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Amendamentul 1
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că, așa cum se arată în 
raportul anual al Curții de Conturi pe 
anul 2018, nivelul de eroare estimat în 
cheltuielile aferente rubricii „Coeziune 
economică, socială și teritorială” a 
crescut de la 3 % în 2017 la 5 % în 2018; 
regretă că, chiar dacă trebuie subliniat că 
erorile de execuție a bugetului nu implică 
automat o fraudă, tendința pozitivă din 
ultimii ani a fost inversată;

1. subliniază că este important ca 
normele și procedurile să devină mai 
simple și mai flexibile, precum și să se 
evite sarcinile administrative inutile 
pentru a preveni sau detecta și corecta o 
mare parte dintre erori și pentru a mări 
capacitatea de absorbție a statelor 
membre;

Or. es

Amendamentul 2
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că, așa cum se arată în 
raportul anual al Curții de Conturi pe anul 
2018, nivelul de eroare estimat în 
cheltuielile aferente rubricii „Coeziune 
economică, socială și teritorială” a crescut 
de la 3 % în 2017 la 5 % în 2018; regretă 
că, chiar dacă trebuie subliniat că erorile 
de execuție a bugetului nu implică 
automat o fraudă, tendința pozitivă din 
ultimii ani a fost inversată;

1. constată că, așa cum se arată în 
raportul anual al Curții de Conturi pe anul 
2018, nivelul de eroare estimat în 
cheltuielile aferente rubricii „Coeziune 
economică, socială și teritorială” a crescut 
de la 3 % în 2017 la 5 % în 2018; regretă 
că tendința pozitivă din ultimii ani a fost 
inversată;

Or. pt

Amendamentul 3
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că, așa cum se arată în 
raportul anual al Curții de Conturi pe anul 
2018, nivelul de eroare estimat în 
cheltuielile aferente rubricii „Coeziune 
economică, socială și teritorială” a crescut 
de la 3 % în 2017 la 5 % în 2018; regretă 
că, chiar dacă trebuie subliniat că erorile de 
execuție a bugetului nu implică automat o 
fraudă, tendința pozitivă din ultimii ani a 
fost inversată;

1. constată că, așa cum se arată în 
raportul anual al Curții de Conturi pe anul 
2018, nivelul de eroare estimat în 
cheltuielile aferente rubricii „Coeziune 
economică, socială și teritorială” a crescut 
de la 3 % în 2017 la 5 % în 2018; regretă 
că, chiar dacă trebuie subliniat că erorile de 
execuție a bugetului nu implică automat o 
fraudă, tendința pozitivă din ultimii ani a 
fost inversată; consideră, de asemenea, 
îngrijorător faptul că nivelul de eroare 
aferent achizițiilor publice, normelor 
privind ajutoarele de stat și acordării de 
granturi în 2018 a contribuit la nivelul de 
eroare estimat de Curtea de Conturi 
Europeană la 16 % pentru cheltuielile cu 
risc ridicat, în vreme ce, în 2017, impactul 
acestora a fost de doar 1 %;

Or. en

Amendamentul 4
Francesca Donato

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că, așa cum se arată în 
raportul anual al Curții de Conturi pe anul 
2018, nivelul de eroare estimat în 
cheltuielile aferente rubricii „Coeziune 
economică, socială și teritorială” a crescut 
de la 3 % în 2017 la 5 % în 2018; regretă 
că, chiar dacă trebuie subliniat că erorile de 
execuție a bugetului nu implică automat o 
fraudă, tendința pozitivă din ultimii ani a 
fost inversată;

1. regretă că, așa cum se arată în 
raportul anual al Curții de Conturi pe anul 
2018, nivelul de eroare estimat în 
cheltuielile aferente rubricii „Coeziune 
economică, socială și teritorială” a crescut 
de la 3 % în 2017 la 5 % în 2018; regretă 
că, chiar dacă trebuie subliniat că erorile de 
execuție a bugetului nu implică automat o 
fraudă, tendința pozitivă din ultimii ani a 
fost inversată, cauzând daune imense 
cetățenilor europeni;

