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1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii 
Europene aferent exerciţiului financiar 2005, secţiunea III - Comisia
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 20051,

– având în vedere conturile anuale definitive ale Comunităţilor Europene aferente 
exerciţiului financiar 2005 – Volumul I (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, 
SEC(2006)0915 – C6-0262/2006)2,

– având în vedere raportul Comisiei către autoritatea de descărcare de gestiune privind 
monitorizarea deciziilor de descărcare de gestiune 2004 (COM(2006)0642,
COM(2006)0641) şi documentul serviciilor Comisiei – anexa la raportul Comisiei 
prezentat Parlamentului European, privind monitorizarea deciziilor de descărcare de 
gestiune 2004 (SEC(2006)1376, SEC(2006)1377),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul regiunilor, intitulată "Realizări politice în 
2005" (COM(2006)0124,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei privind 
gestiunea pe anul 2005” (COM(2006)0277),

– având în vedere raportul anual al Comisiei către autoritatea de descărcare de gestiune 
privind auditul intern efectuat în 2005 (COM(2006)0279),

– având în vedere raportul de sinteză al Comisiei intitulat „Răspunsurile statelor membre la 
raportul anual al Curţii de Conturi privind exerciţiul financiar 2004” (COM(2006)0184),

– având în vedere Cartea verde privind iniţiativa europeană în materie de transparenţă, 
adoptată la 3 mai 2006 de către Comisie,

– având în vedere avizul nr. 2/2004 al Curţii de Conturi privind sistemul de control unic 
(single audit) (şi propunerea privind cadrul de control intern comunitar)3,

– având în vedere comunicarea Comisiei privind o foaie de parcurs pentru elaborarea unui 
cadru de control intern integrat (COM(2005)0252),

– având în vedere planul de acţiune al Comisiei pentru elaborarea unui cadru de control 
intern integrat (COM(2006)0009),

  
1 JO L 60 din 8.3.2005.
2 JO C 263 din 31.10.2006, p. 1.
3 JO C 107 din 30.4.2004, p. 1.
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– având în vedere primul raport privind tabloul de bord al punerii în aplicare a planului de 
acţiune al Comisiei pentru elaborarea unui cadru de control intern integrat, publicat la 19 
iulie 2006 (SEC(2006)1009),

– având în vedere raportul publicat la 13 noiembrie 2006 de către Comisie pentru Uniunea 
Europeană a Camerei Lorzilor, intitulat „Gestiunea financiară şi frauda în Uniunea 
Europeană: percepţii, realităţi şi propuneri”,

– având în vedere raportul anual al Curţii de Conturi privind execuţia bugetului pentru 
exerciţiul financiar 20051, precum şi rapoartele speciale ale acesteia însoţite respectiv de 
răspunsurile instituţiilor verificate2,

– având în vedere declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi 
regularitatea operaţiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul 
articolului 248 din Tratatul CE2,

– având în vedere recomandarea Consiliului din … (0000/0000 – C6-0000/2007),

– având în vedere articolele 274, 275 şi respectiv 276 din Tratatul CE precum şi articolele 
179a şi 180b din Tratatul Euratom,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene3, în special articolele 145, 146 şi 147,

– având în vedere avizul nr. 4/2006 al Curţii de Conturi a Comunităţii Europene privind 
proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 
1605/20024,

– având în vedere articolul 70 şi anexa V la Regulamentul său,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizele celorlalte comisii 
interesate (A6-0000/2007),

A. întrucât, conform articolului 274 din Tratatul CE, Comisia execută bugetul pe proprie 
răspundere, în temeiul principiului bunei gestiuni financiare,

1. acordă Comisiei descărcarea de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii 
Europene pentru exerciţiul financiar 2005;

2. îşi prezintă observaţiile în cadrul rezoluţiei de mai jos;

  
1 JO C 263 din 31.10.2006, p. 1.
2 JO C 263 din 31.10.2006, p. 10.
3 JO L 248 din 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat prin regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390 
din 30.12.2006, p. 1.).
4 JO C 273 din 9.11.2006, p. 2.



PR\645713RO.doc 5/34 PE 382.516v01-00
Traducere externă

RO

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, Curţii de Justiţie, 
Curţii de Conturi şi Băncii Europene de Investiţii şi totodată instituţiilor naţionale şi 
regionale de control prezenta decizie împreună cu rezoluţia care este parte integrantă din 
aceasta, şi de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria 
L).
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2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor referitoare la execuţia bugetului general al Uniunii 
Europene aferent exerciţiului financiar [2005], secţiunea III - Comisia
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 20051,

– având în vedere conturile anuale definitive ale Comunităţilor Europene aferente 
exerciţiului financiar 2005 – Volumul I (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, 
SEC(2006)0915 – C6-0262/2006)2,

– având în vedere raportul Comisiei către autoritatea de descărcare de gestiune privind 
monitorizarea deciziilor de descărcare de gestiune 2004 (COM(2006)0642, 
COM(2006)0641) şi documentul serviciilor Comisiei – anexa la raportul Comisiei 
prezentat Parlamentului European, privind monitorizarea deciziilor de descărcare de 
gestiune 2004 (SEC(2006)1376, SEC(2006)1377),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul regiunilor, intitulată "Realizări politice în 
2005" (COM(2006)0124,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei privind 
gestiunea pe anul 2005” (COM(2006)0277),

– având în vedere raportul anual al Comisiei adresat autorităţii de descărcare de gestiune 
privind auditul intern efectuat în 2005 (COM(2006)0279),

– având în vedere raportul de sinteză al Comisiei intitulat „Răspunsurile statelor membre la 
raportul anual al Curţii de Conturi privind exerciţiul financiar 2004” (COM(2006)0184),

– având în vedere Cartea verde privind iniţiativa europeană în materie de transparenţă, 
adoptată la 3 mai 2006 de către Comisie,

– având în vedere avizul nr. 2/2004 al Curţii de Conturi privind sistemul de control unic 
(single audit) (şi propunerea privind cadrul de control intern comunitar)3,

– având în vedere comunicarea Comisiei privind o foaie de parcurs pentru elaborarea unui 
cadru de control intern integrat (COM(2005)0252),

– având în vedere planul de acţiune al Comisiei pentru elaborarea unui cadru de control 
intern integrat (COM(2006)0009),

  
1 JO L 60 din 8.3.2005.
2 JO C 263 din 31.10.2006, p. 1.
3 JO C 107 din 30.4.2004, p. 1.
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– având în vedere primul raport privind tabloul de bord al punerii în aplicare a planului de 
acţiune al Comisiei pentru elaborarea unui cadru de control intern integrat, publicat la 19 
iulie 2006 (SEC(2006)1009),

– având în vedere raportul publicat la 13 noiembrie 2006 de către Comisie pentru Uniunea 
Europeană a Camerei Lorzilor, intitulat „Gestiunea financiară şi frauda în Uniunea
Europeană: percepţii, realităţi şi propuneri”,

– având în vedere raportul anual al Curţii de Conturi privind execuţia bugetului pentru 
exerciţiul financiar 20051 , precum şi rapoartele speciale ale acesteia însoţite respectiv de 
răspunsurile instituţiilor verificate,

– având în vedere declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi 
regularitatea operaţiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul 
articolului 248 din Tratatul CE2,

– având în vedere recomandarea Consiliului din … (0000/0000 – C6-0000/2007),

– având în vedere articolele 274, 275 şi respectiv 276 din Tratatul CE, precum şi articolele 
179a şi 180b din Tratatul Euratom,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie
2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene3, în special articolele 145, 146 şi 147,

– având în vedere avizul nr. 4/2006 al Curţii de Conturi a Comunităţii Europene privind 
proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 
1605/20021,

– având în vedere articolul 70 şi anexa V la Regulamentul său,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizele celorlalte comisii 
interesate (A6-0000/2006),

A. întrucât, în temeiul articolului 275 din Tratatul CE, este de competenţa Comisiei să 
stabilească conturile,

1. aprobă închiderea conturilor referitoare la execuţia bugetului general al Uniunii Europene 
aferent exerciţiului financiar 2005;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, 
Curţii de Justiţie, Curţii de Conturi şi Băncii Europene de Investiţii, precum şi celorlalte 
instituţii naţionale şi regionale de control din statele membre, şi de a asigura publicarea 
acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

  
1 JO C 263 din 31.10.2006, p. 1.
2 JO C 263 din 31.10.2006, p. 10.
3 JO L 248 din 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat prin regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390 
din 30.12.2006, p. 1.).
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3. PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conţinând observaţiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea 
de gestiune pentru execuţia bugetului general al Uniunii Europene aferent 
exerciţiului financiar 2005, secţiunea III - Comisia
(SEC(2006)0916 – C6-0263/2006 – 2006/2070(DEC))
(SEC(2006)0915 – C6-0262/2006 – 2006/2070(DEC))

Parlamentul European,

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene aferent exerciţiului financiar 20052,

– având în vedere conturile anuale definitive ale Comunităţilor Europene aferente 
exerciţiului financiar 2005 – Volumul I (SEC(2006)0916 – C6-0263/2006, 
SEC(2006)0915 – C6-0262/2006)3,

– având în vedere raportul Comisiei către autoritatea de descărcare de gestiune privind 
monitorizarea deciziilor de descărcare de gestiune 2004 (COM(2006)0642, 
COM(2006)0641) şi documentul serviciilor Comisiei – anexa la raportul Comisiei 
prezentat Parlamentului European, privind monitorizarea deciziilor de descărcare de 
gestiune 2004 (SEC(2006)1376, SEC(2006)1377),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul regiunilor, intitulată "Realizări politice în 
2005" (COM(2006)0124,

– având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Sinteza realizărilor Comisiei în materie 
de gestiune pe anul 2005” (COM(2006)0277),

– având în vedere raportul anual al Comisiei adresat autorităţii de descărcare de gestiune 
privind auditul intern efectuat în 2005 (COM(2006)0279),

– având în vedere raportul de sinteză al Comisiei intitulat „Răspunsurile statelor membre la 
raportul anual al Curţii de Conturi privind exerciţiul financiar 2004” (COM(2006)0184),

– având în vedere Cartea verde privind iniţiativa europeană în materie de transparenţă, 
adoptată la 3 mai 2006 de către Comisie,

– având în vedere avizul nr. 2/2004 al Curţii de Conturi privind sistemul de control unic 
(single audit) (şi propunerea privind cadrul de control intern comunitar)4,

– având în vedere comunicarea Comisiei privind o foaie de parcurs pentru elaborarea unui 
cadru de control intern integrat (COM(2005)0252),

– având în vedere planul de acţiune al Comisiei pentru elaborarea unui cadru de control 

    
1 JO C 273 din 9.11.2006, p. 2.
2 JO L 60 din 8.3.2005.
3 JO C 263 din 31.10.2006, p. 1.
4 JO C 107 din 30.4.2004, p. 1.
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intern integrat (COM(2006)0009),

