mai 
indispensabilă odată ce se va încheia criza provocată de pandemia de COVID-19; 
subliniază că eliminarea cauzelor care stau la baza neregulilor prin raționalizarea și 
consolidarea capacităților administrative ar ajuta beneficiarii și autoritățile să se 
concentreze asupra rezultatelor și să contribuie la reducerea ratei de eroare;

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, ratele de 
absorbție pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de 
coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai scăzute decât în aceeași etapă a perioadei de 
programare precedente; atrage atenția că există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date fiind circumstanțele crizei provocate de pandemia 
de COVID-19, statele membre să acorde prioritate cheltuielilor în detrimentul 
performanței și regularității.


