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Amendamentul 1
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. constată cu preocupare că cererile 
de plată cu o valoare substanțială au fost 
amânate și vor fi depuse în anii următori și 
că acest lucru a afectat utilizarea 
angajamentelor de prefinanțare și a celor 
restante și va afecta nevoile în materie de 
credite de plată la începutul următorului 
CFM;

2. constată cu preocupare că cererile 
de plată cu o valoare substanțială au fost 
amânate și vor fi depuse în anii următori și 
că acest lucru a afectat utilizarea 
angajamentelor de prefinanțare și a celor 
restante și va afecta nevoile în materie de 
credite de plată la începutul următorului 
CFM; ia act de faptul că Comisia 
Europeană întreprinde măsuri pentru a 
evita presiunea nejustificată asupra 
nivelului creditelor de plată în primii ani 
ai CFM 2021-2027;

Or. en

Amendamentul 2
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută faptul că, în 2018, pentru 
prima dată, autoritățile de audit au raportat 
erori utilizând o metodologie comună 
convenită între Comisie și statele membre; 
ia act de faptul că în ultimii ani s-a 
înregistrat o îmbunătățire constantă a 
nivelului de eroare global estimat în ceea 
ce privește cheltuielile efectuate din 
bugetul Uniunii (4,4 % în 2014; 3,8 % în 
2015; 3,1 % în 2016; 2,4 % în 2017 și 2,6 
% în 2018);

3. salută faptul că, în 2018, pentru 
prima dată, autoritățile de audit au raportat 
erori utilizând o metodologie comună 
convenită între Comisie și statele membre 
și că cele mai frecvente tipuri de nereguli 
detectate au fost asociate cu cheltuielile 
neeligibile și cu procedurile de achiziții 
publice; ia act de faptul că în ultimii ani s-a 
înregistrat o îmbunătățire constantă a 
nivelului de eroare global estimat în ceea 
ce privește cheltuielile efectuate din 
bugetul Uniunii (4,4 % în 2014; 3,8 % în 
2015; 3,1 % în 2016; 2,4 % în 2017 și 2,6 
% în 2018);
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Or. en

Amendamentul 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută faptul că Comisia 
Europeană a pus în aplicare un număr 
semnificativ de recomandări de măsuri 
ulterioare ale Curții și sprijină 
angajamentul Curții, în conformitate cu 
strategia sa pentru perioada 2018-2020, 
de a continua să monitorizeze modul în 
care s-a dat curs tuturor recomandărilor 
pe care le-a adresat Comisiei în urma 
auditului performanței cu trei ani în 
urmă;

Or. en

Amendamentul 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. remarcă faptul că Curtea de Conturi 
Europeană (CCE) a constatat, pentru 
exercițiul 2018, o creștere semnificativă a 
cererilor de plată aferente fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(fondurilor ESI), care includ Fondul social 
european; constată totodată că, pentru 
aceste fonduri, rata absorbției a continuat 
să fie mai lentă decât fusese planificat, 
ceea ce a contribuit la creșterea 
angajamentelor restante aferente fondurilor 
ESI;

4. remarcă faptul că Curtea de Conturi 
Europeană (CCE) a constatat, pentru 
exercițiul 2018, o creștere semnificativă a 
cererilor de plată ale statelor membre 
aferente fondurilor structurale și de 
investiții europene (fondurilor ESI), care 
includ Fondul social european, care se 
datorează în principal faptului că în 
primii ani ai programelor derulate în 
perioada 2014-2020 nivelul cererilor de 
plată aferente fondurilor ESI a fost relativ 
scăzut; constată totodată că, pentru aceste 
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fonduri, rata absorbției a continuat să fie 
mai lentă decât fusese planificat, ceea ce a 
contribuit la creșterea angajamentelor 
restante aferente fondurilor ESI; invită 
Comisia să analizeze motivele nivelului 
scăzut de absorbție și să simplifice noile 
norme aplicabile în perioada de după 
2020, pentru a evita impunerea unor 
norme excesiv de complexe și/sau 
împovărătoare care nu aduc o valoare 
adăugată politicilor UE;

Or. en

Amendamentul 5
Tomáš Zdechovský

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. remarcă faptul că Curtea de Conturi 
Europeană (CCE) a constatat, pentru 
exercițiul 2018, o creștere semnificativă a 
cererilor de plată aferente fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(fondurilor ESI), care includ Fondul social 
european; constată totodată că, pentru 
aceste fonduri, rata absorbției a continuat 
să fie mai lentă decât fusese planificat, 
ceea ce a contribuit la creșterea 
angajamentelor restante aferente fondurilor 
ESI;