Or. en
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Amendamentul 5
Alessandro Panza

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că, așa cum se arată în 
raportul anual al Curții de Conturi pe anul 
2018, nivelul de eroare estimat în 
cheltuielile aferente rubricii „Coeziune 
economică, socială și teritorială” a crescut 
de la 3 % în 2017 la 5 % în 2018; regretă 
că, chiar dacă trebuie subliniat că erorile de 
execuție a bugetului nu implică automat o 
fraudă, tendința pozitivă din ultimii ani a 
fost inversată;

1. regretă că, așa cum se arată în 
raportul anual al Curții de Conturi pe anul 
2018, nivelul de eroare estimat în 
cheltuielile aferente rubricii „Coeziune 
economică, socială și teritorială” a crescut 
de la 3 % în 2017 la 5 % în 2018; regretă 
că, chiar dacă trebuie subliniat că erorile de 
execuție a bugetului nu implică automat o 
fraudă, tendința pozitivă din ultimii ani a 
fost inversată, cauzând daune imense 
cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 6
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că suma auditată de 
Curtea de Conturi Europeană în 
exercițiul financiar 2018 în domeniul 
„Coeziune economică, socială și 
teritorială” a fost de 23 600 milioane EUR 
(plus suma de 16 500 milioane EUR din 
exercițiile precedente, închisă și validată 
de Comisie în 2018), semnificativ mai 
mare decât în 2017 (8 000 milioane EUR), 
ceea ce justifică în mare parte faptul că 
nivelul de eroare estimat pentru cheltuieli 
a crescut de la 3 % în 2017 la 5 % în 
2018; avertizează cu privire la riscul 
crescut de eroare la sfârșitul actualului 
cadru financiar multianual, din cauza 
presiunii de a absorbi rapid fondurile, 



PE644.954v01-00 6/24 AM\1194885RO.docx

RO

înainte de a pierde finanțarea din partea 
Uniunii;

Or. es

Amendamentul 7
Tsvetelina Penkova

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. încurajează Comisia să reducă 
interpretarea divergentă a normelor 
naționale sau europene aplicabile în caz 
de dezacord cu evaluările din raportul 
anual al Curții de Conturi privind 
caracterul erorilor survenite, pentru a 
evita în viitor astfel de situații și 
interpretări diferite ale normelor 
aplicabile;

Or. en

Amendamentul 8
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. evidențiază activitatea desfășurată 
de organismele de audit, dar trebuie 
subliniat că erorile de execuție a 
bugetului nu implică automat existența 
unei fraude; subliniază că este necesar să 
aibă loc o analiză aprofundată a 
rezultatelor auditului înainte de a fi 
formulate acuzații împotriva 
beneficiarilor;

Or. pt
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Amendamentul 9
Martina Michels

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că sursa acestor 
erori este, în principal, un rezultat al 
rambursărilor de costuri neeligibile, al 
nerespectării normelor pieței interne și al 
lipsei documentației de sprijin, dar se 
datorează și ratelor globale scăzute de 
rambursare și de plată ale exercițiului 
precedent, precum și faptului că în audit au 
fost incluse mai puține instrumente 
financiare;

2. ia act de faptul că sursa acestor 
erori, în ceea ce privește atât granturile, 
cât și instrumentele financiare – auditate 
mai puțin strict –, este, în principal, un 
rezultat al rambursărilor de costuri 
neeligibile, precum și al nerespectării 
normelor pieței interne și al lipsei 
documentației de sprijin, dar se datorează 
și ratelor globale scăzute de rambursare și 
de plată ale exercițiului precedent, precum 
și faptului că în audit au fost incluse mai 
puține instrumente financiare;

Or. de

Amendamentul 10
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că sursa acestor 
erori este, în principal, un rezultat al 
rambursărilor de costuri neeligibile, al 
nerespectării normelor pieței interne și al 
lipsei documentației de sprijin, dar se 
datorează și ratelor globale scăzute de 
rambursare și de plată ale exercițiului 
precedent, precum și faptului că în audit au 
fost incluse mai puține instrumente 
financiare;

