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20.4.2016 A8-0137/2 

Amendamentul  2 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Descărcarea de gestiune 2014: al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED 

2015/2203(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. consideră că trebuie evitată 

concentrarea pe rezultatul bugetar ca 

obiectiv unic de management, deoarece 

aceasta poate fi în detrimentul bunei 

gestiuni financiare și al obținerii de 

rezultate; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Amendamentul  3 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Descărcarea de gestiune 2014: al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED 

2015/2203(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 82 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 82a. solicită Comisiei să nu aprobe 

stabilirea unei alte date-țintă pentru 

introducerea sistemului de autorizare 

FLEGT, dar stabilește un termen-limită 

clar pentru implementarea sa și 

condiționează viitoarele finanțări de 

respectarea datei-limită stabilite; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Amendamentul  4 

Igor Šoltes 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Descărcarea de gestiune 2014: al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED 

2015/2203(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 98 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

98. este de părere că ajutorul pentru 

dezvoltare trebuie acordat într-un mod cu 

mult mai eficient și că trebuie să 

îndeplinească criterii de valoare adăugată; 

subliniază că acesta este singurul mod prin 

care se pot asigura condiții de trai decente 

și se poate evita creșterea fluxurilor de 

migranți economici; 

98. este de părere că ajutorul pentru 

dezvoltare trebuie acordat într-un mod cu 

mult mai eficient și că trebuie să 

îndeplinească criterii de valoare adăugată; 

subliniază că acesta este singurul mod prin 

care se pot asigura condiții de trai decente; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Amendamentul  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Descărcarea de gestiune 2014: al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED 

2015/2203(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 100 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

100. consideră îngrijorător faptul că șefii 

delegațiilor Uniunii în țările ACP și TTPM, 

sub responsabilitatea SEAE, sunt 

însărcinați cu supravegherea a 917 

proiecte, dintre care 428 prezintă 

întârzieri sau obiective în pericol de a nu 

fi atinse; consideră extrem de preocupant 

faptul că valoarea proiectelor afectate se 

ridică la 9 188 de milioane EUR; 

100. ia act de faptul că la sfârșitul lui 2014 

șefii delegațiilor Uniunii în țările ACP și 

TTPM sunt însărcinați cu supravegherea a 

917 proiecte; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Amendamentul  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Descărcarea de gestiune 2014: al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED 

2015/2203(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 101 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 101a. este conștient că evaluările rezultate 

din rapoartele privind gestionarea 

asistenței externe oferă doar o imagine 

instantanee a situației fiecărui proiect la 

sfârșitul anului și că impactul real al 

dificultăților identificate poate fi evaluat 

doar la finalul proiectului; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Amendamentul  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

în numele Grupului S&D 

 

Raport A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

Descărcarea de gestiune 2014: al 8-lea, al 9-lea, al 10-lea și al 11-lea FED 

2015/2203(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 102 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

102. este de părere că un sfert din 

fondurile celui de al unsprezecelea FED 

ar trebui alocat prevenirii crizei migrației 

și gestionării fluxurilor migratorii deja 

existente; 

102. recunoaște că fondurile FED 

contribuie la tratarea cauzelor profunde 

ale crizei mondiale actuale a refugiaților 

și migrației; subliniază că fondurile FED 

nu pot fi utilizate abuziv pentru alte 

scopuri decât cele determinate în dispoziții 

vizând controlul de securitate la frontieră 

și măsuri corespunzătoare de repatriere; 

solicită Comisiei să se implice constructiv 

pentru a obține sinergii între bugetul 

Uniunii, FED și cooperarea bilaterală 

pentru a trata aspecte legate de prevenirea 

crizei migrației; 

  

Or. en 

 

 