4. remarcă faptul că Curtea de Conturi 
Europeană (CCE) a constatat, pentru 
exercițiul 2018, o creștere semnificativă a 
cererilor de plată ale statelor membre 
aferente fondurilor structurale și de 
investiții europene (fondurilor ESI), care 
includ Fondul social european; constată 
totodată că, pentru aceste fonduri, rata 
absorbției a continuat să fie mai lentă decât 
fusese planificat, ceea ce a contribuit la 
creșterea angajamentelor restante aferente 
fondurilor ESI; regretă aceste întârzieri în 
punerea în aplicare a fondurilor ESI, care 
vor continua să afecteze ultimii ani ai 
acestui CFM; sprijină pe deplin 
recomandarea CCE, prin care aceasta îi 
solicită Comisiei să întreprindă măsuri 
pentru a evita presiunea nejustificată 
asupra nivelului creditelor de plată în 
primii ani ai CFM 2021-2027;

Or. en

Amendamentul 6
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Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că întârzierile în execuția 
fondurilor ESI afectează în continuare 
ultimii ani ai CFM, influențând modul de 
utilizare a angajamentelor de 
prefinanțare și a celor restante și va 
afecta nevoile în materie de credite de 
plată la începutul următorului CFM; în 
acest scop, recomandă Comisiei să 
întreprindă măsuri pentru a evita 
presiunea nejustificată asupra nivelului 
creditelor de plată în primii ani ai 
următorului CFM 2021-2027;

Or. en

Amendamentul 7
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de creșterea 
nivelului estimat de eroare în domeniul de 
politică „Coeziune economică, socială și 
teritorială” până la 5,0 %, valoare care 
depășește cu mult pragul de semnificație de 
2 %;

5. își exprimă îngrijorarea 
deosebită în legătură cu creșterea nivelului 
estimat de eroare în domeniul de politică 
„Coeziune economică, socială și 
teritorială” până la 5,0 %, valoare care 
depășește cu mult pragul de semnificație de 
2 %; solicită să se ia măsuri urgente 
pentru reducerea ratei de eroare în viitor 
și, în special, pe durata noii perioade de 
finanțare;

Or. en

Amendamentul 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de creșterea 
nivelului estimat de eroare în domeniul de 
politică „Coeziune economică, socială și 
teritorială” până la 5,0 %, valoare care 
depășește cu mult pragul de semnificație de 
2 %;

5. subliniază rolul important al 
politicii de coeziune a UE în sprijinirea 
punerii în aplicare a Pilonului european 
al drepturilor sociale și în furnizarea de 
asistență statelor membre și regiunilor, 
astfel încât acestea să poată face față 
provocărilor noi și persistente, cum ar fi 
globalizarea, șomajul, schimbările 
industriale, digitalizarea și recalificarea 
persoanelor; ia act cu îngrijorare de 
creșterea nivelului estimat de eroare în 
domeniul de politică „Coeziune 
economică, socială și teritorială” până la 
5,0 %, valoare care depășește cu mult 
pragul de semnificație de 2 %; subliniază 
că noul cadru de control și de asigurare a 
fost conceput astfel încât să garanteze 
faptul că ratele de eroare reziduală 
anuale sunt de sub 2 %; este de acord cu 
concluziile Curții, conform cărora sunt 
necesare îmbunătățiri suplimentare, în 
special în ceea ce privește punerea în 
aplicare a cadrului de către autoritățile de 
management, autoritățile de audit și 
Comisie pentru a reduce nivelul ridicat de 
eroare;

Or. en

Amendamentul 9
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act cu îngrijorare de creșterea 
nivelului estimat de eroare în domeniul de 
politică „Coeziune economică, socială și 
teritorială” până la 5,0 %, valoare care 
depășește cu mult pragul de semnificație de 

5. ia act cu îngrijorare de creșterea 
nivelului estimat de eroare în domeniul de 
politică „Coeziune economică, socială și 
teritorială” până la 5,0 %, valoare care 
depășește cu mult pragul de semnificație de 
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2 %; 2 %; reamintește că printre cele 220 de 
tranzacții examinate Curtea a identificat 
și cuantificat nu mai puțin de 36 de erori 
care nu fuseseră descoperite de 
autoritățile de audit, la care se adaugă 
cele 60 de erori detectate deja de 
autoritățile respective;

Or. it

Amendamentul 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. constată că există în continuare 
deficiențe în ceea ce privește regularitatea 
cheltuielilor declarate de autoritățile de 
management și că, în ciuda 
îmbunătățirilor recente, deficiențele și 
erorile nedetectate sau necorectate 
persistă; subliniază, în acest sens, că 
autoritățile de audit au o contribuție 
esențială în structura cadrului de 
asigurare și de control al cheltuielilor din 
domeniul politicii de coeziune și le solicită 
acestora să abordeze deficiențele 
semnalate și să utilizeze mai eficient în 
viitor modelul de asigurare al Comisiei;