2. ia act de faptul că sursa acestor 
erori este, în principal, un rezultat al 
rambursărilor de costuri neeligibile, al 
nerespectării normelor pieței interne și al 
lipsei documentației de sprijin, dar se 
datorează și ratelor globale scăzute de 
rambursare și de plată ale exercițiului 
precedent, precum și faptului că în audit au 
fost incluse mai puține instrumente 
financiare; subliniază, de asemenea, că 
auditul bazat pe rezultate nu oferă o 
imagine exhaustivă a cheltuielilor 
aferente politicii de coeziune, care se 
bazează pe o serie de principii orizontale, 
cum ar fi egalitatea de gen, 
nediscriminarea și dezvoltarea durabilă, 
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precum și pe principiul parteneriatului, 
făcând, astfel, dificilă măsurarea efectelor 
secundare, îndeosebi în domeniul social, 
fiind preferabil, așadar, un set mai vast de 
indicatori; atrage totodată atenția că în 
timpul colectării datelor ar trebui să se 
țină seama și de modificările aferente ale 
sistemelor administrative operate de unele 
state membre (nomenclatorul comun al 
unităților teritoriale de statistică - NUTS);

Or. en

Amendamentul 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că sursa acestor 
erori este, în principal, un rezultat al 
rambursărilor de costuri neeligibile, al 
nerespectării normelor pieței interne și al 
lipsei documentației de sprijin, dar se 
datorează și ratelor globale scăzute de 
rambursare și de plată ale exercițiului 
precedent, precum și faptului că în audit au 
fost incluse mai puține instrumente 
financiare;

2. ia act de faptul că sursa acestor 
erori este, în principal, un rezultat al 
rambursărilor de costuri neeligibile, al 
nerespectării normelor pieței interne și al 
lipsei documentației de sprijin, dar se 
datorează și ratelor globale scăzute de 
rambursare și de plată ale exercițiului 
precedent, precum și faptului că în audit au 
fost incluse mai puține instrumente 
financiare; constată că, astfel cum arată 
raportul anual al Curții de Conturi pentru 
exercițiul financiar 2018, rambursarea 
TVA este predispusă la erori și nu 
conduce întotdeauna la o utilizare optimă 
a fondurilor Uniunii;

Or. es

Amendamentul 12
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că sursa acestor 
erori este, în principal, un rezultat al 
rambursărilor de costuri neeligibile, al 
nerespectării normelor pieței interne și al 
lipsei documentației de sprijin, dar se 
datorează și ratelor globale scăzute de 
rambursare și de plată ale exercițiului 
precedent, precum și faptului că în audit au 
fost incluse mai puține instrumente 
financiare;

2. ia act de faptul că sursa acestor 
erori este, în principal, un rezultat al 
rambursărilor de costuri neeligibile, al 
nerespectării normelor pieței interne și al 
lipsei documentației de sprijin, dar se 
datorează și ratelor globale scăzute de 
rambursare și de plată ale exercițiului 
precedent, precum și faptului că în audit au 
fost incluse mai puține instrumente 
financiare; reamintește faptul că 
simplificarea normelor în general poate 
contribui considerabil la utilizarea mai 
eficace a fondurilor și la reducerea ratei 
de eroare;

Or. en

Amendamentul 13
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de faptul că sursa acestor 
erori este, în principal, un rezultat al 
rambursărilor de costuri neeligibile, al 
nerespectării normelor pieței interne și al 
lipsei documentației de sprijin, dar se 
datorează și ratelor globale scăzute de 
rambursare și de plată ale exercițiului 
precedent, precum și faptului că în audit au 
fost incluse mai puține instrumente 
financiare;

2. ia act de faptul că sursa acestor 
erori este, în principal, un rezultat al 
rambursărilor de costuri neeligibile (44 %), 
al nerespectării normelor pieței interne 
(40 %) și al lipsei documentației de sprijin 
(11 %), dar se datorează și ratelor globale 
scăzute de rambursare și de plată ale 
exercițiului precedent, precum și faptului 
că în audit au fost incluse mai puține 
instrumente financiare;