– având în vedere primul raport privind tabloul de bord al punerii în aplicare a planului de 
acţiune al Comisiei pentru elaborarea unui cadru de control intern integrat, publicat la 19 
iulie 2006 (SEC(2006)1009),

– având în vedere raportul publicat la 13 noiembrie 2006 de către Comisie pentru Uniunea 
Europeană a Camerei Lorzilor, intitulat „Gestiunea financiară şi frauda în Uniunea 
Europeană: percepţii, realităţi şi propuneri”,

– având în vedere raportul anual al Curţii de Conturi privind execuţia bugetului pentru 
exerciţiul financiar 20051 , precum şi rapoartele speciale ale acesteia însoţite respectiv de 
răspunsurile instituţiilor verificate,

– având în vedere declaraţia de asigurare privind fiabilitatea conturilor şi legalitatea şi 
regularitatea operaţiunilor subiacente, întocmită de Curtea de Conturi în temeiul 
articolului 248 din Tratatul CE2,

– având în vedere recomandarea Consiliului din … (0000/0000 – C6-0000/2007),

– având în vedere articolele 274, 275 şi respectiv 276 din Tratatul CE, precum şi articolele 
179a şi 180b din Tratatul Euratom,

– având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor 
Europene3, în special articolele 145, 146 şi 147,

– având în vedere avizul nr. 4/2006 al Curţii de Conturi a Comunităţii Europene privind 
proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 
1605/20024,

– având în vedere articolul 70 şi anexa V la Regulamentul său,

– având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizele celorlalte comisii 
interesate (A6-0000/2006),

A. întrucât articolul 274 din Tratatul CE prevede că responsabilitatea pentru execuţia 
bugetului comunitar revine Comisiei care trebuie să o exercite conform principiului bunei 
gestiuni financiare în cooperare cu statele membre,

B. întrucât modul cel mai elocvent prin care Comisia îşi poate demonstra adevărata implicare 
în favoarea transparenţei şi a unei bune gestiuni financiare, este să pună totul în practică şi 
să sprijine în totalitate iniţiativele ce vizează îmbunătăţirea calităţii gestiunii financiare cu 
scopul de a obţine o declaraţie de asigurare (DAS) pozitivă din partea Curţii de Conturi 

  
1 JO C 263 din 31.10.2006, p. 1.
2 JO C 263 din 31.10.2006, p. 10.
3 JO L 248 din 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat prin regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 (JO L 390 
din 30.12.2006, p. 1).
4 JO C 273 din 9.11.2006, p. 2.
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(denumită în continuare „Curtea”),

C. întrucât punerea în aplicare a politicilor UE este caracterizată prin „gestionare repartizată” 
a bugetului comunitar între Comisie şi statele membre, ceea ce înseamnă că 80% din 
cheltuielile comunitare sunt gestionate de către statele membre,

D. Întrucât exercitarea responsabilităţilor de control din partea statelor membre privind 
procurarea de informaţii financiare şi existenţa semnăturilor corespunzătoare la nivel 
central în legătură cu aceste informaţii, ar trebui să contribuie în mod cert la 
îmbunătăţirea gestiunii bugetului comunitar şi la obţinerea unei declaraţii de asigurare 
pozitive,

E. întrucât, în rezoluţiile sale privind descărcarea de gestiune 2003 şi 2004 din 12 aprilie 
20051 şi respectiv din 27 aprilie 20062, Parlamentul a propus ca fiecare stat membru să 
furnizeze o declaraţie ex ante şi o declaraţie de asigurare anuală ex post privind utilizarea 
de către aceştia a finanţărilor Uniunii Europene,

F. întrucât principiul director general vizat de Parlament este să se procedeze de aşa natură 
încât, în conformitate cu Tratatul CE, să fie asumate în totalitate atât responsabilitatea 
finală care revine Comisiei în materie de gestiune a bugetului comunitar, cât şi 
responsabilitatea parţială care revine statelor membre în materie de gestiune a fondurilor 
puse la dispoziţia acestora,

G. întrucât Consiliul ECOFIN, în concluziile sale din 8 noiembrie 2005, se îndepărtează de 
propunerea Parlamentului privind declaraţiile la nivel naţional3,

H. întrucât acordul interinstituţional între Parlamentul European, Consiliu şi Comisie 
privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară4, din 17 mai 2006, prevede la 
alineatul 44 faptul că autorităţile însărcinate cu verificarea conturilor în statele membre 
vor evalua măsura în care sistemele de gestiune şi de control sunt în conformitate cu 
regulamentul comunitar şi că statele membre se angajează să stabilească în fiecare an, la 
nivelul naţional corespunzător, un raport rezumativ al verificărilor de conturi şi al 
declaraţiilor disponibile,

I. Întrucât principiul unei verificări interne eficiente se numără printre principiile bugetare 
din Regulamentul financiar de la data modificării prin Regulament (CE, Euratom) nr. 
1995/2006, astfel cum a propus Comisia în planul său de acţiune menţionat anterior,

J. întrucât, în raportul său anual din 2005, Curtea a subliniat, pe tema dezvoltării unui cadru 
de control intern integrat, faptul că „unul dintre obiectivele cele mai importante aprobate 
de Comisie este acela al proporţionalităţii şi al raportului cost-eficacitate a 
verificărilor” (punctul 2.10),

K. întrucât Consiliul ECOFIN menţionat anterior, din 8 noiembrie 2005, a considerat în 
  

1 JO C 33 E din 9.2.2006, p. 169.
2 Texte aprobate, P6_TA(2006)0157.
3 A se vedea concluziile Consiliului ECOFIN din 8 noiembrie 2005 la adresa următoare:
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/86942.pdf
4 JO C 139 din 14.6.2006, p. 1. 
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concluziile sale că dezvoltarea unui control intern integrat, precum şi claritatea şi 
simplificarea legislaţiei aplicate verificărilor sunt în mod egal de o importanţă capitală şi 
a solicitat „Comisiei să evalueze costul verificărilor pe domenii de cheltuieli” (punctul 
5),

L. întrucât  lucrările Comisiei Parlamentare privind controlul bugetar în general şi în special 
procedura de descărcare de gestiune constituie un proces ce vizează 1) stabilirea 
responsabilităţii totale a Comisiei în ansamblul ei, precum şi a tuturor celorlalţi actori 
importanţi pentru gestiunea financiară a UE conform Tratatului, 2) aplicarea unei 
proceduri anuale corespunzătoare în acest sens care să permită Parlamentului să intre în 
relaţii directe cu principalii responsabili de această gestiune, şi 3) îmbunătăţirea gestiunii 
financiare în UE, astfel determinând crearea unei baze decizionale mai solide în lumina 
rezultatelor auditului Curţii,

M. invitând Comisia pentru bugete să ţină cont de rezultatele şi recomandările descărcării de 
gestiune 2005 în cadrul următoarei proceduri bugetare,

PROBLEME ORIZONTALE

Declaraţia de asigurare

Fiabilitatea conturilor

1. relevă că, exceptând observaţiile punctuale, Curtea consideră că conturile anuale finale ale 
Comunităţilor Europene prezintă cu fidelitate situaţia financiară a Comunităţilor la 31 
decembrie 2005, precum şi rezultatele operaţiunilor şi fluxul trezoreriei pentru exerciţiul 
financiar închis la data respectivă (capitolul 1, DAS, punctele V şi VIII);

2. se felicită în special pentru efortul consimţit de serviciile Comisiei în vederea adoptării 
contabilităţii exerciţiului financiar în termenele prevăzute de regulamentul financiar, 
pentru elaborarea situaţiilor financiare;

3. se declară totuşi preocupat de observaţiile Curţii privind erorile care au afectat valorile 
înregistrate în sistemul contabil (supraestimarea datoriilor pe termen scurt şi a valorii 
totale de pre-finanţare pe termen lung şi scurt şi erorile în sistemele contabile locale ale 
anumitor direcţii generale);

4. solicită Comisiei să-şi remedieze de urgenţă aceste deficienţe relevate de Curte pentru a 
evita ca acestea să afecteze fiabilitatea situaţiilor financiare din 2006;

5. se felicită pentru faptul că, în urma solicitărilor repetate ale Parlamentului, noul articol 61 
din regulamentul financiar prevede validarea conturilor de către contabilul Comisiei, 
acesta fiind abilitat să verifice informaţiile primite şi să constituie rezerve;

6. recunoaşte cu satisfacţie faptul că, conform cererii formulate în rezoluţia sa referitor la 
descărcarea de gestiune pentru exerciţiul financiar 2004, informaţiile privind „conturile 
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bancare necunoscute” i-au fost comunicate de către Comisie şi situaţia acestor conturi a 
fost clarificată;

7. regretă faptul că, conform observaţiilor Curţii în raportul său anual 2005 (punctul 1.49), 
contabilul nu a respectat regulile contabile nr. 2 şi 12 în ceea ce priveşte noile structuri, 
prezentarea bilanţului şi noua abordare a drepturilor la pensie din partea Comunităţilor; 
invită Comisia sa adopte măsurile necesare pentru a le remedia;

8. observă cu îngrijorare faptul că se identifică erori de către Curte, ce afectează pre-
finanţările contabilizate şi invită Comisia să remedieze de urgenţă aceste puncte slabe 
pentru ca respectivele conturi să reflecte cel mai fidel posibil situaţia financiară a 
Comunităţilor;

Legalitatea operaţiunilor subiacente

9. ţine cont de consideraţiile Curţii conform cărora domeniile în care Comisia a pus în 
aplicare sistemele de control şi de supraveghere corespunzătoare nu au determinat 
apariţia de constatări importante în ceea ce priveşte legalitatea şi reglaritatea operaţiunilor 
subiacente (capitolul 1, DAS, punctul IX);

10. regretă totuşi faptul că, în domeniile foarte importante din gestiunea bugetului comunitar 
(cheltuieli în cadrul PAC care nu sunt supuse Sistemului Integrat de Gestiune şi 
Control)1, în cadrul Fondurilor Structurale, al politicilor interne, al acţiunilor externe, 
SAPARD), Curtea constată că eficacitatea acestor sisteme de supraveghere şi control 
trebuie să fie îmbunătăţită, căci subzistă neajunsuri considerabile care reţin declaraţia de 
asigurare pozitivă în acest domeniu (capitolul 1, DAS, punctele de la IX până la XI);

11. constată cu o mare îngrijorare numărul mare de erori identificate de Curte în ceea ce 
priveşte operaţiunile la nivel de beneficiar final şi semnalează, pe de altă parte, că în 
cadrul gestionării repartizate, prevenirea, identificarea şi corectarea erorilor la nivelul 
beneficiarului final ţine de competenţa statelor membre;

12. ia act de avizul Curţii conform căruia Comisia nu exercită o supraveghere eficientă a 
verificărilor delegate statelor membre şi solicită acesteia din urmă să remedieze de 
urgenţă  aceste neajunsuri;

