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SUGESTII

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

1. subliniază faptul că politicile structurale au constituit a doua parte ca mărime din bugetul 
UE în perioada de planificare 2000-2006 și reprezintă politicile principale ale UE în 
perioada 2007-2013;

2. reamintește că, în raportul său anual privind exercițiul financiar 2006, Curtea de Conturi 
Europeană a constatat că rambursarea a cel puțin 12% din suma totală în favoarea 
proiectelor din domeniul politicilor structurale nu ar fi trebuit efectuată, că 44% din 
rambursările privind eșantionul de proiecte verificate au fost afectate de erori și că un 
procent important de proiecte s-a caracterizat prin erori de conformitate;

3. subliniază că, în același raport, Curtea de Conturi Europeană a calificat sistemele de 
control din statele membre ca fiind, în general, ineficace sau moderat eficace;

4. salută, prin urmare, efortul de a urmări obiectivele fondurilor structurale și de coeziune pe 
parcursul perioadei actuale de planificare 2007-2013, în cadrul principiului de guvernare 
și parteneriat1;

5. solicită curților de conturi naționale să își consolideze rolul în mecanismele de control, 
astfel încât fondurile să fie alocate corespunzător, să își asume responsabilitățile și să 
joace un rol mai activ;

6. solicită ca statele membre să acorde consiliere și cursuri de pregătire promotorilor de 
proiecte, autorităților de gestionare și de plată, precum și organismelor de audit, pentru a 
se asigura că toți factorii implicați cunosc bine și pun în aplicare corespunzător cerințele 
din reglementările comunitare;

7. salută situațiile rezumative anuale ale statelor membre ca un prim pas spre declarațiile de 
gestiune naționale; îndeamnă, cu toate acestea, Comisia să propună adoptarea acelorași 
cerințe, linii directoare și note orientative pentru politicile structurale, precum și pentru 
politica agricolă comună;

8. regretă faptul că dispozițiile de punere în aplicare a proiectelor au fost, din nou, adoptate 
foarte târziu și invită autoritățile de gestionare, precum și autoritățile de plată și de control 
competente să prevadă și să pună în aplicare norme menite să simplifice procedurile 
administrative (de exemplu, utilizând mai mult sumele forfetare).

                                               
1 În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, JO L 210, 31.7.2006, p.25.
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