Or. en

Amendamentul 14
Martina Michels

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenția că Uniunea recurge 
tot mai des la instrumente financiare și 
garanții pentru grupul BEI, în special 
prin oferirea de garanții în cadrul 
Fondului european pentru investiții 
strategice (FEIS), expunând astfel 
bugetul Uniunii unui risc mai mare;
sprijină poziția Curții de Conturi 
Europene, potrivit căreia Curtea ar trebui 
să fie mandatată să auditeze toate 
operațiunile BEI, inclusiv pe cele în care 
BEI utilizează fonduri care nu provin din 
bugetul Uniunii pentru a-și finanța 
operațiunile;

Or. de

Amendamentul 15
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. regretă faptul că principalele două 
grupe de erori pentru FEDR/Fondul de 
coeziune/FSE au fost „neeligibilitatea 
proiectelor/a beneficiarilor/a activităților” 
(21 %) și „încălcarea normelor în materie 
de ajutoare de stat” (25 %);

Or. en

Amendamentul 16
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că 3. atrage atenția asupra faptului că 
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cheltuielile cu grad ridicat de risc fac 
adesea obiectul unor norme și condiții de 
eligibilitate complexe, care duc la erori și 
că o serie de astfel de erori sunt agravate de 
un nivel suplimentar adăugat de autoritățile 
naționale; reamintește că simplificarea 
normelor naționale de eligibilitate ar putea 
contribui la reducerea acestei surse de erori 
și ar avea ca rezultat scăderea sarcinii 
administrative a beneficiarilor;

cheltuielile cu grad ridicat de risc fac 
adesea obiectul unor norme și condiții de 
eligibilitate complexe, care duc la erori și 
că o serie de astfel de erori sunt agravate de 
un nivel suplimentar adăugat de autoritățile 
naționale; reamintește că simplificarea 
normelor naționale de eligibilitate ar putea 
contribui la reducerea acestei surse de erori 
și ar avea ca rezultat scăderea sarcinii 
administrative a beneficiarilor; solicită 
utilizarea măsurilor de simplificare deja 
introduse în Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului; în plus, 
autoritățile locale și regionale, precum și 
parlamentele naționale și regionale ar 
trebui să joace un rol mai activ în 
stabilirea normelor naționale specifice; 
subliniază, încă o dată, necesitatea 
reducerii sarcinilor administrative, acolo 
unde acest lucru este posibil, asigurând, 
în același timp, deplina transparență a 
proceselor;

Or. en

Amendamentul 17
Francesca Donato

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că 
cheltuielile cu grad ridicat de risc fac 
adesea obiectul unor norme și condiții de 
eligibilitate complexe, care duc la erori și 
că o serie de astfel de erori sunt agravate de 
un nivel suplimentar adăugat de autoritățile 
naționale; reamintește că simplificarea 
normelor naționale de eligibilitate ar putea 
contribui la reducerea acestei surse de erori 
și ar avea ca rezultat scăderea sarcinii 
administrative a beneficiarilor;

3. atrage atenția asupra faptului că 
cheltuielile cu grad ridicat de risc fac 
adesea obiectul unor norme și condiții de 
eligibilitate complexe, care duc la erori și 
că o serie de astfel de erori sunt agravate de 
un nivel suplimentar adăugat de autoritățile 
naționale și ale Uniunii; reamintește că 
simplificarea normelor de eligibilitate ar 
putea contribui la reducerea acestei surse 
de erori și ar avea ca rezultat scăderea 
sarcinii administrative a beneficiarilor; 
invită Comisia să ia act de această 
problemă și să găsească soluții mai bune 
pentru a evita sarcinile administrative și a 
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încuraja proceduri simplificate;