Or. en

Amendamentul 11
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că complexitatea 
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normelor poate contribui la creșterea 
riscului de eroare și remarcă faptul că, 
pentru beneficiari, o sursă semnificativă 
de complexitate apare în cazul în care 
cerințele naționale de eligibilitate 
depășesc ceea ce este prevăzut de 
legislația UE;

Or. en

Amendamentul 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. reamintește, cu privire la prezentul 
exercițiu, necesitatea de a adopta măsuri 
eficace pentru a reduce aceste surse de 
eroare, menținând totodată un nivel ridicat 
de performanță și îndeamnă Comisia să 
pună rapid în aplicare recomandările CCE 
în acest domeniu de politică;

8. reamintește, cu privire la prezentul 
exercițiu, necesitatea de a adopta măsuri 
eficace pentru a reduce aceste surse de 
eroare, menținând totodată un nivel ridicat 
de performanță și îndeamnă Comisia să 
pună rapid în aplicare recomandările CCE 
în acest domeniu de politică și, în special, 
invită Comisia să pună în aplicare 
mai eficient măsuri de control adecvate 
pentru a se asigura că niciun program nu 
poate fi închis dacă înregistrează un nivel 
semnificativ de cheltuieli neconforme și 
că se efectuează verificări periodice la 
nivelul intermediarilor financiari de către 
o autoritate de audit;

Or. en

Amendamentul 13
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. ia act de faptul că CCE a constatat 
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că nivelul estimat de eroare în ceea ce 
privește cheltuielile cu un grad ridicat de 
risc, cum ar fi rambursările costurilor, 
este de 4,5 %; reamintește că la rubrica 1b 
(Coeziune economică, socială și 
teritorială, inclusiv FSE) predomină 
operațiunile de rambursare și, prin 
urmare, cheltuielile cu risc ridicat și că 
această rubrică a contribuit cel mai mult 
la atingerea nivelului estimat de eroare 
pentru cheltuielile cu risc ridicat în 2018 
(un procent de 43,0 % din totalul 
erorilor); solicită de urgență utilizarea 
opțiunilor simplificate în materie de 
costuri pentru a reduce nivelul de eroare;

Or. en

Amendamentul 14
Tomáš Zdechovský

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9a. ia act de faptul că numărul de 
scrisori de avertizare și de întreruperi a 
crescut semnificativ în 2018 comparativ 
cu exercițiul precedent, ca urmare a 
numărului crescut de pachete de 
asigurare primite în februarie 2018 și a 
rezultatelor auditurilor de conformitate 
efectuate în cursul anului;

Or. en

Amendamentul 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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9a. reamintește că Fondul social 
european (FSE) și Inițiativa privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor (YEI) au scopul de a încuraja un 
nivel ridicat al ocupării forței de muncă și 
crearea de locuri de muncă mai multe și 
mai bune, inclusiv printr-o atenție 
prioritară acordată de YEI regiunilor cu o 
rată ridicată a șomajului în rândul 
tinerilor, și ar trebui, prin urmare, 
să beneficieze în continuare de sprijinul 
financiar și politic al UE și al instituțiilor 
naționale și regionale pentru realizarea 
obiectivelor lor în anii următori;

Or. en

Amendamentul 16
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. salută angajamentul Comisiei 
Europene de a transforma YEI într-un 
instrument permanent de combatere a 
șomajului în rândul tinerilor; reiterează 
faptul că procedurile de gestiune 
financiară, precum și cerințele de 
raportare aplicabile în cadrul YEI ar 
trebui să fie îmbunătățite și direcționate 
mai eficient către tinerii care întâmpină 
cele mai mari obstacole în calea accesului 
la educație, formare și ocuparea forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 17
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proiect de aviz
Punctul 9 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

9a. reamintește că, în Raportul său 
special nr. 5/2017 („Șomajul în rândul 
tinerilor – au reușit politicile UE să 
schimbe situația?”), Curtea a constatat 
că, deși s-au înregistrat unele progrese în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
Garanției pentru tineret și deși au fost 
obținute unele rezultate, situația nu 
corespunde așteptărilor inițiale de la 
lansarea Garanției pentru tineret;

Or. en

Amendamentul 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proiect de aviz
Punctul 9 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9b. ia act de faptul că, deși s-a reușit o 
redirecționare a fondurilor furnizate de 
FSE, în conformitate cu recomandările 
formulate în Raportul special nr. 17/2015 
al Curții de Conturi, nu s-a pus încă un 
accent suficient pe rezultate;