13. consideră că întrebarea principală de formulat în contextul declaraţiei DAS este de a şti 
dacă sistemele de supraveghere şi control sunt bine aplicate la două niveluri, comunitar 
şi naţional, şi dacă acestea garantează legalitatea şi regularitatea operaţiunilor subiacente;

14. consideră că, din acest punct de vedere, Curtea de Conturi va permite identificarea sursei 
de neajunsuri relevate şi va contribui la ajustarea limitărilor într-un mod mai eficient 
decât simpla constatare a erorilor ce periclitează tranzacţiile;

15. salută aprobarea declaraţiei de asigurare (DAS) revizuită pe care Curte a început să o 

  
1 Sistem integrat de gestiune şi control.
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introducă în 2002, şi în special ultima modificare, adoptată în februarie 20061, care va fi 
aplicată pentru prima dată în raportul anual 2006;

Declaraţii de gestionare naţionale

16. reaminteşte că, conform articolului 274 din Tratatul CE, toate statele membre trebuie să-
şi asume în totalitate responsabilităţile în materie de gestionare şi să ia măsurile impuse 
pentru a limita, atât cât este posibil, riscul apariţiei unor erori în operaţiunile subiacente;

17. relevă faptul că este urgent necesară introducerea unei declaraţii naţionale la nivelul 
politic corespunzător, care să acopere ansamblul de fonduri comunitare în gestionare 
repartizată, astfel cum a propus Parlamentul în rezoluţiile sale privind descărcarea de 
gestiune 2003 şi 2004;

18. subliniază importanţa planului de acţiune pentru un cadru de control intern integrat şi 
susţine în totalitate propunerea formulată de Comisie în acţiunea 5 din planul de acţiune 
menţionat, conform căreia „statele membre ar trebui să desemneze un organism de 
coordonare naţională” pe domenii politice, care ar oferi o vedere de ansamblu asupra 
asigurării disponibile în ceea ce priveşte acţiunile comunitare identificate în fiecare stat 
membru;

19. consideră că declaraţiile de gestiune naţionale ar contribui cu siguranţă la consolidarea 
calităţii sistemelor naţionale de supraveghere şi control aferente şi ar constitui un 
element important pentru obţinerea unei declaraţii de asigurare DAS pozitivă;

20. reaminteşte că statele sunt membre ale UE şi nu regiunile, şi că prin urmare nu este 
acceptabil ca un stat membru să refuze declaraţiile naţionale pe considerente de 
organizare teritorială proprie, dat fiind faptul că fondurile sunt atribuite la nivel central 
chiar dacă gestionarea lor este descentralizată, şi dacă un stat membru nu este în măsură 
să-şi asume responsabilităţile, Comisia trebuie să prevadă suspendarea eventuală a 
alocării de fonduri;

21. reaminteşte rezoluţia sa din 2 februarie 2006 privind declaraţiile de gestiune naţionale2 în 
care recunoaşte că, în practică aceste declaraţii naţionale ar putea presupune „mai multe 
declaraţii într-un cadru naţional mai degrabă decât o declaraţie unică, pentru a lua în 
considerare sistemul politic federal şi decentralizat al unor state membre”;

22. primeşte cu o mare satisfacţie iniţiativa Ţărilor de Jos al căror Parlament a aprobat 
adoptarea unei declaraţii de gestiune naţională a fondurilor comunitare, bazată pe 
declaraţii secundare corespunzătoare diferitelor elemente de cheltuieli, şi care va fi 
semnată în ultimă instanţă de către ministrul de finanţe;

23. salută de asemenea cu mulţumire decizia Regatului Unit de a lua măsuri în vederea 
introducerii acestui tip de declaraţie de gestiune naţională a fondurilor comunitare, dat 

  
1 Punctul 1.59 din raportul anual 2005 al Curţii de Conturi.
2 Texte adoptate, P6_TA(2006)0043.
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fiind că această declaraţie va fi semnată de un înalt funcţionar competent în acest sens;

24. constată cu preocupare că, în pofida acestor iniţiative pozitive, majoritatea statelor 
membre se opun în continuare introducerii acestor declaraţii naţionale;

25. invită totuşi Comisia să prezinte Consiliului o propunere de declaraţie de gestiune 
naţională care să acopere ansamblul de fonduri comunitare în gestiune repartizată, şi 
bazată pe declaraţiile secundare ale diferitelor structuri naţionale de gestionare a 
cheltuielilor;

26. solicită Comisiei să nu menajeze nici un efort în acţiunea de a încuraja statele membre să 
examineze această problemă în cadrul guvernelor lor respective şi al Consiliului 
ECOFIN;

27. invită respectuos parlamentele naţionale (în special Comisiile naţionale însărcinate cu 
verificarea finanţelor publice şi comisiile din cadrul Conferinţei organelor specializate în 
afacerile comunitare şi europene a parlamentelor Uniunii Europene - COSAC) să dezbată 
punerea in aplicare a declaraţiilor naţionale;

Punctul 44 din acordul interinstituţional privind disciplina bugetară şi buna gestiune 
financiară

28. subliniază faptul că punctul 44 din acordul interinstituţional privind disciplina bugetară şi 
buna gestiune financiară, menţionat mai sus, prevede obligaţia autorităţilor însărcinate cu 
verificarea conturilor în statele membre, să evalueze măsura în care sistemele de gestiune 
şi control sunt conforme cu regulamentul comunitar, statele membre angajându-se să 
elaboreze în fiecare an, la nivelul naţional corespunzător, un inventar al verificărilor 
conturilor şi al declaraţiilor disponibile;

29. este de părere că autorităţile însărcinate cu verificarea conturilor vizate la punctul 44 
trebuie să îşi asume această nouă responsabilitate pentru utilizarea locală a fondurilor 
comunitare, şi că această verificare la scară naţională trebuie să proiecteze bazele pentru 
declaraţiile de gestiune naţională elaborate de autorităţile naţionale;

30. subliniază faptul că declaraţiile de gestiune naţionale vor avea cu adevărat valoare şi că, 
astfel cum sunt concepute de Parlament, acestea trebuie să constituie adevărate garanţii 
pentru buna funcţionare a sistemelor naţionale de gestiune şi verificare;

31. invită Comisia să solicite statelor membre informaţiile vizate la punctul 44 din acordul 
interinstituţional privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară, şi să elaboreze, 
în baza acestor informaţii, un document care să analizeze, pentru fiecare stat membru în 
parte, punctele slabe şi forte ale sistemelor naţionale de gestiune şi verificare a fondurilor 
comunitare, precum şi rezultatele verificărilor de conturi efectuate, şi să prezinte acest 
document Parlamentului şi Consiliului;

32. consideră că ar fi foarte util ca, în baza acestui document final elaborat de către Comisie, 
Consiliul ECOFIN să întreprindă o evaluare comparativă şi o dezbatere cu privire la 



PR\645713RO.doc 15/34 PE 382.516v01-00
Traducere externă

RO

caracterul adecvat al sistemelor utilizate de către statele membre pentru asigurarea 
controlului fondurilor acordate cu titlu de buget comunitar;

Suspendarea plăţilor şi corecţiile financiare

33. reaminteşte comunicarea Comisiei din 15 iunie 2005 privind o foaie de parcurs pentru un 
sistem de control intern integrat (COM(2005)252), al cărei punct B prevede că „atunci 
când un stat membru nu tratează corect riscurile unor erori, Comisia protejează bugetul 
CE aplicând în mod riguros dispoziţiile în vigoare în materie de suspendare a plăţilor şi 
de efectuare a corecţiilor financiare”.

Suspendarea plăţilor

34. susţine pe deplin Comisia în aplicarea riguroasă a legislaţiei în ceea ce priveşte 
suspendarea plăţilor şi se felicită pentru acţiunile deja întreprinse1 pentru a nu transfera 
fondurile dacă Comisia nu dispune de nicio garanţie absolută privind fiabilitatea 
sistemelor de gestiune şi de control ale statului membru beneficiar al fondurilor în cauză;

35. consideră că, în ceea ce priveşte rezervele recurente aferente programelor de cheltuieli 
ale unui stat membru dat, suspendarea plăţilor aplicată ca mijloc de constrângere va 
contribui la creşterea interesului statelor membre de a utiliza în mod corect fondurile 
comunitare primite;

36. invită Comisia să simplifice regulile şi să aplice legislaţia existentă în ceea ce priveşte 
suspendarea plăţilor atunci când acest lucru este necesar, şi să informeze de îndată 
Consiliul, Parlamentul şi Curtea de Conturi cu privire la aceste suspendări de plată şi 
motivele subiacente;

Corecţii financiare în cadrul programelor multianuale

37. consideră că, în privinţa gestiunii partajate sau descentralizate, Comisia trebuie să aplice 
integral articolul 53, alineatul 5 din regulamentul financiar conform căruia aceasta 
trebuie să îşi asume răspunderea finală în execuţia bugetului, conform articolului 274 din 
tratatul CE prin aplicarea de „proceduri de verificare a conturilor sau mecanisme de 
corecţii financiare”;

38. subliniază că, ţinând cont de caracterul multianual al cheltuielilor în programele 
comunitare, abia la sfârşitul ciclurilor multianuale Comisia poate recurge la aplicarea 
acestor „proceduri de verificare a conturilor sau mecanisme de corecţii financiare” care 
au drept scop ajustarea ulterioară a erorilor identificate;

39. constată însă cu îngrijorare criticile dure ale Curţii la adresa corecţiilor financiare 
  

1 Conform unui răspuns scris din partea comisarului Hübner adresat comisiei parlamentare competente, "in 2006 
ERDF payment claims have been held back by Spain pending the results of audits of remedial measures. Other 
examples are interruptions of ESF payments in 2005 for all programmes in England, for Objective 3 
programmes and some regional programmes in France, and for programmes in the Calabria and Sicily regions 
of Italy, and in 2006 for EQUAL in Spain and Italy".
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aplicate de Comisie care nu permit „prevenirea erorilor şi nici detectarea şi ajustarea 
lor în timp util”, nu ţin suficient de mult cont de deficienţele identificate la nivelul 
operaţiunilor subiacente, adică la nivelul beneficiarului final, şi „nu încurajează statele 
membre să adopte prevederi care să prevină neregulile sau care să le perfecţioneze 
sistemele de gestiune şi control” (punctele 1.64 şi 6.35 din raportul anual al Curţii);

40. semnalează faptul că deciziile şi măsurile corective finale1 vizează excluderea din 
finanţarea comunitară a cheltuielilor care nu au fost efectuate conform legislaţiei 
comunitare, şi că aceste decizii care ţin de competenţa Comisiei trebuie să reprezinte un 
instrument important în sistemele de control şi monitorizare;

41. accentuează faptul că măsurile corective finale care nu sunt aplicate direct operaţiunilor 
la nivel de beneficiar final, determină în practică, după constatările Curţii, trecerea 
poverii operaţiunilor ilegale şi neregulate asociate cu bugetul Uniunii Europene, asupra 
masei de contribuabili la nivel naţional şi nu asupra beneficiarului final care comite 
eroarea (punctul 1.65 din raportul anual al Curţii);