Or. en

Amendamentul 18
Alessandro Panza

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că 
cheltuielile cu grad ridicat de risc fac 
adesea obiectul unor norme și condiții de 
eligibilitate complexe, care duc la erori și 
că o serie de astfel de erori sunt agravate de 
un nivel suplimentar adăugat de autoritățile 
naționale; reamintește că simplificarea 
normelor naționale de eligibilitate ar putea 
contribui la reducerea acestei surse de erori 
și ar avea ca rezultat scăderea sarcinii 
administrative a beneficiarilor;

3. atrage atenția asupra faptului că 
cheltuielile cu grad ridicat de risc fac 
adesea obiectul unor norme și condiții de 
eligibilitate complexe, care duc la erori și 
că o serie de astfel de erori sunt agravate de 
un nivel suplimentar adăugat de autoritățile 
naționale și ale Uniunii; reamintește că 
simplificarea normelor de eligibilitate ar 
putea contribui la reducerea acestei surse 
de erori și ar avea ca rezultat scăderea 
sarcinii administrative a beneficiarilor; 
invită Comisia să ia act de această 
problemă și să găsească soluții mai bune 
pentru a evita sarcinile administrative și a 
încuraja proceduri simplificate;

Or. en

Amendamentul 19
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că 
cheltuielile cu grad ridicat de risc fac 
adesea obiectul unor norme și condiții de 
eligibilitate complexe, care duc la erori și 
că o serie de astfel de erori sunt agravate de 
un nivel suplimentar adăugat de autoritățile 
naționale; reamintește că simplificarea 
normelor naționale de eligibilitate ar putea 

3. atrage atenția asupra faptului că 
cheltuielile cu grad ridicat de risc fac 
adesea obiectul unor norme și condiții de 
eligibilitate complexe, care duc la erori și 
că o serie de astfel de erori sunt agravate de 
un nivel suplimentar adăugat de autoritățile 
naționale; insistă că simplificarea normelor 
naționale de eligibilitate ar contribui cu 
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contribui la reducerea acestei surse de erori 
și ar avea ca rezultat scăderea sarcinii 
administrative a beneficiarilor;

siguranță la reducerea acestei surse de 
erori și ar avea ca rezultat scăderea sarcinii 
administrative a beneficiarilor; regretă 
dificultățile cu care se confruntă unele 
state membre și unele regiuni în ceea ce 
privește execuția fondurilor din cauza 
rigidității excesive și a cerințelor 
reglementărilor aplicabile;

Or. es

Amendamentul 20
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că 
cheltuielile cu grad ridicat de risc fac 
adesea obiectul unor norme și condiții de 
eligibilitate complexe, care duc la erori și 
că o serie de astfel de erori sunt agravate de 
un nivel suplimentar adăugat de autoritățile 
naționale; reamintește că simplificarea 
normelor naționale de eligibilitate ar putea 
contribui la reducerea acestei surse de erori 
și ar avea ca rezultat scăderea sarcinii 
administrative a beneficiarilor;

3. atrage atenția asupra faptului că 
cheltuielile cu grad ridicat de risc fac 
adesea obiectul unor norme și condiții de 
eligibilitate complexe, care duc la erori și 
că o serie de astfel de erori sunt agravate de 
un nivel suplimentar adăugat de autoritățile 
naționale; reamintește că simplificarea 
normelor naționale de eligibilitate ar putea 
contribui la reducerea acestei surse de erori 
și ar avea ca rezultat scăderea sarcinii 
administrative a beneficiarilor; subliniază 
că flexibilitatea poate contribui la o 
absorbție mai rapidă și mai eficientă a 
fondurilor;

Or. en

Amendamentul 21
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. atrage atenția asupra faptului că 
cheltuielile cu grad ridicat de risc fac 

