
PA\702213RO.doc PE400.343v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru dezvoltare regională

2007/2037(DEC)

9.1.2008

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru dezvoltare regională

destinat Comisiei pentru control bugetar

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii 
Europene aferent exerciţiului financiar 2006
(SEC(2007)1056 - C6-0390/2007 - 2007/2037(DEC))
(SEC(2007)1055 - C6-0362/2007 - 2007/2037(DEC))

Secţiunea III - Comisia

Raportor pentru aviz: Gerardo Galeote



PE400.343v01-00 2/4 PA\702213RO.doc

RO

PA_NonLeg



PA\702213RO.doc 3/4 PE400.343v01-00

RO

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. observă cu îngrijorare faptul că punerea în aplicare a gestiunii comune este criticată de 
Curtea de Conturi pentru faptul că a eşuat în obiectivul său de a rectifica insuficienţele 
din anumite sisteme de control ale statelor membre, care au fost inadecvate încă de la 
început; 

2. îşi exprimă din nou regretul faţă de faptul că unele state membre nu au reuşit să 
controleze în mod adecvat banii contribuabililor, de care sunt responsabile, şi încurajează 
Comisia în eforturile sale de a contribui la instruirea personalului autorităţilor de 
gestionare şi autorităţilor de plată din statele membre, astfel încât acesta să poată aplica în 
mod corect regulile, în vederea respectării normelor comunitare;

3. ia notă de faptul că, în raportul său, Curtea de Conturi apreciază calitatea a peste 70% 
dintre acţiunile de audit ale Comisiei, care au avut ca rezultat, în majoritatea cazurilor, 
identificarea unor nereguli care trebuie rectificate; observă, în continuare, că, în 
conformitate cu principiile de bază, trebuie să existe dovezi clare ale neregulilor, fie de 
natură formală, financiară sau frauduloasă, înainte să poată fi întreprinse acţiuni;

4. observă că exerciţiul bugetar 2006 trebuie să fie revizuit în contextul normelor în vigoare 
în perioada de programare 1999-2006 şi că noile norme aplicabile perioadei 2007-2013 
sunt mai stricte şi ar trebui să dea rezultate mai bune;

5. aprobă poziţia declarată a Comisiei, potrivit căreia toate neregulile detectate sunt urmate 
în mod corespunzător de măsuri corective, printre care suspendarea plăţilor şi recuperarea 
plăţilor nejustificate sau incorect realizate; în acest sens, observă că măsurile corective 
respective sunt puse în practică în contextul programelor multianuale şi că, prin urmare, 
nu ar trebui să fie considerate în lumina unei imagini instantanee a situaţiei existente la un 
moment dat; consideră, prin urmare, că procentul de 12%, prezentat de către Curtea de 
Conturi ca reprezentând volumul sumelor plătite în mod nejustificat în 2006, reprezintă o  
simplificare excesivă, care se pretează unor interpretări eronate şi înşelătoare;

6. observă cu o anumită satisfacţie poziţia Comisiei, care susţine că nu s-a pierdut nimic din 
sumele de bani plătite în mod necorespunzător şi că sumele mari în cauză vor fi 
recuperate; solicită Comisiei să informeze Parlamentul, la finalizarea ultimului dintre 
proiectele implicate în exerciţiul bugetar 2006, cu privire la totalitatea sumelor recuperate 
şi, dacă este necesar, cu privire la eventualele pierderi, precum şi la motivele care stau la 
baza acestora;

7. observă cu îngrijorare reducerea semnificativă a volumului de plăţi în unele dintre vechile 
state membre ale Uniunii Europene, care a condus la o majorare însemnată a 
angajamentelor restante (RAL); 

8. observă cu îngrijorare faptul că deficienţele persistente din sistemele de control şi 
gestionare din anumite state membre ale UE-15 dau naştere unor îndoieli cu privire la 
posibilitatea garantării legalităţii şi a regularităţii utilizării fondurilor europene, după cum 
au subliniat Comisia şi Curtea de Conturi; 
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Declaraţii de gestiune naţionale

9. subliniază că, în conformitate cu articolul 274 din Tratatul CE, fiecare stat membru 
trebuie să îşi asume pe deplin responsabilităţile de gestionare şi să adopte măsurile 
necesare pentru a reduce la minimum riscul de eroare aferent operaţiunilor subiacente;  
subliniază necesitatea, exprimată deja în rezoluţiile Parlamentului privind descărcarea de 
gestiune pentru exerciţiile financiare 2003, 2004 şi 2005, de a introduce declaraţii 
naţionale la un nivel politic adecvat, care să reglementeze toate fondurile comunitare care 
intră sub incidenţa acordului de gestiune comună şi care să ofere o garanţie veritabilă că 
sistemele naţionale de supraveghere şi control funcţionează în mod corespunzător. 


	702213ro.doc