Or. en

Amendamentul 19
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proiect de aviz
Punctul 9 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

9c. reamintește că există încă 10 
recomandări din rapoartele speciale [una 
din Raportul special nr. 16/2016 
(„Obiectivele în materie de educație ale 
UE: programele operaționale sunt 
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aliniate la aceste obiective, însă există 
deficiențe în ceea ce privește măsurarea 
performanței”), două din Raportul special 
nr. 14/2016 („Inițiativele de politică ale 
UE și sprijinul financiar acordat de 
aceasta pentru integrarea romilor: s-au 
înregistrat progrese semnificative în 
ultimul deceniu, dar sunt necesare 
eforturi suplimentare pe teren”) și șapte 
din Raportul special nr. 6/2018 („Libera 
circulație a lucrătorilor – această libertate 
fundamentală este garantată, dar o mai 
bună direcționare a fondurilor UE ar 
facilita mobilitatea lucrătorilor”)] care 
trebuie în continuare să fie puse în 
aplicare, cele mai multe până la 31 
decembrie 2019; ia act, în mod deosebit, 
de Raportul special nr. 14/2016, care 
menționează că majoritatea proiectelor s-
au derulat conform planificării, dar 
criteriile de „bune practici” care 
contribuie la succesul integrării romilor 
nu au fost întotdeauna aplicate, iar 
monitorizarea performanței proiectelor 
prezenta dificultăți; reamintește că lipsa 
de date solide și cuprinzătoare privind 
romii nu este doar o problemă legată de 
proiecte, ci este relevantă și din 
perspectiva elaborării politicilor la nivelul 
UE și la nivel național; regretă faptul că 
această situație ar putea rămâne 
neschimbată, în afara cazului în care se 
iau măsuri rapide;

Or. en

Amendamentul 20
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, 
Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. reamintește concluziile Raportului 
special al CCE nr. 05/2019 [„Fondul de 
ajutor european destinat celor mai 

10. reamintește concluziile Raportului 
special al CCE nr. 05/2019 [„Fondul de 
ajutor european destinat celor mai 
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defavorizate persoane (FEAD): un sprijin 
valoros, însă contribuția sa la reducerea 
sărăciei nu este încă determinată”], în 
special concluzia CCE conform căreia, pe 
lângă reducerea sărăciei prin intermediul 
ajutorului alimentar (care reprezintă 83 % 
din bugetul FEAD), elementele inovatoare 
de politică socială ale FEAD le oferă 
statelor membre posibilități de a promova 
incluziunea socială;

defavorizate persoane (FEAD): un sprijin 
valoros, însă contribuția sa la reducerea 
sărăciei nu este încă determinată”], în 
special concluzia CCE conform căreia 
FEAD este un instrument relevant din 
perspectiva furnizării de sprijin alimentar 
și material, iar, pe lângă reducerea sărăciei 
prin intermediul ajutorului alimentar (care 
reprezintă 83 % din bugetul FEAD), 
elementele inovatoare de politică socială 
ale FEAD le oferă statelor membre 
posibilități de a promova incluziunea 
socială;

Or. en

Amendamentul 21
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. ia act cu îngrijorare de faptul că, 
din cauza limitărilor în monitorizarea sa, 
contribuția FEAD la reducerea sărăciei 
nu a fost stabilită și regretă, în special, 
faptul că Comisia nu dispune de date care 
să demonstreze importanța relativă a 
FEAD în raport cu efortul general de 
sprijinire a persoanelor defavorizate din 
Uniune;

11. își exprimă sprijinul pentru 
FEAD, care urmărește să atenueze cele 
mai grave forme de sărăcie din UE, cum 
ar fi privațiunile alimentare, lipsa de 
adăpost și sărăcia în rândul copiilor; 
subliniază că rezultatele evaluării la 
jumătatea perioadei din 2018 arată că 
fondul are un efect semnificativ în 
aproape fiecare stat membru și că 
măsurile axate pe sprijinul alimentar, pe 
sprijinul material și pe incluziunea 
socială au un impact real pentru cele mai 
defavorizate persoane, inclusiv cele care, 
în lipsa acestor măsuri, ar putea fi excluse 
din raza de acțiune a sistemului formal de 
asistență socială sau care au nevoie de 
sprijin imediat; ia act de faptul că 
evaluarea a identificat mai multe 
deficiențe în punerea în aplicare a 
fondului și de sugestia Curții de Conturi, 
conform căreia este nevoie de o mai bună 
direcționare a fondului către persoanele 
care au cel mai mult nevoie de acesta, iar 
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Comisia trebuie să îmbunătățească datele 
colectate, pentru a demonstra mai clar 
importanța relativă a FEAD în raport cu 
efortul general de sprijinire a persoanelor 
defavorizate din Uniune;