3. atrage atenția asupra faptului că 
cheltuielile cu grad ridicat de risc fac 
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adesea obiectul unor norme și condiții de 
eligibilitate complexe, care duc la erori și 
că o serie de astfel de erori sunt agravate de 
un nivel suplimentar adăugat de autoritățile 
naționale; reamintește că simplificarea 
normelor naționale de eligibilitate ar putea 
contribui la reducerea acestei surse de erori 
și ar avea ca rezultat scăderea sarcinii 
administrative a beneficiarilor;

adesea obiectul unor norme și condiții de 
eligibilitate complexe, care duc la erori și 
că o serie de astfel de erori sunt agravate de 
un nivel suplimentar adăugat de autoritățile 
naționale; este de acord cu concluzia 
Curții de Conturi, potrivit căreia 
simplificarea normelor naționale de 
eligibilitate ar putea contribui la reducerea 
acestei surse de erori și ar avea ca rezultat 
scăderea sarcinii administrative a 
beneficiarilor;

Or. en

Amendamentul 22
Tsvetelina Penkova

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că, dat fiind că măsurile 
specifice de prevenire a fraudei constituie 
o acțiune-cheie a noii strategii antifraudă 
a Comisiei, Comisia ar trebui să continue 
să sprijine activ și să asiste statele membre 
în implementarea măsurilor antifraudă și 
ar trebui să îmbunătățească analiza 
neregulilor raportate de statele membre în 
cadrul Fondului european de dezvoltare 
regională și al Fondului de coeziune;

Or. en

Amendamentul 23
Francesca Donato

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că absorbția fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(„fondurile ESI”) a continuat să fie mai 

4. subliniază că absorbția fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(„fondurile ESI”) a continuat să fie mai 



AM\1194885RO.docx 15/24 PE644.954v01-00

RO

lentă decât s-a prevăzut – până la sfârșitul 
anului 2018, doar 27,3 % – și observă că 
această valoare este chiar mai mică decât 
rata de absorbție din 2011, anul echivalent 
al cadrului financiar multianual precedent;

lentă decât s-a prevăzut – până la sfârșitul 
anului 2018, doar 27,3 % – și observă că 
această valoare este chiar mai mică decât 
rata de absorbție din 2011, anul echivalent 
al cadrului financiar multianual precedent; 
pentru o mai bună utilizare a fondurilor 
ESI, sugerează efectuarea unei analize 
SWOT a funcționării acestor fonduri și a 
ratei lor de absorbție pentru perioada de 
implementare;

Or. en

Amendamentul 24
Alessandro Panza

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că absorbția fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(„fondurile ESI”) a continuat să fie mai 
lentă decât s-a prevăzut – până la sfârșitul 
anului 2018, doar 27,3 % – și observă că 
această valoare este chiar mai mică decât 
rata de absorbție din 2011, anul echivalent 
al cadrului financiar multianual precedent;

4. subliniază că absorbția fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(„fondurile ESI”) a continuat să fie mai 
lentă decât s-a prevăzut – până la sfârșitul 
anului 2018, doar 27,3 % – și observă că 
această valoare este chiar mai mică decât 
rata de absorbție din 2011, anul echivalent 
al cadrului financiar multianual precedent;

pentru o mai bună utilizare a fondurilor 
ESI, sugerează efectuarea unei analize 
SWOT a funcționării acestor fonduri și a 
ratei lor de absorbție pentru perioada de 
implementare;

Or. en

Amendamentul 25
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul
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4. subliniază că absorbția fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(„fondurile ESI”) a continuat să fie mai 
lentă decât s-a prevăzut – până la sfârșitul 
anului 2018, doar 27,3 % – și observă că 
această valoare este chiar mai mică decât 
rata de absorbție din 2011, anul echivalent 
al cadrului financiar multianual precedent;

4. subliniază că absorbția fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(„fondurile ESI”) a continuat să fie mai 
lentă decât s-a prevăzut – până la sfârșitul 
anului 2018, doar 27,3 % – și observă că 
această valoare este chiar mai mică decât 
rata de absorbție din 2011, anul echivalent 
al cadrului financiar multianual precedent; 
acest lucru ar putea duce, în cele din 
urmă, la cheltuieli pripite spre finalul 
perioadei de programare, fapt care ar 
putea, la rândul lui, să pună în pericol 
îndeplinirea obiectivelor de coeziune;