42. prin urmare, subliniază faptul că este foarte important ca statele membre să dispună de 
sisteme corespunzătoare care să consolideze prevenirea şi identificarea de erori la nivelul 
beneficiarilor finali, prin aceasta evitându-se aplicarea măsurilor corective finale de către 
Comisie;

43. afirmă în concluzie că, referitor la gravele critici ale Curţii, Comisia trebuie să ia toate 
măsurile corespunzătoare din partea sa pentru îmbunătăţirea corecţiilor financiare finale 
realizate cu scopul de a obţine o bună gestiune financiară şi o gestionare mai echitabilă a 
fondurilor UE;

44. îşi exprimă regretul faţă de divergenţa dintre Comisie şi Curte în ceea ce priveşte valorile 
referitoare la corecţiile financiare efectuate de către Comisie în 2005, relevată în mod 
special în cursul prezentării raportului anual de către Curte comisiei parlamentare pentru 
control bugetar, la data de 23 octombrie 2006; această divergenţă dăunează imaginii 
pozitive pe care gestionarii bugetului comunitar trebuie să o dezvolte faţă de cetăţenii 
Uniunii Europene;

45. invită Comisia să prezinte atât Parlamentului cât şi Curţii o definiţie care să detalieze 
diferitele noţiuni ale expresiei „corecţii financiare” şi valorile corecţiilor realizate efectiv 
în 2005;

46. solicită Comisiei ca pe viitor să prezinte un raport anual care să detalieze valoarea 
corecţiilor financiare realizate efectiv;

  
1 Verificarea conturilor în cadrul FEOGA-Garantie, închiderea programelor operaţionale ale Fondurilor 
Structurale şi audituri de închidere privind gestiunea descentralizată a acţiunilor externe.
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Sistemul de control intern al Comisiei

Planul de acţiune pentru elaborarea unui cadru de control intern integrat

47. se felicită pentru adoptarea de către Comisie, în data de 17 ianuarie 2006, a comunicării 
către Consiliu, către Parlamentul European şi către Curtea Europeană de Conturi, 
intitulată „Planul de acţiune al Comisiei pentru elaborarea unui cadru de control intern 
integrat” (COM(2006)0009 şi SEC(2006)49), care defineşte 16 acţiuni concrete de 
realizat în vederea elaborării unui cadru de control intern mai eficient pentru fondurile 
UE;

48. salută cu mulţumire primul raport semestrial prezentat de către Comisie la 19 iulie 2006 
(SEC(2006)1001) privind progresele realizate în ceea ce priveşte aplicarea măsurilor 
respectivului plan de acţiune, conform solicitării formulate de Parlament în rezoluţia sa 
privind descărcarea de gestiune din 2004;

49. însă îşi exprimă regretul faţă de faptul că, după cum prevede raportul respectiv, anumite 
acţiuni nu au fost lansate datorită decalărilor faţă de planificarea prevăzută, în special 
acţiunile 7, 9 şi 10;1

Raportul costuri-eficacitate – Analiza echilibrului care există între cheltuielile de exploatare 
şi costul sistemelor de control – Marja sau riscul de eroare acceptabil

50. subliniază faptul că, în raportul său anual din 2005, Curtea consideră referitor la 
dezvoltarea unui cadru de control intern integrat, că „unul dintre cele mai importante 
obiective confirmate de către Comisie este acela al proporţionalităţii şi al raportului 
costuri-eficacitate al verificărilor” (punctele 2.9 şi 2.10);

51. reaminteşte de asemenea că Consiliul ECOFIN din 8 noiembrie 2005, menţionat anterior, 
a considerat că punerea în practică a unui control intern integrat este esenţială şi a 
declarat2 că „Consiliul consideră, în conformitate cu avizul Curţii nr. 2/2004, că trebuie 
să ajungă la un acord cu Parlamentul European în ceea ce priveşte riscurile care pot fi 
tolerate în operaţiunile subiacente, ţinând cont de costurile şi avantajele verificărilor în 
cadrul diferitelor politici şi de valoarea cheltuielilor aferente”;

52. reaminteşte acţiunea din planul de acţiune menţionat anterior care, conform 
recomandărilor Parlamentului, propune „să lanseze un dialog interinstituţional cu privire 
la riscurile care pot fi tolerate în operaţiunile subiacente”;

53. reaminteşte de asemenea acţiunea 10 care vizează efectuarea unei „analize a costurilor 
verificărilor”, - deoarece „trebuie să se ajungă la un echilibru corespunzător între 
costurile şi avantajele verificărilor” – analiză ale cărei rezultate să fie prezentate la 

  
1 Acţiunea 7: Promovarea celor mai bune practici pentru îmbunătăţirea raportului costuri/avantaje al 
auditurilor la nivel de proiecte; acţiunea 9: Promovarea abordării controlului unic; acţiunea 10: Realizarea unei 
estimări iniţiale şi a unei analize a costurilor verificărilor.
2 A se vedea punctele 5 şi 17 din concluziile Consiliului ECOFIN din 8 noiembrie 2005 la adresa următoare:
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ecofin/86942.pdf
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începutul anului 2007, însă constată că această acţiune tocmai a fost lansată;

54. îşi exprimă regretul asemenea Curţii 1 faţă de faptul că nu s-a stabilit o relaţie între 
nivelul de risc tolerabil şi echilibrul costuri/avantaje privind verificările şi că, deşi 
„nivelul de risc tolerabil” este o noţiune fundamentală în cadrul de control intern 
integrat, nimic nu se poate ştii despre cum să se stabilească această relaţie;

55. consideră aşadar că trebuie ca, în conformitate cu principiile proporţionalităţii şi ale 
raportului costuri/eficacitate privind sistemele de control, Comisia să evalueze relaţia 
care există, pe de o parte, între resursele de care aceasta dispune pentru fiecare politică 
stabilită şi, pe de altă parte, proporţia din acele resurse pe care aceasta le utilizează 
pentru sistemele de control pe domenii de cheltuieli şi, în final, resursele eventual 
pierdute datorită erorilor astfel evidenţiate;

56. solicită Comisiei să elaboreze efectiv această analiză comparativă, singura bază care 
permite stabilirea „unui nivel de risc tolerabil”, şi să o transmită Parlamentului, 
Consiliului şi Curţii de Conturi conform cererii înaintate de Consiliul ECOFIN;

57. consideră că relaţia costuri/eficacitate care există între resursele utilizate în activităţile de 
verificare şi rezultatul acestor verificări, trebuie să reprezinte un element fundamental de 
luat în considerare în acest moment de către Curtea de Conturi în întocmirea declaraţiei 
de asigurare privind fiabilitatea conturilor;

Responsabilitatea politică şi responsabilitatea Comisiei în materie de gestiune

58. consideră că rapoartele anuale de activitate ale serviciilor Comisiei furnizează informaţii 
foarte preţioase pentru procedura de descărcare de gestiune, însă îşi exprimă îngrijorarea 
citind în continuare cele scrise de Curte, conform cărora unele dintre aceste rapoarte nu 
prezintă întotdeauna suficiente elemente justificative pentru întocmirea declaraţiei sale 
de asigurare (punctele 2.15, 2.18 şi 2.19 din raportul anual 2005);

59. solicită Comisiei să aibă în vedere ca rapoartele anuale de activitate şi declaraţiile 
anexate la acestea să abordeze cu mai multă profunzime evaluarea sistemelor existente, 
punctele slabe relevate şi incidenţele lor financiare;

60. solicită din nou ca Secretarul General al Comisiei, în momentul elaborării raportului de 
sinteză, să întocmească o declaraţie de asigurare cu privire la declaraţiile fiecăruia dintre 
directorii generali, pentru a marca în mod expres ajutorul acestuia acordat Colegiului 
comisarilor în momentul în care acesta îşi exprimă poziţia cu privire la conţinutul 
raportului;

  
1 Aviz nr. 4/2006.
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Participarea membrilor Comisiei

61. consideră ca fiind esenţială afirmaţia formulată de auditorul intern al Comisiei în raportul 
său anual privind auditurile interne, conform căreia „o participare absolută şi totală a 
comisarilor la evaluarea riscurilor politice ar permite o mai bună gestionare globală a 
riscurilor şi prin urmare ar perfecţiona planificarea, alocarea resurselor şi realizarea 
obiectivelor politice”1;

62. solicită Comisiei să îşi definească acţiunile care ar fi necesare pentru a garanta această 
participare absolută şi totală a comisarilor, impusă de auditorul intern, şi pentru a 
clarifica în acelaşi timp relaţia dintre directorii generali şi comisari, solicitându-i să 
transmită toate acestea în mod corespunzător Parlamentului.

Deontologia

63. salută cu mulţumire iniţiativa europeană privind transparenţa, menţionată anterior, în 
cadrul căreia Comisia îşi propune să lanseze „o dezbatere cu celelalte instituţii europene 
pe tema [...] regulilor şi a normelor deontologice pe care trebuie să le respecte 
mandatarii politici aleşi sau numiţi în cadrul instituţiilor europene”2;

64. susţine ideea acestei dezbateri şi solicită Comisiei să umple golul care există în prezent şi 
să introducă în acest cod de conduită al comisarilor norme etice fundamentale şi 
principiile directoare pe care comisarii sunt obligaţi să le respecte în momentul numirii 
colaboratorilor lor, în special în cadrul cabinetului acestora;

CHESTIUNI SECTORIALE

Venituri

65. constată cu mulţumire că verificarea realizată de către Curte nu a identificat nereguli 
semnificative în privinţa plăţilor aferente resurselor proprii din taxe pe valoare adăugată 
şi resurselor proprii din venitul naţional brut;

TVA

66. regretă constatarea de către Curte a unei creşteri a numărului de rezerve în aşteptare 
provenite din colectarea TVA din statele membre în 2005 şi absenţa unor instrumente 
eficiente care să permită asigurarea că statele membre furnizează informaţii corecte 
pentru utilizarea sau nu a rezervelor (punctele 4.13 – 4.15 din raportul anual);

67. solicită Comisiei să abordeze această problemă cu statele membre în cadrul reuniunilor 
periodice ale comitetului consultativ privind resursele proprii şi să informeze comisia 
parlamentară competentă cu privire la măsurile adoptate sau care trebuie să fie adoptate 

  
1 Raport anual 2005 adresat autorităţii de descărcare de gestiune privind auditul intern realizat în 2005 
(Articolul 86, alineatul 4, din regulamentul financiar), punctul 2.1, pagina 4.
2 Introducere, pagina 3.
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cu scopul final de eliminare a rezervelor;

Resurse proprii VNB

68. regretă să constate din raportul anual 2005 al Curţii că verificarea conturilor naţionale 
subiacente, realizată de Comisie rămâne insuficientă şi că verificările efectuate de către 
aceasta în cadrul sistemelor de control şi monitorizare s-au limitat la verificări ale unor 
documente (punctul 4.16);