Or. en

Amendamentul 22
Sylvie Brunet, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. ia act cu îngrijorare de faptul că, 
din cauza limitărilor în monitorizarea sa, 
contribuția FEAD la reducerea sărăciei nu 
a fost stabilită și regretă, în special, faptul 
că Comisia nu dispune de date care să 
demonstreze importanța relativă a FEAD 
în raport cu efortul general de sprijinire a 
persoanelor defavorizate din Uniune;

11. consideră că angajamentul activ al 
UE în favoarea persoanelor celor mai 
defavorizate este de o importanță capitală, 
având în vedere că, în medie, mai mult de 
un cetățean din cinci și un copil din patru 
sunt în continuare expuși riscului de 
sărăcie sau de excluziune socială în 
Uniunea Europeană; ia act de faptul că, 
din cauza limitărilor în monitorizarea sa și 
a lipsei de date aplicabile întregului 
teritoriu al UE, contribuția FEAD la 
reducerea sărăciei nu a fost încă 
demonstrată în mod cantitativ; 
reamintește, cu toate acestea, că datele 
disponibile prezentate în Raportul special 
al Curții de Conturi1a arată faptul că acest 
fond acoperă un procent semnificativ din 
totalul activităților de asistență socială din 
unele state membre și că, potrivit băncilor 
de alimente, o treime din hrana pe care 
acestea o furnizează este finanțată de 
FEAD, iar acest instrument face posibilă 
scăderea dependenței de fluxul neregulat 
de donații, permițând astfel o planificare 
mai eficientă a acțiunilor de redistribuire 
a unor alimente specifice;

_________________
1a Raportul special nr. 5/2019 al Curții de 
Conturi Europene: „Fondul de ajutor 
european destinat celor mai defavorizate 



PE644.907v01-00 16/25 AM\1194669RO.docx

RO

persoane (FEAD): un sprijin valoros, însă 
contribuția sa la reducerea sărăciei nu 
este încă determinată”, aprilie 2019, p. 19.

Or. en

Amendamentul 23
Anne Sander

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. ia act cu îngrijorare de faptul că, 
din cauza limitărilor în monitorizarea sa, 
contribuția FEAD la reducerea sărăciei nu 
a fost stabilită și regretă, în special, faptul 
că Comisia nu dispune de date care să 
demonstreze importanța relativă a FEAD 
în raport cu efortul general de sprijinire a 
persoanelor defavorizate din Uniune;

11. ia act cu îngrijorare de faptul că, 
monitorizarea sa fiind limitată, contribuția 
FEAD la reducerea sărăciei nu a fost 
determinată și regretă, în special, faptul că 
Comisia nu dispune de date care să 
demonstreze importanța semnificativă a 
FEAD, ca vector de solidaritate 
europeană și ca mijloc de combatere a 
clivajelor sociale în raport cu efortul 
general de sprijinire a persoanelor 
defavorizate din Uniune, inclusiv și mai 
ales prin ajutoare alimentare;

Or. fr

Amendamentul 24
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. reamintește în acest sens că, în 
secțiunea dedicată eficacității fondului 
din evaluarea la jumătatea perioadei a 
FEAD, s-a considerat că s-ar putea 
exploata în mai mare măsură posibilitățile 
de implementare și monitorizare a 
măsurilor de însoțire;

Or. en
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Amendamentul 25
Tomáš Zdechovský

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. regretă faptul că direcționarea 
ajutorului către un anumit grup 
vulnerabil este lăsată la discreția 
organizațiilor partenere, cu riscul aferent 
de a se produce un efect de dispersie a 
finanțării limitate; regretă, de asemenea, 
faptul că CCE nu a putut identifica în ce 
măsură FEAD și alte programe de sprijin 
(naționale sau din cadrul FSE) s-au 
completat reciproc și subliniază 
necesitatea de a îmbunătăți în continuare 
sinergiile dintre FEAD și FSE în 2019 și 
2020;

Or. en

Amendamentul 26
Guido Reil

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. în acest context, constată cu 
îngrijorare că, potrivit FEANTSA, 
asociația umbrelă a organizațiilor de 
ajutorare a persoanelor fără adăpost, și 
Fundației Abbé Pierre, în UE trăiesc 
700 000 de persoane fără adăpost, 
numărul lor crescând cu 70% în ultimii 
zece ani; consideră că această creștere are 
cauze structurale, precum migrația 
motivată de sărăcie, lipsa locuințelor la 
un preț abordabil și creșterea inegalității 
și sărăciei; de aceea, deși consideră 
binevenite ajutoarele alimentare și 
celelalte ajutoare materiale acordate ca 
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măsuri de tip I din FEAD subliniază 
totodată că lipsa de locuințe și adăpost nu 
poate fi atenuată decât prin măsuri 
structurale;

