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SUGESTII

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

1. regretă faptul că, din cele 95 de proiecte verificate pe parcursul perioadei curente de 
finanţare, 60 au fost afectate de erori materiale privind cheltuielile declarate în cadrul 
proiectelor, reprezentând o majorare a numărului de nereguli comparativ cu anul anterior; 
consideră că ar fi necesară verificarea unui număr mai ridicat de proiecte, astfel încât 
concluziile obţinute să permită formularea de recomandări clare pentru îmbunătăţirea 
gestiunii financiare; 

2. observă că neregulile comise în statele membre se datorează, parţial, complexităţii 
cadrului legislativ şi, în consecinţă, ar trebui să încurajeze Comisia să continue să îl 
simplifice;

3. înţelege faptul că procedurile de încheiere a proiectelor, incluzând verificările ex post pot 
fi deosebit de lungi; încurajează Comisia să îşi revizuiască şi simplifice procedurile, astfel 
încât încheierea proiectelor pentru perioada 2000-2006 să se poată derula fără întârziere, 
asigurându-se, în acelaşi timp, cele mai ridicate standarde de gestiune financiară;

4. subliniază din nou faptul că statele membre ar trebui să asigure caracterul adecvat al 
mecanismelor lor de control financiar;

5. subliniază responsabilitatea directă a statelor membre pentru recuperarea fondurilor a 
căror plată este afectată de nereguli; reiterează faptul că încurajează Comisia să suspende 
plăţile intermediare către statele membre în cazuri de nereguli grave şi admite necesitatea 
unei reacţii adecvate în cazul insuficienţei sistemelor de control de gestiune într-un stat 
membru;

6. regretă lipsa unui set de cerinţe clare şi transparente ale Comunităţii cu privire la 
gestionarea sistemelor de control; consideră că noţiunea cheie de „nivel tolerabil de risc” 
ar trebui definită mai precis în scopul furnizării unor instrucţiuni clare care să satisfacă 
aşteptările legitime ale statelor membre, autorităţilor regionale şi contractanţilor.