69. de asemenea, ia act de faptul că din 2005, conform Curţii, se aplică noi reguli privind 
repartizarea serviciilor de intermediere financiară şi că acestea ar determina o creştere a 
VNB, însă regretă faptul că încă nu s-a prezentat Consiliului nicio propunere de către 
Comisie pentru aplicarea acestor modificări în calcularea resurselor proprii (punctele 
4.16 – 4.21);

70. solicită Comisiei să corecteze fără întârziere deficienţele semnalate de către Curte;

Politica agricolă comună

71. observă cu mulţumire faptul că se recunoaşte de către Curte că sistemul integrat de 
gestiune şi control (SIGC), dacă este aplicat în mod corect, este un sistem de control 
eficient pentru limitarea riscului de erori sau a cheltuielilor neregulate;

72. cu toate acestea constată cu îngrijorare criticile reiterate ale Curţii cu privire la procedura 
aplicată în prezent pentru verificarea conturilor din cadrul politicii agricole comune 
(rapoarte ale organismelor de certificare şi decizii de conformitate), o procedură care, 
conform celor afirmate de Curte, nu este concepută pentru a oferi siguranţa legalităţii şi a 
regularităţii operaţiunilor la nivelul plăţilor efectuate către beneficiarii finali (agricultori 
şi operatori);

73. afirmă din nou că o colaborare între statele membre şi Comisie este indispensabilă pentru 
a oferi siguranţa legalităţii şi a regularităţii operaţiunilor la nivelul beneficiarilor finali şi 
îndeamnă cu tărie Comisia să îşi intensifice verificările ulterioare efectuării plăţilor şi să 
urmărească recuperarea plăţilor ilegale; 

74. regretă faptul că se constată în continuare de către Curte existenţa unor probleme în 
aplicarea SIGC în Grecia, sprijină în totalitate planul de acţiune, împreună cu termenele 
şi obiectivele concrete ale acestuia, solicitat autorităţilor greceşti de către Comisie în 
vederea corectării erorilor, şi sprijină de asemenea Comisia în intenţia acesteia de a 
aplica în mod riguros legislaţia existentă în materie de suspendare a plăţilor dacă 
guvernul grec nu remediază problemele actuale în termenele aprobate, astfel cum a 
anunţat în faţa comisiei parlamentare competente;

75. ia act de problemele constatate în aplicarea SIGC în noile state membre vizitate de către 
Curte, în care sistemele nu sunt încă fiabile, şi solicită Comisiei să facă tot posibilul 
pentru a remedia aceste deficienţe;

76. observă de asemenea deficienţele grave relevate de Curte cu ocazia verificărilor privind 
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dezvoltarea rurală, restituirile la export şi mai ales sectorul uleiului de măsline din 
Spania, Grecia şi Italia, şi solicită Comisiei să intensifice verificările în aceste sectoare;

77. consideră oportune corecţiile financiare adoptate de Comisie în privinţa ajutoarelor 
acordate pentru producţia de ulei de măsline, corecţii realizate cu scopul de a limita 
prejudiciile aduse bugetului comunitar, şi aprobă propunerea prezentată Consiliului de 
către Comisie, care vizează simplificarea acestui regim;

Acţiuni structurale, forţa de muncă şi afaceri sociale

78. se declară în mod deosebit mulţumit pentru faptul că, în cadrul iniţiativei europene în 
materie de transparenţă şi conform noii reglementări privind Fondurile structurale pentru 
perioada 2007-20131 statele membre sunt obligate să comunice informaţiile despre 
beneficiarii finanţărilor comunitare şi Comisia are obligaţia de a publica aceste 
informaţii.

79. ia act felicitându-se de noua reglementare menţionată anterior privind Fondurile 
structurale pentru perioada 2007-2013, în temeiul căreia Comisia nu va rambursa 
cheltuielile fără a primi înainte o declaraţie scrisă din partea unui organism independent 
care să certifice existenţa sistemelor naţionale de gestiune şi control ce funcţionează în 
mod corespunzător2;

80. regretă faptul că încă odată, Curtea a constatat deficienţe care afectează sistemele de 
control naţionale şi o marjă de eroare considerabilă, care compromit fiabilitatea 
declaraţiilor finale de cheltuieli prezentate de către statele membre3; regretă de asemenea 
că, conform Curţii, Comisia nu întreprinde o acţiune de monitorizare eficientă a 
verificărilor delegate în statele membre şi solicită acesteia remedierea de urgenţă a 
acestor deficienţe;

81. reaminteşte că, pentru realizarea unei bune gestiuni financiare şi a declaraţiei de 
asigurare, importante sunt nu atât erorile identificate cât existenţa sistemelor de 
monitorizare corespunzătoare care să permită Comisiei să controleze aşa cum trebuie 
riscurile asociate bugetului comunitar şi să aplice corecţiile financiare necesare;

82. regretă faptul că într-un număr restrâns de state membre persistă probleme cunoscute 
care determină constituirea de rezerve recurente, şi solicită cu insistenţă Comisiei să 
supravegheze îndeaproape măsurile luate de către autorităţile naţionale, să se asigure că 
aceste măsuri sunt adecvate şi să informeze în mod corespunzător comisia parlamentară 
competentă cu privire la progresele realizate;

83. regretă de asemenea că, conform celor afirmate de Curte, statele membre nu au respectat 
întocmai obligaţia pe care acestea totuşi o au, aceea de a furniza în mod sistematic 
informaţiile pe care acestea sunt obligate să le prezinte în mod regulat Comisiei cu 

  
1 Regulamente (CE) nr. 1080, 1081, 1082, 1083, 1084 et 1085/2006, adoptate în iulie 2006 (JO L 210 din 
31.7.2006).
2 Regulament (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, articol 71 (JO L 210 din 31.07.2006),
3 Raport anual, punctele 6.26 şi 6.29.
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privire la anularea fondurilor şi la sumele rambursabile (punctul 6.36 din raportul anual);

84. solicită Comisiei să mobilizeze toate mijloacele de care aceasta dispune pentru ca statele 
membre să respecte întocmai această obligaţie de informare şi să nu efectueze nicio plată 
atâta timp cât autorităţile naţionale nu au furnizat informaţiile solicitate;

85. observă că între 2004 şi 2006 Comisia a lansat acţiuni care au vizat suspendarea 
temporară a vărsămintelor făcute în contul FEDR şi FSE în favoarea unor state membre1

în care erorile determinau constituirea de rezerve recurente în timp, şi sprijină astfel de 
acţiuni;

86. solicită Comisiei, în calitate de responsabil final cu buna gestiune financiară a fondurilor 
comunitare ca, în conformitate cu alineatele 38 şi următoarele din prezenta rezoluţie, 
dacă un stat membru nu aduce garanţiile dorite, să fie aplicate regulile comunitare în 
materie de suspendare a plăţilor2;

Politici interne

87. regretă că, conform celor afirmate de Curte, atunci când Comisia gestionează în mod 
direct acţiunile privind politicile interne, persistă aceleaşi probleme ca şi în anii 
precedenţi (erori în rambursarea costurilor, complexitate de reguli aplicate şi absenţa 
unui mecanism de sancţionare eficient) şi solicită Comisiei să clarifice la maxim regulile 
aplicabile şi să urmărească aplicarea mecanismului de sancţionare existent ori de câte ori 
este necesar, cu propunerea, dacă e cazul, a unor modificări care se impun pentru 
creşterea eficienţei acestora;

Cercetare şi dezvoltare

88. regretă că, conform celor afirmate de Curte, Comisia nu reuşeşte întotdeauna să asigure 
un sistem fiabil de înregistrare a costurilor de personal în domeniul cercetării; consideră 
„esenţial ca în convenţiile de subvenţionare să se prevadă în mod clar obligaţia de a 
justifica orele de lucru ale personalului participant la acţiune” (punctul 7.7 din raportul 
anual)3;

89. relevă cu îngrijorare că sistemul de certificate de audit, în ciuda costurilor ridicate, nu a 
adus garanţiile scontate, având în vedere erorile constatate de Curte în declaraţiile 
privind cheltuielile de personal şi cheltuielile generale aferente, pentru care s-au stabilit 
certificate de audit fără rezervă;

  
1 Conform unui răspuns scris al D-nei Hübner, membru al Comisiei, adresat comisiei parlamentare competente: 
"... în 2006, vărsămintele în cadrul FEDER au fost suspendate de Spania  în aşteptarea concluziilor auditului 
privind măsurile corective. Alte exemple, întreruperea vărsămintelor în cadrul FEDER pentru toate programele 
ce implică Anglia, pentru programe din cadrul obiectivului 3, pentru anumite programe regionale în Franţa, 
pentru programe privind Calabre şi regiuni din Sicilia în Italia şi, în 2006, pentru programul EQUAL în Spania şi 
Italia".
2 Articol 106, alineatul 4, Modalităţi de execuţie a regulamentului financiar şi reguli specifice sectoriale de la 
articolele 38, alineatul 5, şi 39, alineatul 2, din regulamentul 1260/1999 privind Fondurile structurale.
3 A se vedea de asemenea avizul nr. 1/2006 privind cel de-al şaptelea program cadru cercetare şi dezvoltare 
tehnologică.
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90. încurajează Comisia să accelereze punerea în practică a acţiunilor prevăzute în planul de 
acţiune menţionat anterior pentru un cadru de control intern integrat, în special a acţiunii 
7 (promovarea celor mai bune practici pentru îmbunătăţirea raportului costuri/avantaje 
pentru auditurile efectuate la nivel de proiecte);

91. solicită Comisiei să se pronunţe de urgenţă asupra generalizării procedurii de retribuţie 
forfetară şi să înainteze comisiei parlamentare competente o propunere care să prezinte 
în detaliu modul de perfecţionare a politicii de cercetare comunitară;

92. regretă că, conform celor afirmate de Curte, există incertitudini cu privire la dispoziţiile 
contractuale prea generale şi lipsite de claritate, în special în ceea ce priveşte criteriile de 
eligibilitate şi independenţa auditorilor însărcinaţi cu certificarea, şi ia act de 
angajamentul Comisiei1 de a simplifica cadrul comunitar şi de a adapta utilizarea 
certificatelor de audit;

93. observă de asemenea că auditorul intern (SAI) al Comisiei consideră că există riscul să 
nu fie identificate plăţi nejustificate din lipsa unui sistem de control eficient în momentul 
executării angajamentelor bugetare, şi solicită prin urmare Comisiei să adopte măsurile 
corespunzătoare de urmat în acest sens;

Acţiuni externe

94. relevă că nu s-a constatat nicio eroare de către Curte în timpul realizării unei verificări pe 
un eşantion de plăţi efectuate la nivelul delegaţiilor, însă a identificat erori în timpul unei 
verificări pe un eşantion privind cererile de ofertă şi operaţiunile efectuate la nivelul 
organismelor însărcinate cu punerea în aplicare;

95. consideră ca fiind prioritară asigurarea coerenţei politicilor comunitare care au un impact 
asupra ţărilor în dezvoltare şi prin urmare că trebuie clarificată repartizarea sarcinilor 
între diferitele direcţii generale care gestionează acţiunile externe;