Or. en

Amendamentul 26
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că absorbția fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(„fondurile ESI”) a continuat să fie mai 
lentă decât s-a prevăzut – până la sfârșitul 
anului 2018, doar 27,3 % – și observă că 
această valoare este chiar mai mică decât 
rata de absorbție din 2011, anul echivalent 
al cadrului financiar multianual precedent;

4. subliniază că absorbția fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(„fondurile ESI”) a continuat să fie mai 
lentă decât s-a prevăzut – până la sfârșitul 
anului 2018, doar 27,3 % – și observă că 
această valoare este chiar mai mică decât 
rata de absorbție din 2011, anul echivalent 
al cadrului financiar multianual precedent; 
reamintește că simplificarea normelor ar 
putea impulsiona absorbția fondurilor 
ESI;

Or. pt

Amendamentul 27
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul



AM\1194885RO.docx 17/24 PE644.954v01-00

RO

4. subliniază că absorbția fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(„fondurile ESI”) a continuat să fie mai 
lentă decât s-a prevăzut – până la sfârșitul 
anului 2018, doar 27,3 % – și observă că 
această valoare este chiar mai mică decât 
rata de absorbție din 2011, anul echivalent 
al cadrului financiar multianual precedent;

4. subliniază că absorbția fondurilor 
structurale și de investiții europene 
(„fondurile ESI”) a continuat să fie mai 
lentă decât s-a prevăzut – până la sfârșitul 
anului 2018, doar 27,3 % – și observă că 
această valoare este chiar mai mică decât 
rata de absorbție de 33,4 % din 2011, anul 
echivalent al cadrului financiar multianual 
precedent;

Or. en

Amendamentul 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că, pentru a facilita 
accesul la fonduri, acestea nu ar trebui să 
fie supuse respectării unor parametri 
macroeconomici (condiționalitate 
macroeconomică) și nu ar trebui să se 
țină seama de ele la calcularea 
deficitului;

Or. es

Amendamentul 29
Bronis Ropė
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că motivele care au dus 
la această rată de absorbție scăzută nu 
rezidă doar în metodologia de dezangajare 
(așa-numita „regulă n+3”), dar și în 
adoptarea tardivă a cadrului legislativ care 
permite punerea în aplicare a politicii de 
coeziune; invită, de aceea, Comisia și 

5. reamintește că motivele care au dus 
la această rată de absorbție scăzută nu 
rezidă doar în metodologia de dezangajare 
(așa-numita „regulă n+3”), dar și în 
adoptarea tardivă a cadrului legislativ care 
permite punerea în aplicare a politicii de 
coeziune; invită, de aceea, Comisia și 
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Consiliul să ia măsuri adecvate în 
următoarea perioadă de programare 2021-
2027, pentru a evita repetarea execuției 
întârziate a fondurilor ESI și efectul de 
domino generat de aceasta.

Consiliul să ia măsuri adecvate în 
următoarea perioadă de programare 2021-
2027, pentru a evita repetarea execuției 
întârziate a fondurilor ESI și efectul de 
domino generat de aceasta; reamintește că 
întârzierile înregistrate la începutul 
perioadei de programare pot atrage 
aglomerări ale cererilor de plată viitoare; 
subliniază că, deși ratele de selecție a 
proiectelor sunt ridicate și ar putea fi 
atinsă o rată pozitivă de absorbție până la 
finalul perioadei de programare, ar trebui 
să vizăm respectarea criteriilor privind 
înalta calitate și compatibilitatea climatică 
a proiectelor; subliniază, în acest sens, 
importanța angajamentelor asumate prin 
Acordul de la Paris și a realizării 
obiectivelor UE în materie de climă și 
energie și a unei UE neutre din punct de 
vedere climatic;

Or. en

Amendamentul 30
Tamás Deutsch, Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că motivele care au dus 
la această rată de absorbție scăzută nu 
rezidă doar în metodologia de dezangajare 
(așa-numita „regulă n+3”), dar și în 
adoptarea tardivă a cadrului legislativ care 
permite punerea în aplicare a politicii de 
coeziune; invită, de aceea, Comisia și 
Consiliul să ia măsuri adecvate în 
următoarea perioadă de programare 2021-
2027, pentru a evita repetarea execuției 
întârziate a fondurilor ESI și efectul de 
domino generat de aceasta.

