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SUGESTII

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

1. ia act de faptul că, în 2007, statele membre au semnalat 3 832 de neregularități (ceea ce 
reprezintă o creștere cu 19,2% în raport cu 2006), că suma totală alocată în 2007 a fost de 
aproximativ 828 de milioane de euro, că, în 2007, procentajul suspiciunilor de fraudă a 
reprezentat circa 12-15% din numărul total de neregularități semnalate și că valoarea 
totală a neregularităților pentru Fondul European de Dezvoltare Regională a crescut cu 
48% în comparație cu 2006; subliniază încă o dată că statele membre ar trebui să se 
asigure că dispun de mecanisme de control financiar adecvate și subliniază importanța 
unor acțiuni de prevenire din partea statelor membre, pentru a spori detectarea 
neregularităților înaintea efectuării efective de plăți către beneficiari;

2. ia act de publicarea de către Comisie a unei serii de rapoarte de evaluare a progreselor 
realizate în Bulgaria și în România în ceea ce privește reforma judiciară și lupta împotriva 
corupției, în conformitate cu mecanismele pentru cooperare și verificare, și un raport 
separat privind gestionarea fondurilor UE în Bulgaria, care evidențiază nevoia unui 
angajament și a unei acțiuni politice susținute pe teren, astfel încât valorile de referință 
fixate în momentul aderării să poate fi atinse pe deplin; ia, de asemenea, act de faptul că, 
în cazul specific al Bulgariei, Comisia a suspendat temporar finanțarea UE din cauza unor 
neregularități reperate cu ajutorul sistemului său de control și audit; prin urmare, invită 
aceste state membre să ia măsuri urgente de punere în aplicare a măsurilor concrete de 
continuare a acțiunii propuse în aceste rapoarte;

3. regretă că, în aproape 18% din cazuri, se înregistrează întârzieri în raportare mai mari de 
doi ani și subliniază importanța eliminării decalajului dintre detectarea și raportarea 
neregularităților și a suspiciunilor de fraudă pentru a permite Comisiei să analizeze în mod 
corect și la momentul oportun tendințele și tiparele în care se încadrează neregularitățile și 
fraudele;

4. îndeamnă cele opt state membre (Estonia, Franța, Germania, Irlanda, Luxemburg, Letonia, 
Spania și Suedia) care încă nu utilizează modulele electronice AFIS/ECR de raportare 
electronică să facă acest lucru rapid pentru a îmbunătăți calitatea datelor lor și 
promptitudinea raportării înainte de sfârșitul anului 2009;

5. subliniază că clasificarea neregularității (indicând dacă este un caz de suspiciune de fraudă 
sau nu) este un element al raportării statelor membre care trebuie consolidat, având în 
vedere faptul că patru state membre (Franța, Irlanda, Luxemburg și Spania) nu oferă în 
continuare nicio calificare, iar altele trei (Danemarca, Germania și Suedia) ar putea 
furniza o clasificare doar pentru un anumit număr al neregularităților raportate;

6. regretă faptul că, în pofida faptului că toți beneficiarii direcți ai politicii de coeziune a UE 
trebuie publicați de către autoritățile de gestionare în conformitate cu normele privind 
utilizarea fondurilor pentru perioada 2007-2013 [Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al 
Comisiei], baza de date de pe site-ul web al Comisiei este incompletă; îndeamnă, prin 
urmare, statele membre și Comisia să respecte pe deplin și în limitele de timp prevăzute 
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această obligație de transparență până la termenul stabilit în rezoluția Parlamentului 
European, respectiv iunie 2009;

7. sprijină poziția Comisiei conform căreia, atunci când sunt descoperite neregularități, se 
vor întreprinde măsuri corective, inclusiv suspendarea plăților și recuperarea plăților 
necuvenite sau eronate, iar Comisia va prezenta Parlamentului, cel puțin de două ori pe an, 
rapoarte privind măsurile pe care le ia în acest sens;
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