96. observă cu îngrijorare că, conform afirmaţiilor Curţii, analizele riscurilor întreprinse de 
EuropeAid nu au luat în calcul riscurile pe care le prezintă diferitele tipuri de organisme 
însărcinate cu punerea în practică a proiectelor (ONG, organizaţii internaţionale, instituţii 
guvernamentale etc.) sau cele asociate metodelor de finanţare utilizate (subvenţie, sprijin 
bugetar, fonduri fiduciare etc.);

97. regretă în special că verificările întreprinse de EuropeAid care nu se referă la operaţiunile 
efectuate la nivelul organismelor însărcinate cu punerea în practică a proiectelor, acestea 
nu pot contribui decât în mod limitat la asigurarea globală în ceea ce priveşte legalitatea 
şi regularitatea operaţiunilor subiacente (punctul 8.12 din raportul anual);

  
1 În comunicarea sa "Sinteza realizărilor Comisiei în materie de gestiune pentru anul 2005".
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98. solicită din partea EuropeAid dezvoltarea unui program de control la nivelul 
organismelor însărcinate cu punerea în practică a proiectelor şi concentrarea tuturor 
eforturilor asupra auditurilor ulterioare în ceea ce priveşte diferitele ONG-uri cu care 
acesta cooperează;

99. consideră îngrijorător faptul că în ceea ce priveşte eficacitatea fondurilor alocate 
programului TACIS, conform celor afirmate de Curte, Comisia nu putea determina la 
sfârşitul anului 2005, în ce măsură a contribuit programul la creşterea siguranţei în 
centralele nucleare (punctul 8.36 din raportul anual); consideră această critică extrem de 
gravă deoarece aceasta scoate la iveală absenţa garanţiei în ceea ce priveşte aspectul 
fundamental şi prioritar al acţiunii comunitare, adică al eficacităţii;

100. ia act de criticile Curţii cu privire la sistemul comun de informare RELEX (CRIS) din 
care se extrag informaţii financiare insuficiente sau căruia îi lipseşte coerenţa pentru a 
putea susţine o analiză detaliată a riscurilor (punctul 8.6 din raportul anual); solicită 
Comisiei să remedieze fără întârziere punctele slabe ale sistemului CRIS şi să utilizeze 
tot potenţialul acestui instrument pentru a obţine informaţiile necesare sistemelor de 
control;

Strategia de preaderare

101. observă că, conform celor afirmate de Curte, au existat erori semnificative care au afectat 
operaţiunile privind programul SAPARD controlate de aceasta şi că dacă sistemele de 
control şi monitorizare au fost îmbunătăţite la nivelul Comisiei, s-au constatat greşeli 
importante la nivel naţional (punctele 9.10 şi 9.19);

102. în consecinţă recomandă Comisiei să îmbunătăţească monitorizarea sistemelor naţionale 
şi, în general, să acorde o atenţie deosebită declaraţiilor finale de cheltuieli aferente 
programelor şi în mod special să supravegheze de aproape organismele plătitoare în 
cadrul programului SAPARD;

Cheltuieli administrative

103. observă cu mulţumire că auditul curţii nu a identificat nicio eroare semnificativă care să 
afecteze legalitatea cheltuielilor administrative;

Agenţii

104. regretă că, aşa cum subliniază Curtea în raportul său anual, s-au mai constatat deficienţe 
anul acesta cu privire la recrutarea personalului şi la procedurile de achiziţii publice şi că 
gestiunea pe activităţi nu a fost pusă în aplicare în agenţii;

105. observă că auditorul intern, în raportul său anual de activitate din 2005, constituie o 
rezervă constatând că nu dispune de personal necesar pentru a se putea achita în mod 
corect de obligaţia prevăzută prin regulamentul financiar1 de a întreprinde un audit anual 

  
1 Articolul 185 din regulamentul financiar.
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al acestor agenţii;

106. consideră că, dat fiind numărul tot mai mare de agenţii de reglementare, devine din ce în 
ce mai mult necesară clarificarea responsabilităţilor diferiţilor actori instituţionali ai 
Comunităţii Europene cu privire la acestea şi adoptarea de reguli clare în acest sens, în 
special în ceea ce priveşte atribuirea responsabilităţilor în materie de control;

107. regretă faptul că nu s-au putut obţine progrese din partea Comisiei în negocierile privind 
proiectul de acord interinstituţional pentru un cadru al agenţiilor europene de 
reglementare, prezentat în februarie 2005 (COM(2005)0059);

108. observă că împreună cu ajutorul SAI (Serviciului de audit intern), agenţiile au început să 
dezvolte propriile lor sisteme de control intern şi că pe viitor, sub conducerea SAI aceste 
servicii vor fi revizuite periodic; consideră în plus că SAI trebuie să întreprindă o 
monitorizare a funcţionării corecte a sistemelor de control intern ale agenţiilor şi să 
informeze Parlamentul cu privire la această monitorizare şi la progresele realizate;

109. ia act de dezvoltarea „Common Support Service” (Serviciului comun de asistenţă) sau 
CSS de către mai multe agenţii, care vizează adaptarea sistemelor informatice de 
gestiune financiară pentru a le face compatibile cu cele utilizate de către Comisie; 
evidenţiază faptul că fondurile CSS au fost gestionate în afara sistemelor bugetare ale 
agenţiilor (punctul 10.27 din raportul anual 2005); consideră asemenea Curţii că această 
cooperare nu ar trebui să ignore principiile bugetare de unitate şi transparenţă iar 
contribuţiile agenţiilor la CSS ar trebui să fie asimilate de veniturile alocate, înscrise în 
sistemele bugetare ale agenţiilor;

Şcoli europene

110. ia act de raportul favorabil al Curţii privind conturile anuale ale Şcolilor europene; 
totodată constată că, conform celor afirmate de Curte, sistemul de control intern al 
Şcolilor nu respectă principiul separării funcţiilor între ordonator şi contabil şi că 
funcţiile de ordonator sunt exercitate prin delegare de către doi şefi de unitate pentru 
toate liniile şi fără limită financiară1; speră ca noul regulament financiar al Şcolilor 
europene, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007, să remedieze deficienţele semnalate de 
Curte;

„Dosarul Berlaymont”

111. ia act de observaţiile directorului general al Oficiului „Infrastructură şi logistică” de la 
Bruxelles (OIB) care, în raportul său anual de activitate, face cunoscut deficitul structural 
generat de cheltuielile cu întreţinerea clădirii Berlaymont după renovarea acesteia2, şi 
totodată dezvăluie o serie de probleme de contabilitate şi gestiune; consideră că 
problemele de deficit structural semnalate trebuie să fie soluţionate de urgenţă şi solicită 

  
1 A se vedea punctele 10 şi 11 din raportul Curţii de Conturi privind conturile anuale ale Şcolilor Europene 
aferente exerciţiului financiar 2005, înaintat Parlamentului la 30 noiembrie 2006.
2 Punctul 2.2.1.2. din raportul anual de activitate al OIB, "Gestionarea riscurilor", pagina 23.
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Comisiei adoptarea măsurilor care se impun şi informarea Parlamentului cu privire la 
acestea;

CONCLUZII PRIVIND RAPOARTELE SPECIALE ALE CURŢII DE CONTURI

Raport special nr. 6/2005 privind Reţeaua transeuropeană de transport (RTE-T)

112. subliniază faptul că noile perspective financiare pentru 2007-2013 vor avea un 
impact considerabil asupra RTE-T, dat fiind că valoarea adoptată este 
aproximativ inferioară cotei de 40% la propunerea iniţială a Comisiei şi că 
selecţia şi ierarhizarea proiectelor vor deveni prin urmare elemente şi mai 
importante;

113. consideră că, în contextul financiar actual, trebuie să fie privilegiate secţiunile 
transfrontaliere ale proiectelor prioritare care implică intervenţia mai multor 
state membre;

114. invită statele membre să susţină dezvoltarea unui concept care să pună accentul 
pe valoarea adăugată pe care o aduce Europa în loc să se bată pentru principiul 
de „juste retour” (profit echitabil);

115. consideră că Comisia trebuie să-şi mai perfecţioneze cooperarea cu statele 
membre cu ocazia selecţiei proiectelor prioritare la nivel naţional şi comunitar;

116. în acest sens, este extrem de preocupat de ritmul lent de executare a proiectelor 
prioritare din cadrul RTE-T şi solicită cu insistenţă Comisiei şi statelor membre 
să-şi îmbunătăţească coordonarea în finanţarea infrastructurilor de transport din 
spaţiul UE în cadrul programelor anuale şi multianuale;

117. invită Comisia să depună toate eforturile în vederea stabilirii unor cadre legale şi 
a unor proceduri clare pentru a garanta un control riguros şi o evaluare 
aprofundată a proiectelor şi programelor şi să întocmească o listă completă de 
criterii precise care să permită ierarhizarea proiectelor cu transparenţă;

118. solicită Comisiei să clarifice procedurile de numire a coordonatorilor prin 
stabilirea unui cadru de reglementare aplicabil conţinutului rapoartelor întocmite 
de aceştia şi să transmită primul raport al „coordonatorilor europeni” imediat ce 
acesta va fi disponibil;

119. recomandă cu tărie Comisiei să repartizeze responsabilităţile instituţionale cu 
claritate şi transparenţă şi să stabilească un cadru de coordonare a activităţilor 
între DG REGIO şi DG TRAN pentru a evita dubla finanţare a proiectelor 
identice;
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120. observă că prima analiză cost/beneficiu a fost calificată de către Curte drept 
superficială în ceea ce priveşte înfiinţarea unei agenţii executive; solicită Curţii 
să evalueze în timp util a doua analiză, finalizată în iulie 2005, pentru raportul de 
iniţiativă al comisiei parlamentare competente;

121. observă convingerea Comisiei cu privire la faptul că înfiinţarea unei agenţii 
executive este mijlocul potrivit de administrare a programului RTE-T; consideră 
totodată că organigrama DG TREN trebuie să ţină cont mai mult de faptul că 
54% din buget este destinat programului RTE-T (când numai 5% din personal 
este dedicat acestui domeniu); prin urmare, este convins, urmând exemplul 
Curţii, că programul RTE-T ar putea fi deja gestionat mai bine printr-o 
repartizare mai bună a sarcinilor şi făcând apel la expertiza externă pe bază 
contractuală;

122. consideră că trebuie să se aibă în vedere de către Comisie propunerea unei 
creşteri a contribuţiei comunitare la linia bugetară RTE-T pentru proiectele 
transfrontaliere; salută în acest sens acordul de cooperare cu Banca europeană de 
investiţii;

Raport special nr. 1/2006 privind contribuţia Fondului Social European la lupta împotriva 
abandonului şcolar prematur

123. acordă o mare importanţă utilizării eficiente şi responsabile a bugetului UE şi aplicării 
principiului conform căruia iniţiativele care nu sunt suficient de verificabile nu trebuie să 
fie finanţate din fondurile publice, şi în consecinţă regretă că nu s-a constatat nicio 
corelare evidentă între reducerea abandonului şcolar prematur şi finanţarea comunitară;