Or. de

Amendamentul 27
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. subliniază necesitatea unei 
verificări mai stricte a achizițiilor publice 
pe parcursul întregului ciclu de finanțare;

Or. en

Amendamentul 28
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. recunoaște eforturile depuse de 
Comisia Europeană și de statele membre 
în acest sens și le încurajează să dezvolte 
în continuare instrumentul de evaluare a 
riscurilor ARACHNE cu participarea 
activă a statelor membre; invită, în acest 
scop, statele membre să utilizeze baza de 
date ARACHNE în cea mai mare măsură 
posibilă, pentru a preveni utilizarea 
frauduloasă și neregulamentară a 
fondurilor UE;

Or. en

Amendamentul 29
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Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. ia act cu satisfacție de faptul că 
nivelul estimat de eroare în domeniul 
„Competitivitate pentru creștere economică 
și locuri de muncă” este de 2,0 %, ceea ce 
reprezintă o scădere semnificativă în 
comparație cu 2017 (4,2 %) și cu 2016 
(4,1 %); ia act totodată de faptul că 
majoritatea erorilor au fost legate de 
cheltuielile în domeniul cercetării, în timp 
ce erorile legate de alte cheltuieli sunt 
limitate;

14. ia act de faptul că nivelul estimat de 
eroare în domeniul „Competitivitate pentru 
creștere economică și locuri de muncă” 
este de 2,0 % și observă că majoritatea 
erorilor apar în cheltuielile pentru 
cercetare, erorile legate de alte 
cheltuieli fiind mai limitate;

Or. it

Amendamentul 30
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 14

Proiectul de aviz Amendamentul

14. ia act cu satisfacție de faptul că 
nivelul estimat de eroare în domeniul 
„Competitivitate pentru creștere economică 
și locuri de muncă” este de 2,0 %, ceea ce 
reprezintă o scădere semnificativă în 
comparație cu 2017 (4,2 %) și cu 2016 (4,1 
%); ia act totodată de faptul că majoritatea 
erorilor au fost legate de cheltuielile în 
domeniul cercetării, în timp ce erorile 
legate de alte cheltuieli sunt limitate;

14. ia act cu satisfacție de faptul că 
nivelul estimat de eroare în domeniul 
„Competitivitate pentru creștere economică 
și locuri de muncă” este de 2,0 %, ceea ce 
reprezintă o scădere semnificativă în 
comparație cu 2017 (4,2 %) și cu 2016 (4,1 
%); ia act totodată de faptul că majoritatea 
erorilor au fost legate de cheltuielile în 
domeniul cercetării, în timp ce erorile 
legate de alte cheltuieli sunt limitate; 
remarcă eforturile Comisiei de a reduce 
nivelul de eroare, care este mai scăzut 
decât în ultimii doi ani, și reiterează 
importanța programelor de cheltuieli 
aferente capitolului privind 
competitivitatea, care joacă un rol 
important în promovarea unei societăți 
incluzive, stimulând creșterea economică 
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și conducând la crearea de locuri de 
muncă în UE;

Or. en

Amendamentul 31
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 15

Proiectul de aviz Amendamentul

15. ia act de faptul că, potrivit 
Comisiei, evaluarea intermediară a EaSI a 
arătat că obiectivele acestui instrument sunt 
încă relevante și că programul funcționează 
în mod eficace din punctul de vedere al 
implicării părților interesate relevante, al 
generării de rezultate și al realizării 
obiectivelor stabilite; observă totodată că, 
deși cele trei axe (axa Progress, axa 
EURES și axa microfinanțare și 
antreprenoriat social) par să funcționeze în 
mod independent, au fost identificate 
anumite domenii care ar putea duce la 
creșterea eficacității („sinergii”);

15. ia act de faptul că, potrivit 
Comisiei, evaluarea intermediară a EaSI a 
arătat că obiectivele acestui instrument sunt 
încă relevante și că programul funcționează 
în mod eficace din punctul de vedere al 
implicării părților interesate relevante, al 
generării de rezultate de bună calitate și al 
realizării obiectivelor stabilite, în special 
ținând seama de actualul context 
socioeconomic dificil, în care se resimt 
efectele crizei financiare și economice; 
observă totodată că, deși cele trei axe (axa 
Progress, axa EURES și axa microfinanțare 
și antreprenoriat social) par să funcționeze 
în mod independent, au fost identificate 
anumite domenii care ar putea duce la 
creșterea eficacității („sinergii”);

