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AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie 
competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Trebuie luate măsuri 
corespunzătoare privind diversitatea 
sistemelor juridice și administrative ale 
statelor membre pentru a combate 
neregulile și fraudele. Fluctuațiile privind 
numărul de nereguli pot fi asociate 
evoluției ciclurilor de programare 
multianuală și raportării tardive a 
neregulilor. Prin urmare, este nevoie să se 
înființeze un sistem uniform de colectare 
de date comparabile privind neregulile și 
cazurile de fraudă din statele membre, 
pentru a standardiza procesul de 
raportare și a asigura calitatea și 
comparabilitatea datelor furnizate.

Justificare

Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la Raportul anual pe 2016 
privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei. Disponibilă la: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0196+0+DOC+XML+V0//RO

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Importanța activităților de 
prevenire ale Comisiei și ale OLAF este 
incontestabilă, la fel ca și importanța 
consolidării punerii în aplicare a 
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sistemului de detectare timpurie și de 
excludere (EDES) și a Sistemului de 
informații antifraudă (AFIS), precum și a 
finalizării strategiilor naționale de 
combatere a fraudei. Având în vedere 
aceste cerințe, este necesar să se elaboreze 
un cadru pentru digitalizarea tuturor 
procedurilor de punere în aplicare a 
politicilor UE (cererile de propuneri, 
candidaturile, evaluarea, implementarea, 
plățile) care urmează să fie aplicate de 
către toate statele membre.

Justificare

Rezoluția Parlamentului European din 3 mai 2018 referitoare la Raportul anual pe 2016 
privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei. Disponibilă la: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-
0196+0+DOC+XML+V0//RO

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Sprijinul acordat de Uniune în 
domeniul protecției intereselor financiare 
ale Uniunii, al raportării neregulilor și al 
asistenței administrative reciproce și 
cooperării în domeniul vamal și în cel 
agricol ar trebui să fie raționalizat în cadrul 
unui singur program, Programul UE de 
luptă antifraudă („programul”), cu scopul 
de a spori sinergiile și flexibilitatea 
bugetară și de a simplifica gestionarea.

(6) Sprijinul acordat de Uniune în 
domeniul protecției intereselor financiare 
ale Uniunii, al raportării neregulilor și al 
asistenței administrative reciproce și 
cooperării în domeniul vamal și în cel 
agricol ar trebui să fie raționalizat în cadrul 
unui singur program, Programul UE de 
luptă antifraudă („programul”), cu scopul 
de a spori sinergiile și flexibilitatea 
bugetară și de a simplifica gestionarea. În 
plus, în contextul pregătirii programelor 
anuale de activitate, se vor evita 
suprapunerile și se vor identifica sinergii 
între Programul UE de luptă antifraudă și 
alte programe relevante în domenii 
precum cel vamal, al justiției și al 
afacerilor interne.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului regulament. 
Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul financiar și instituie în 
special procedura de stabilire și de execuție 
a bugetului prin intermediul granturilor, al 
achizițiilor, al premiilor și al execuției 
indirecte, precum și verificări privind 
responsabilitatea actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept este o condiție 
prealabilă esențială pentru o bună gestiune 
financiară și o finanțare eficace din partea 
UE.

(10) Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului regulament. 
Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul financiar și instituie în 
special procedura de stabilire și de execuție 
a bugetului prin intermediul granturilor, al 
achizițiilor, al premiilor și al execuției 
indirecte, precum și verificări privind 
responsabilitatea actorilor financiari. Prin 
urmare, contractele finanțate integral sau 
parțial din bugetul UE în cadrul 
Programului UE de luptă antifraudă sunt 
supuse, printre altele, principiilor 
transparenței, proporționalității, 
tratamentului egal și nediscriminării, în 
timp ce granturile fac, în plus, obiectul 
principiilor cofinanțării, acordării 
necumulative și evitării dublei finanțări, 
neretroactivității și non-profit. Normele 
adoptate în temeiul articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene vizează, de asemenea, protecția 
bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept este o condiție 
prealabilă esențială pentru o bună gestiune 
financiară și o finanțare eficace din partea 
UE.

Justificare

A se vedea articolul 160 alineatul (1) din Regulamentul financiar (principiile aplicabile 
achizițiilor publice și concesiunilor) și articolul 188 din Regulamentul financiar (principiile 
aplicabile granturilor)
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 Articolul 3

Buget Buget

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului în perioada 2021-
2027 este de 181,207 milioane EUR în 
prețuri curente.

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a programului în perioada 
2021–2027 este de 322 000 000 EUR la 
prețurile din 2018 (363 000 000 EUR la 
prețurile curente).

2. Repartizarea orientativă a sumei 
menționate la alineatul (1) este următoarea:

2. Repartizarea orientativă a sumei 
menționate la alineatul (1) este următoarea:

(a) 114,207 milioane EUR pentru 
obiectivul menționat la articolul 2 
alineatul (2) litera (a);

(a) 203 000 000 EUR la prețurile din 
2018 (229 000 000 EUR la prețurile 
curente) pentru obiectivul menționat la 
articolul 2 alineatul (2) litera (a);

(b) 7 milioane EUR pentru obiectivul 
menționat la articolul 2 alineatul (2) 
litera (b);

(b) 12 000 000 EUR la prețurile din 
2018 (14 000 000 EUR la prețurile 
curente) pentru obiectivul menționat la 
articolul 2 alineatul (2) litera (b);

(c) 60 de milioane EUR pentru 
obiectivul menționat la articolul 2 
alineatul (2) litera (c).

(c) 107 000 000 EUR la prețurile din 
2018 (120 000 000 EUR la prețurile 
curente) pentru obiectivul menționat la 
articolul 2 alineatul (2) litera (c).

3. Suma menționată la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă în punerea în aplicare a 
programului, de exemplu pentru activități 
de pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, inclusiv pentru sisteme 
corporative de tehnologie a informației.

3. Suma menționată la alineatul (1) 
poate fi utilizată pentru asistență tehnică și 
administrativă în punerea în aplicare a 
programului, de exemplu pentru activități 
de pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare, inclusiv pentru sisteme 
corporative de tehnologie a informației.



AD\1169116RO.docx 7/8 PE626.966v02-00

RO

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu Programul UE de luptă antifraudă

Referințe COM(2018)0386 – C8-0236/2018 – 2018/0211(COD)

Comisie competentă
Data anunțului în plen

CONT
14.6.2018

Aviz emis de către
Data anunțului în plen

BUDG
14.6.2018

Raportor pentru aviz:
Data numirii

Nedzhmi Ali
11.7.2018

Examinare în comisie 26.9.2018

Data adoptării 21.11.2018

Rezultatul votului final +:
–:
0:

28
2
1

Membri titulari prezenți la votul final Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, 
André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, 
Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, 
Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri 
Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek 
Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, 
Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey 
Novakov, Tomáš Zdechovský



PE626.966v02-00 8/8 AD\1169116RO.docx

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

28 +

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, 
Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, 
Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, 
Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2 -

ENF André Elissen, Stanisław Żółtek

1 0

NI Eleftherios Synadinos

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


	1169116RO.docx