124. recunoaşte că Comisia dispune de un sistem adecvat de monitorizare şi control pentru 
verificarea respectării principiilor de bună gestiune financiară, însă subliniază că acesta 
necesită a fi perfecţionat conform celor declarate de Comisia însăşi; în acest sens, invită 
Comisia să propună acţiunile pe care aceasta le are în vedere în această privinţă;

125. încurajează Comisia să colaboreze cu statele membre şi oficiile naţionale de statistică ale 
acestora pentru a defini şi a cuprinde amploarea fenomenului de abandon şcolar, şi 
încurajează schimbul de informaţii şi practicile mai bune între organizaţii locale şi 
naţionale însărcinate cu lupta împotriva abandonului şcolar prematur;

126. lansează un apel pentru identificarea unei abordări comune între cele 27 de state membre 
în ceea ce priveşte regulile de măsurare şi definiţiile privind problema abandonului 
şcolar prematur, pentru ca datele obţinute la nivel naţional să fie comparabile şi 
acceptabile calitativ pentru a stabili dacă priorităţile definite în strategia de la Lisabona în 
acest sens sunt respectate întocmai;

127. invită Comisia să întreprindă o evaluare completă în noile state membre cât mai repede 
posibil şi cu un timp suficient înainte pentru a se putea lua măsuri corective, dacă e cazul 
şi în aceeaşi ordine de idei, invită Curtea de Conturi să efectueze un audit similar celui 
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care a fost efectuat mai demult în cele 15 state membre, în ceea ce priveşte impactul 
finanţărilor axate pe abandonul şcolar prematur în noile state membre;

Raport special nr. 2/2006 privind performanţa proiectelor finanţate în cadrul programului 
TACIS în Federaţia Rusă

128. subliniază că în ciuda rezultatelor pozitive obţinute în numeroase domenii, impactul 
global al programului TACIS nu a fost întotdeauna la fel de eficient şi durabil precum s-a 
prevăzut;

129. solicită Comisiei să intensifice dialogurile cu guvernul rus pentru a identifica în mod clar 
nevoile ţării şi direcţia de urmat, şi să depună toate eforturile pentru definirea şi 
identificarea priorităţilor şi a obiectivelor în cadrul acţiunilor puse în aplicare;

130. încurajează Comisia să îşi orienteze selecţia priorităţilor pe un număr limitat de sectoare 
şi de programe şi să treacă de la o abordare bazată pe proiecte la o abordare bazată pe 
programe, prima limitând prea des dialogul, aproprierea şi flexibilitatea şi determinând 
dezvoltarea de proiecte independente, puţin susceptibile de realizarea obiectivelor mari 
pe termen lung prevăzute în acordul de parteneriat şi de cooperare aflat în vigoare;

131. solicită Comisiei să adopte dispoziţiile necesare în vederea propunerii unei baze legale 
care să permită utilizarea fondurilor TACIS în cadrul unei cofinanţări cu Federaţia Rusă, 
şi să ia în calcul importanţa extremă pe care o presupune atât participarea financiară a 
actorilor locali şi regionali şi a partenerilor sociali cât şi participarea intensificată a 
sectorului privat;

132. solicită Comisiei să facă în aşa fel încât proiectele să facă frecvent obiectul unei evaluări, 
după data finalizării acestora, pentru a învăţa din experienţele trecute, şi să urmărească 
punerea la dispoziţie de informaţii clare cu privire la proiectele în curs şi diferitele 
programe pentru a facilita accesul publicului la informaţii şi pentru a creşte deschiderea 
şi transparenţa în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor şi luarea deciziilor;

Raport special nr. 3/2006 privind ajutorul umanitar acordat de către Comisia Europeană în 
urma fenomenului tsunami

133. salută în mod favorabil aprecierea generală pozitivă emisă de Curtea de Conturi cu 
privire la ajutorul umanitar acordat de către DG ECHO în urma fenomenului tsunami;

134. invită cu insistenţă Comisia să reafirme rolul fundamental jucat de DG ECHO pentru 
satisfacerea nevoilor umanitare şi să precizeze în cel mai scurt termen rolul DG de 
Mediu;

135. invită Comisia să întărească rolul jucat de DG ECHO şi să caute să perfecţioneze 
coordonarea şi capacitatea sa de reacţie faţă de necesităţile victimelor catastrofelor 
umanitare în perspectivă, şi totodată să aprecieze la adevărata valoare importanţa 
asocierii ajutorului umanitar pe termen scurt cu reabilitarea şi reconstrucţia pe termen 
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mai lung; constată că, pentru moment, aceste două faze sunt legate de direcţii generale, 
de proceduri şi misiuni diferite;

136. insistă asupra importanţei unei bune gestiuni financiare şi consideră că comunicarea de 
informaţii financiare detaliate este indispensabilă pentru a facilita monitorizarea eficientă 
a punerii în practică a proiectelor;

137. pune accentul pe recomandarea Curţii, conform căreia DG ECHO trebuie să-şi 
perfecţioneze sistemul de monitorizare;

138. înţelege că o creştere a preţurilor la produse şi a costurilor cu forţa de muncă se poate 
dovedi a fi inevitabilă în situaţii excepţionale, cu toate acestea invită Comisia să prevadă 
măsuri care să vizeze controlul şi monitorizarea costurilor în măsura în care este posibil;

139. îşi exprimă preocuparea faţă de lupta pe care o dau donatorii ajutoarelor umanitare 
pentru a-şi promova imaginea mărcii şi pentru creşterea notorietăţii acestora în contextul 
catastrofelor umanitare care atrag puternic atenţia mijloacelor de informare în masă, 
aceste practici având în realitate un efect negativ asupra coordonării ajutorului umanitar 
şi asupra imaginii pe care şi-o formează victimele catastrofelor;

140. solicită Comisiei să definească în mod clar noţiunea de ONG;

Raportul special nr. 4/2006 privind proiectele de investiţii din cadrul programului Phare în 
Bulgaria şi România

141. regretă faptul că nu s-a stabilit de la început necesitatea dezvoltării anumitor proiecte 
finanţate prin intermediul Phare;

142. recomandă Comisiei să asocieze autorităţile bulgare şi române într-o cooperare reciprocă 
pentru a se defini cu mai multă precizie necesităţile şi capacităţile celor două ţări şi să 
depună eforturi pentru a stabili şi a identifica priorităţile şi obiectivele de realizat;

143. solicită Comisiei să acorde o atenţie deosebită dezvoltării unor structuri administrative şi 
a unor sisteme de informare capabile să gestioneze finanţările europene şi să urmărească 
reorganizarea administraţiilor responsabile cu investirea acestor finanţări;

144. invită Comisia să asigure o informare clară cu privire la proiectele şi programele aflate în 
desfăşurare şi totodată cu privire la capacitatea globală de gestiune şi la controlul 
administrativ autonom din cadrul administraţiilor române şi bulgare şi să mărească 
deschiderea şi transparenţa în utilizarea fondurilor şi în luarea deciziilor în acest sens;

145. solicită Comisiei să obţină un aviz independent cu privire la aptitudinea administraţiilor 
române şi bulgare de gestionare financiară bine gândită şi benefică a fondurilor 
comunitare;
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Raport special nr. 6/2006 privind aspectele de mediu ale cooperării Comisiei pentru 
dezvoltare

146. recomandă Comisiei, în baza noii politici de dezvoltare semnate în decembrie 2005, să 
stabilească o strategie globală de mediu în cadrul cooperării în procesul de dezvoltare;

147. consideră că o asemenea strategie ar trebui să recunoască faptul că este important, şi nu 
numai, să se integreze mediul în toate programele şi proiectele de dezvoltare şi de 
asemenea ca mediul să devină un domeniu prioritar de finanţat;

148. consideră că formarea în materie de integrare a mediului trebuie să fie obligatorie pentru 
funcţionarii angajaţi în sectoarele cheie; solicită cu insistenţă Comisiei să finalizeze cât 
mai repede posibil pregătirea unui manual privind integrarea dimensiunii de mediu;

149. invită Comisia să se asigure de disponibilitatea unei suficiente expertize interne în 
materie de mediu şi de definirea clară şi respectarea procedurilor de integrare a mediului;

150. invită Comisia să apeleze mai intens la expertiza recunoscută a administraţiilor naţionale 
în materie de gestionare a proiectelor naţionale de cooperare pentru dezvoltare şi la 
expertiza întreprinderilor private cu experienţă dovedită în calitate de parteneri ai 
administraţiilor naţionale în ceea ce priveşte gestionarea proiectelor de mediu;

151. insistă ca proiectele să fie planificate în baza unui caiet de sarcini detaliat, cu obiective 
clar definite, şi să se contracteze servicii de verificări externe pentru evaluarea marjei de 
reuşită a fiecărui proiect şi pentru identificarea clară a oricăror lacune şi deficienţe;

Raport special nr. 7/2006 intitulat „Investiţiile în domeniul dezvoltării rurale: permit oare 
remedierea eficientă a problemelor din zonele rurale?”

152. se felicită pentru publicarea raportului şi invită cu insistenţă Comisia să ţină cont de 
lacunele profunde identificate în acesta şi care nu sunt acoperite de noul regulament 
privind dezvoltarea rurală (sau modalităţile de aplicare detaliate), în special în contextul 
aprobării programelor naţionale;

153. solicită în mod deosebit Comisiei să definească strategii mai clare asociate cu obiective 
precise şi să acţioneze, în colaborare cu statele membre, pentru a perfecţiona definirea 
obiectivelor, a beneficiarilor şi a zonelor, pentru a asigura alegerea celor mai potrivite 
proiecte şi pentru a relua aceste aspecte în documentele de planificare pentru perioada 
2007-2013;

154. consideră că termenul acordat Comisiei pentru aprobarea programelor naţionale ar putea 
fi prelungit cu lejeritate pentru a permite realizarea unei analize aprofundate, dat fiind 
faptul că prin calitatea programelor naţionale se determină în mare măsură dacă creditele 
alocate regiunilor şi beneficiarilor care au cea mai mare nevoie de acestea, sunt bine 
justificate şi dacă este posibil ca eficacitatea investiţiilor viitoare să fie măsurată mai 
bine;
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155. afirmă din nou importanţa pe care acesta o acordă utilizării eficiente şi responsabile a 
bugetului UE şi totodată aplicării principiului în temeiul căruia o iniţiativă care nu poate 
fi evaluată de o manieră convenabilă nu ar putea fi finanţată din fonduri publice; fixarea 
de obiective precise şi definirea de strategii clare în cadrul programelor naţionale sunt 
indispensabile în acest sens;

156. consideră că realizarea unui obiectiv dublu – structural şi agricol – de investiţii ar trebui 
să fie asigurată printr-o abordare în acelaşi timp sectorială (pentru agricultură) şi 
teritorială (pentru coeziunea economică şi socială) echilibrată în mod corespunzător;