Or. en

Amendamentul 32
Tomáš Zdechovský

Proiect de aviz
Punctul 15 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. solicită ca, în cadrul componentei 
EaSI, FSE+ să includă o serie de 
îmbunătățiri, inclusiv o atenție sporită 
acordată grupurilor defavorizate, o mai 
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mare flexibilitate bugetară și un grad mai 
ridicat de integrare între activitățile 
actuale;

Or. en

Amendamentul 33
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 15 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15a. încurajează Comisia să 
îmbunătățească punerea în aplicare a 
Programului pentru ocuparea forței de 
muncă și inovare socială, în special 
printr-o mai mare flexibilitate și prin 
vizarea grupurilor care au nevoie de 
sprijin specific, precum și prin 
simplificarea procedurilor, o mai bună 
coerență internă și stabilirea de legături 
cu alte fonduri;

Or. en

Amendamentul 34
Tomáš Zdechovský

Proiect de aviz
Punctul 15 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

15b. ia act, în special, de faptul că 
evaluarea la jumătatea perioadei a 
evidențiat o serie de modalități de 
îmbunătățire a punerii în aplicare a 
Programului pentru ocuparea forței de 
muncă și inovare socială, în special prin 
simplificarea procedurilor, o mai bună 
coerență internă și stabilirea de legături 
cu alte fonduri;
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Or. en

Amendamentul 35
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. ia act de faptul că, în 2018, Comisia 
a finalizat prima evaluare transversală a 
agențiilor Comisiei Europene care își 
desfășoară activitatea în domeniul de 
politică al ocupării forței de muncă și al 
afacerilor sociale (Eurofound, Cedefop, 
ETF și EU-OSHA), pentru a completa 
exercițiul de revizuire a regulamentului de 
înființare a celor trei agenții tripartite; 
constată cu satisfacție că evaluarea 
confirmă relevanța, eficacitatea, eficiența, 
coerența și valoarea adăugată a 
agențiilor, precum și necesitatea de a 
consolida cooperarea pentru a exploata 
sinergiile;

16. ia act de faptul că, în 2018, Comisia 
a finalizat prima evaluare transversală a 
agențiilor Comisiei Europene care își 
desfășoară activitatea în domeniul de 
politică al ocupării forței de muncă și al 
afacerilor sociale (Eurofound, Cedefop, 
ETF și EU-OSHA), pentru a completa 
exercițiul de revizuire a regulamentului de 
înființare a celor trei agenții tripartite; 
constată totodată că aceste patru agenții, 
cărora li se adaugă acum și Agenția 
Europeană a Muncii, înseamnă resurse și 
bani cheltuiți, nu tot timpul cu folos; 
subliniază că este important să se 
raționalizeze costurile, să se reducă risipa 
și să se evite dublarea eforturilor;

Or. it

Amendamentul 36
Guido Reil

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. ia act de faptul că, în 2018, Comisia 
a finalizat prima evaluare transversală a 
agențiilor Comisiei Europene care își 
desfășoară activitatea în domeniul de 
politică al ocupării forței de muncă și al 
afacerilor sociale (Eurofound, Cedefop, 
ETF și EU-OSHA), pentru a completa 
exercițiul de revizuire a regulamentului de 
înființare a celor trei agenții tripartite; 

16. ia act de faptul că, în 2018, Comisia 
a finalizat prima evaluare transversală a 
agențiilor Comisiei Europene care își 
desfășoară activitatea în domeniul de 
politică al ocupării forței de muncă și al 
afacerilor sociale (Eurofound, Cedefop, 
ETF și EU-OSHA), pentru a completa 
exercițiul de revizuire a regulamentului de 
înființare a celor trei agenții tripartite;



AM\1194669RO.docx 23/25 PE644.907v01-00

RO

constată cu satisfacție că evaluarea 
confirmă relevanța, eficacitatea, eficiența, 
coerența și valoarea adăugată a 
agențiilor, precum și necesitatea de a 
consolida cooperarea pentru a exploata 
sinergiile;

Or. de

Amendamentul 37
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 16

Proiectul de aviz Amendamentul

16. ia act de faptul că, în 2018, 
Comisia a finalizat prima evaluare 
transversală a agențiilor Comisiei 
Europene care își desfășoară activitatea în 
domeniul de politică al ocupării forței de 
muncă și al afacerilor sociale (Eurofound, 
Cedefop, ETF și EU-OSHA), pentru a 
completa exercițiul de revizuire a 
regulamentului de înființare a celor trei 
agenții tripartite; constată cu satisfacție că 
evaluarea confirmă relevanța, eficacitatea, 
eficiența, coerența și valoarea adăugată a 
agențiilor, precum și necesitatea de a 
consolida cooperarea pentru a exploata 
sinergiile;

