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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. salută cu interes concluziile din raportul Curții de Conturi Europene (CCE) și 
recomandările ce au drept scop folosirea corectă a Fondurilor structurale;

2. constată că raportul CCE pentru exercițiul 2007 vizează încă exclusiv proiectele din 2000-
2006, deoarece 2007 a constituit esențial o fază pregătitoare pentru punerea în aplicare a 
programelor 2007-2013; subliniază, prin urmare, că efectul noilor norme prevăzute pentru 
perioada de programare 2007-2013, care sunt mai simple și mai stricte decât cele în 
vigoare până în 2006, nu poate fi evaluat deocamdată;

3. subliniază că politica de coeziune rămâne una dintre principalele politici ale UE; 
subliniază rolul important ale acesteia în reacția UE la criza financiară și locul cheie pe 
care îl ocupă în cadrul planului european de redresare economică; salută, prin urmare, 
acțiunile propuse de Comisie care vizează facilitarea și accelerarea punerii în aplicare a 
programelor de coeziune;

4. constată că implementarea politicii de coeziune este expusă unui nivel ridicat de risc și 
subliniază că ar trebui să se țină seama de acest fapt atunci când se evaluează nivelul de 
eroare; consideră că măsurile de control eficiente trebuie să fie rentabile și proporționale 
cu cerințele bunei gestiuni financiare; subliniază faptul că trebuie să se evite o 
complexitate inutilă pentru a permite punerea în aplicare cu rapiditate a programelor; 

5. subliniază necesitatea simplificării procedurilor de implementare a fondurilor structurale, 
în special a sistemelor de gestionare și control; constată că complexitatea sistemului 
constituie, într-o oarecare măsură, cauza neregularităților din partea statelor membre; 
salută măsurile de simplificare propuse de Comisie în revizuirea reglementărilor aplicabile 
fondurilor structurale pentru perioada 2007-2013 ca răspuns la actuala criză financiară; 
așteaptă cu nerăbdare ultimul pachet de propuneri ale Comisiei privind măsurile de 
simplificare privind fondurile structurale, prevăzut pentru începutul lui 2009;

6. subliniază importanța planului de acțiune adoptat de Comisie la 19 februarie 2008 
referitor la consolidarea supravegherii în cadrul gestiunii în comun a acțiunilor structurale, 
plan care este menit să reducă numărul de erori din cererile de plată din partea statelor 
membre; are convingerea că acest nou plan de acțiune poate îmbunătăți situația în mod 
semnificativ, nu în ultimul rând prin asistența acordată statelor membre în vederea 
dezvoltării capacității lor de verificare a eligibilității cheltuielilor incluse în proiecte; 
constată că rezultatele inițiale conținute în primul raport de activitate privind planul de 
acțiune arată că s-au înregistrat progrese;

7. aprobă poziția declarată a Comisiei cu privire la corecțiile financiare potrivit căreia există 
posibilitatea de a depista și a corecta neregularitățile prin intermediul sistemului de 
corecție multianuale; constată că Comisia verifică continuu datele furnizate de statele 
membre din punctul de vedere al integralității și acurateței acestora și că s-au înregistrat 
progrese reale în ceea ce privește furnizarea de probe fiabile pentru corecțiile efectuate de 
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statele membre;

8. ia act de nivelul de eroare constatat de CCE și observă  diferența de interpretare de către 
CCE și Comisie a sumei care nu ar fi trebuit să fie rambursată (mai ales diferența de 
interpretare cu privire la normele privind eligibilitatea cheltuielilor); subliniază necesitatea 
unor clarificări suplimentare și solicită armonizarea interpretării normelor privind 
aplicarea de corecții financiare.
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