157. consideră că al doilea pilon al PAC este un element indispensabil pentru dezvoltarea 
zonelor rurale ale UE şi invită Comisia să încurajeze statele membre în analizarea cheii 
succesului proiectelor de investiţii şi în difuzarea bunelor practici;

158. sfătuieşte Comisia ca, în strânsă colaborare cu statele membre, să perfecţioneze sistemele 
de control şi evaluare, de exemplu prin elaborarea unor indicatori calitativi care să 
permită statelor membre şi Comisiei să stabilească dacă măsurile sunt eficiente şi 
obiectivele atinse;

Raport special nr. 8/2006 intitulat „Să cultivăm succesul? Eficacitatea sprijinului acordat 
de Uniunea Europeană programelor operaţionale în favoarea producătorilor de fructe şi 
legume”

159. reaminteşte implicarea sa în favoarea ajutorului umanitar pentru sectorul fructelor şi 
legumelor din UE, un ajutor necesar pentru îmbunătăţirea competitivităţii şi a viabilităţii 
acestui sector;

160. aprobă renunţarea la măsuri intervenţioniste, precum retragerea de pe piaţă sau sprijinul 
acordat produselor transformate, pe care le consideră contra-productive, având în vedere 
obiectivele fixate pentru sectorul fructelor şi legumelor;

161. consideră că schemele de ajutoare pentru programele operaţionale destinate 
organizaţiilor de producători de fructe şi legume, contrar măsurilor intervenţioniste 
reprezintă un instrument mult mai promiţător;

162. ia act şi se felicită de evaluarea prevăzută în 2009 şi solicită Comisiei să dezvolte un 
mecanism de monitorizare şi control corespunzător pentru sectorul fructelor şi legumelor 
pentru a urmări respectarea principiilor de bună gestiune financiară;

163. aprobă în acest sens declaraţia Comisiei conform căreia aceasta prevede îmbunătăţirea 
capacităţii sale de colectare a datelor şi de dezvoltare a unor indicatori cantitativi şi 
calitativi care să permită definirea eficacităţii şi a performanţei; consideră că aceşti 
indicatori ar trebui să aibă la bază un număr mare de avantaje prezentate de programe, 
care ar trebui să fie monitorizate la un nivel mai ridicat de grupare; propune printre altele 
reexaminarea din partea Comisiei în cel mai scurt termen a pertinenţei şi exactităţii 
indicatorilor şi a statisticilor existente;
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164. confirmă cele afirmate de Curte că sistemul actual trebuie să facă obiectul unei revizuiri 
aprofundate în vederea îmbunătăţirii eficacităţii şi a performanţei; solicită din acest 
moment Comisiei şi statelor membre să controleze în mod riguros şi să crească 
eficacitatea şi performanţa sistemului de programe operaţionale pentru producători, să 
examineze factorii de succes ai celor mai bine rezultate obţinute şi în final să tragă 
concluzii pentru a putea defini mai bine schemele la nivel comunitar şi pentru a asigura o 
mai bună punere în practică a acestora la nivelul statelor membre, în special în regiunile 
cele mai sărace;

165. aprobă din acest moment recomandarea Curţii care prevede să stabilească şi să simplifice 
criteriile de eligibilitate în vederea creşterii transparenţei şi a reducerii costurilor 
administrative determinate de schemele de plăţi;

166. solicită Comisiei să urmărească şi să controleze cu atenţie punerea în practică a schemei 
în noile state membre;

Raport special nr. 9/2006 privind cheltuielile de traducere realizate de  Comisie,  
Parlamentul European şi Consiliu

167. subliniază faptul că costul total al serviciilor lingvistice ale instituţiilor europene, pentru 
traducere şi interpretare, reprezintă abia 1% din bugetul total al UE;

168. observă cu surprindere că instituţiile nu au calculat până în prezent nici costul total al 
traducerii1 nici costul pe pagină; relevă faptul că în 2005, volumul de traduceri era de 1 
324 000 pagini la Comisie (1 450 de traducători), 1 080 000 pagini la Parlament (550 de 
traducători) şi 475 000 pagini la Consiliu (660 de traducători); în plus relevă faptul că 
pentru anul 2003 Curtea a estimat costul total al traducerilor la 414,2 milioane euro: 
214,8 milioane pentru Comisie, 99 milioane pentru Parlament şi 100,4 milioane pentru 
Consiliu; pentru acelaşi an, costul mediu pe pagină se ridica la 166,37 euro: 150,2 la 
Comisie, 149,7 la Parlament şi 251,8 la Consiliu;

169. invită instituţiile să ia măsurile necesare corespunzătoare pentru consolidarea 
productivităţii serviciilor de traducere ale UE în raport cu sectorul privat;

170. solicită clarificarea motivului pentru care preţurile plătite de Parlament traducătorilor 
independenţi sunt în medie cu 12% mai mari decât cele plătite de Comisie;

171. se bucură de faptul că Comisia şi Consiliul au ajuns să limiteze creşterea volumului de 
traduceri în urma extinderii cu 10 state membre, astfel blocând creşterea preţurilor;

172. face apel către cele trei instituţii să stabilească preţul traducerii după o bază anuală, 
utilizând aceleaşi criterii şi metode de calcul; consideră că cifrele obţinute nu trebuie să 
fie utilizate numai în scopuri bugetare, ci şi pentru a sensibiliza utilizatorii costurilor;

  
1 Conform Curţii, costul total înglobează traducătorii, secretarele, posturile de conducere, agenţii SdT, 
administraţia, clădirile, informatica şi gestionarea resurselor umane (adică formarea).
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173. salută dispoziţia Comisiei de a studia procedura de autorizare şi de selectare a cererilor 
de traducere din 2006; se bucură de faptul că, în 2003, Consiliul a întocmit o listă de 
documente esenţiale, limitând astfel traducerea altor texte;

174. recomandă extinderea limitărilor în ceea ce priveşte mărimea documentelor şi a 
rezumatelor scrise;

175. întreabă, referitor la articolele 8 şi 9 din codul de conduită privind multilingvismul, 
adoptat la 19 aprilie 2004, dacă Parlamentul nu ar putea utiliza mai des „limbile 
procedurale”; invită Secretarul General să raporteze cu privire la acest subiect comisiei 
pentru control bugetar în cadrul procedurii de descărcare de gestiune 2006;

176. încurajează comisiile şi delegaţiile parlamentare să nu furnizeze textele decât în limbile 
membrilor efectivi şi supleanţi, şi consideră că ar putea fi furnizate şi alte versiuni 
lingvistice la cererea expresă;

177. în general este de părere că instituţiile trebuie să ia măsurile necesare pentru a garanta un 
nivel ridicat de calitate a traducerii; prin urmare, face apel către Consiliu, Parlament şi 
Comisie să raporteze Curţii şi comisiei pentru control bugetar măsurile adoptate în 
vederea controlării şi perfecţionării calităţii traducerilor în perioada desfăşurării 
procedurii de descărcare de gestiune 2006;

178. invită instituţiile să îmbunătăţească informaţiile disponibile pentru monitorizarea 
procesului traducerii, ţinând cont de indicatorii de performanţă propuşi de Curte1;

179. face apel către Consiliu, Parlament şi Comisie să utilizeze în mod eficient şi eficace 
resursele interne şi externe, precum bazele de date, traducerea asistată de calculator, 
telelucrul şi externalizarea;

180. invită fiecare instituţie să verifice capacităţile de traducere în rezervă din celelalte două 
instituţii înainte de subcontractarea traducerilor;

Raport special nr. 10/2006 privind evaluările ex post ale programelor asociate cu 
obiectivele nr. 1 şi 3 pentru perioada 1994-1999 (Fonduri Structurale)

181. invită Comisia să demonstreze în ce măsură a fost consolidată metodologia pentru 
evaluarea ex ante, evaluarea pe parcurs şi evaluarea ex post pentru a evita, în măsura în 
care este posibil, pentru exerciţiul de evaluare ex post 2000-2006, erorile de interpretare 
asemenea celor constatate în raportul special al Curţii;

182. sugerează amplificarea cooperării dintre DG REGIO şi DG EMPL în ceea ce priveşte 
punctele comune ale metodelor de evaluare;

183. constată că metodologia actuală, bazată pe modelul HERMIN, pune probleme mari; se 
preocupă de faptul că metodologia actuală nu permite să se ia în considerare suficient de 

  
1 A se vedea punctele 53 şi 88 din raportul Curţii.
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mult importanţa sectorului terţiar pentru anumite economii, de exemplu turismul; se teme 
să nu se întâlnească dificultăţi grave în evaluarea Fondurilor Structurale din ţările 
devenite membre ale Uniunii Europene în 2004, date fiind împrejurările specifice ale 
economiilor de piaţă incipiente din aceste ţări; solicită Comisiei să demonstreze – înainte 
de a proceda la evaluarea exerciţiului 2000-2006 – modificările pe care aceasta le-a adus 
metodologiei, pentru a ţine cont de această critică;

184. solicită în mod egal să se integreze elemente noi în metodologie pentru a măsura efectele 
microeconomice; consideră că investiţiile private sunt importante pentru impactul 
Fondurilor Structurale pe termen lung şi pentru dezvoltarea de locuri de muncă; solicită 
ca aceste fonduri să fie luate în considerare în cadrul exerciţiului ex post 2000-2006;

185. solicită, cu grija de a asigura o abordare coerentă în evaluarea Fondurilor Structurale în 
general, luarea în considerare a concluziilor din raportul special al Curţii în cazul 
viitoarelor evaluări ex ante, pe parcurs şi ex post pentru perioadele de programare 2000-
2006, 2007-2013 şi perioadele ulterioare;

186. susţine ideea că evaluarea Fondurilor Structurale ar trebui percepută ca un proces 
continuu, alimentat în permanenţă de concluziile diferitelor exerciţii de evaluare ex ante, 
pe parcurs şi ex post; solicită statelor membre să se implice în acest proces şi invită 
Comisia să demonstreze modul în care aceasta va pune în practică aceste idei în cele mai 
scurte termene;

187. consideră că, pentru a demonstra cetăţenilor valoarea europeană adăugată a Fondurilor 
Structurale, evaluările viitoare ar trebui să permită de asemenea evidenţierea efectelor 
indirecte ale acestor Fonduri;

188. solicită Comisiei ca grupul reprezentativ însărcinat cu evaluarea ex post 2000-2006 să 
exploreze posibilităţile unei cooperări consolidate cu lumea academică, inclusiv cu 
experţi externi, sub forma unor parteneriate cu institute specializate, şi a unor studii pe 
teme specifice;

189. este de părere că o astfel de cooperare ar permite perfecţionarea procesului de evaluare şi 
valorificarea mai bună a potenţialului Fondurilor Structurale; invită Comisia să 
persevereze în această direcţie pentru a crea un model „phare” de evaluare a măsurilor de
coeziune economică, socială şi teritorială, care ar fi un model specific european, putând 
servi totodată drept exemplu la nivel mondial.