16. salută faptul că, în 2018, Comisia a 
finalizat prima evaluare transversală a 
agențiilor Comisiei Europene care își 
desfășoară activitatea în domeniul de 
politică al ocupării forței de muncă și al 
afacerilor sociale (Eurofound, Cedefop, 
ETF și EU-OSHA), pentru a completa 
exercițiul de revizuire a regulamentului de 
înființare a celor trei agenții tripartite; 
observă cu satisfacție că evaluarea 
confirmă constatările unui raport de 
evaluare foarte pozitiv privind relevanța, 
eficacitatea, eficiența, coerența și valoarea 
adăugată a agențiilor, precum și necesitatea 
de a consolida cooperarea pentru a 
exploata sinergiile;

Or. en

Amendamentul 38
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Proiect de aviz
Punctul 16 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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16a. salută crearea Autorității 
Europene a Muncii (ELA) și subliniază 
necesitatea de a se asigura că sunt 
atribuite suficiente resurse financiare 
pentru înființarea acesteia; insistă asupra 
faptului că finanțarea nu poate fi 
asigurată prin realocarea creditelor 
aferente altor agenții și linii bugetare din 
domeniul ocupării forței de muncă și al 
afacerilor sociale și nu ar trebui să 
conducă la o reducere a resurselor și 
capacităților de care dispune EURES; 
subliniază, prin urmare, că este necesar 
să se mențină linii bugetare clare și 
separate, atât pentru ELA, cât și pentru 
EURES;

Or. en

Amendamentul 39
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul

17. salută lansarea de către Comisie, 
în 2018, a patru evaluări tematice (privind 
sprijinirea ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor, sprijinul acordat de FSE 
pentru ocuparea forței de muncă și 
mobilitate, sprijinul acordat de FSE pentru 
educație și formare și sprijinul acordat de 
FSE pentru incluziunea socială);

17. reține că Comisia a lansat, în 
2018, patru evaluări tematice (privind 
sprijinirea ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor, sprijinul acordat de FSE 
pentru ocuparea forței de muncă și 
mobilitate, sprijinul acordat de FSE pentru 
educație și formare și sprijinul acordat de 
FSE pentru incluziunea socială);

Or. it

Amendamentul 40
Marc Botenga

Proiect de aviz
Punctul 17

Proiectul de aviz Amendamentul
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17. salută lansarea de către Comisie, în 
2018, a patru evaluări tematice (privind 
sprijinirea ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor, sprijinul acordat de FSE 
pentru ocuparea forței de muncă și 
mobilitate, sprijinul acordat de FSE pentru 
educație și formare și sprijinul acordat de 
FSE pentru incluziunea socială);

17. salută lansarea de către Comisie, în 
2018, a patru evaluări tematice (privind 
sprijinirea ocupării forței de muncă în 
rândul tinerilor, sprijinul acordat de FSE 
pentru ocuparea forței de muncă și 
mobilitate, sprijinul acordat de FSE pentru 
educație și formare și sprijinul acordat de 
FSE pentru incluziunea socială); 
subliniază, în plus, că transparența și 
sensibilizarea cetățenilor cu privire la 
existența agențiilor sunt esențiale pentru 
responsabilitatea democratică a acestora; 
consideră că utilizarea cu ușurință a 
resurselor și datelor agențiilor este de o 
importanță capitală; solicită, prin urmare, 
o evaluare a modului în care sunt 
prezentate și puse la dispoziție în prezent 
datele și resursele și a gradului în care 
cetățenii le consideră ușor de identificat, 
de recunoscut și de utilizat;

Or. en

Amendamentul 41
Elena Lizzi

Proiect de aviz
Punctul 18

Proiectul de aviz Amendamentul

18. ia act de faptul că recomandarea 
CCE – potrivit căreia Comisia ar trebui, în 
toate activitățile sale, să utilizeze termenii 
„resursă”, „realizare”, „rezultat” și 
„impact” în mod coerent și în conformitate 
cu orientările sale pentru o mai bună 
legiferare – a fost pusă în aplicare doar în 
anumite privințe și îndeamnă Comisia să 
depună eforturi pentru a pune în aplicare pe 
deplin această recomandare;

18. constată cu îngrijorare că 
recomandarea CCE – potrivit căreia 
Comisia ar trebui, în toate activitățile sale, 
să utilizeze termenii „resursă”, „realizare”, 
„rezultat” și „impact” în mod coerent și în 
conformitate cu orientările sale pentru o 
mai bună legiferare – a fost pusă în 
aplicare doar în anumite privințe și 
îndeamnă Comisia să depună eforturi 
pentru a pune în aplicare pe deplin această 
recomandare;

Or. it