5. reamintește că motivele care au dus 
la această rată de absorbție scăzută nu 
rezidă doar în metodologia de dezangajare 
(așa-numita „regulă n+3”), dar și în 
adoptarea tardivă a cadrului legislativ care 
permite punerea în aplicare a politicii de 
coeziune, o situație care trebuie evitată în 
viitor; invită, de aceea, Consiliul și 
președințiile sale viitoare să acționeze cu 
aceeași viteză și concentrare ca 
Parlamentul în cadrul actualei proceduri 
legislative privind adoptarea CFM și a 
regulamentelor privind politica de 
coeziune pentru următoarea perioadă de 
programare 2021-2027; invită, de 
asemenea, Comisia și Consiliul să ia 
măsuri adecvate în următoarea perioadă de 
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programare 2021-2027, pentru a evita 
repetarea execuției întârziate a fondurilor 
ESI și efectul de domino generat de 
aceasta.

Or. en

Amendamentul 31
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că motivele care au dus 
la această rată de absorbție scăzută nu 
rezidă doar în metodologia de dezangajare 
(așa-numita „regulă n+3”), dar și în 
adoptarea tardivă a cadrului legislativ care 
permite punerea în aplicare a politicii de 
coeziune; invită, de aceea, Comisia și 
Consiliul să ia măsuri adecvate în 
următoarea perioadă de programare 2021-
2027, pentru a evita repetarea execuției 
întârziate a fondurilor ESI și efectul de 
domino generat de aceasta.

5. reamintește că motivele care au dus 
la această rată de absorbție scăzută nu 
rezidă doar în metodologia de dezangajare 
(așa-numita „regulă n+3”), dar și în 
adoptarea tardivă a cadrului legislativ care 
permite punerea în aplicare a politicii de 
coeziune; invită, de aceea, Comisia și 
Consiliul să ia măsuri adecvate în 
următoarea perioadă de programare 2021-
2027, pentru a evita repetarea execuției 
întârziate a fondurilor ESI și efectul de 
domino generat de aceasta și să prezinte 
planul de acțiune pentru reducerea 
întârzierii plăților pe parcursul cadrului 
financiar multianual 2021-2027;

Or. es

Amendamentul 32
Martina Michels

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că motivele care au dus 
la această rată de absorbție scăzută nu 
rezidă doar în metodologia de dezangajare 
(așa-numita „regulă n+3”), dar și în 
adoptarea tardivă a cadrului legislativ care 

5. reamintește că motivele care au dus 
la această rată de absorbție scăzută rezidă, 
în principal, în adoptarea tardivă a cadrului 
legislativ care permite punerea în aplicare a 
politicii de coeziune; invită, de aceea, 
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permite punerea în aplicare a politicii de 
coeziune; invită, de aceea, Comisia și 
Consiliul să ia măsuri adecvate în 
următoarea perioadă de programare 2021-
2027, pentru a evita repetarea execuției 
întârziate a fondurilor ESI și efectul de 
domino generat de aceasta.

Comisia și Consiliul să ia măsuri adecvate 
în următoarea perioadă de programare 
2021-2027, pentru a evita repetarea 
execuției întârziate a fondurilor ESI și 
efectul de domino generat de aceasta;

Or. de

Amendamentul 33
Alessandro Panza

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că motivele care au dus 
la această rată de absorbție scăzută nu 
rezidă doar în metodologia de dezangajare 
(așa-numita „regulă n+3”), dar și în 
adoptarea tardivă a cadrului legislativ care 
permite punerea în aplicare a politicii de 
coeziune; invită, de aceea, Comisia și 
Consiliul să ia măsuri adecvate în 
următoarea perioadă de programare 2021-
2027, pentru a evita repetarea execuției 
întârziate a fondurilor ESI și efectul de 
domino generat de aceasta.

5. reamintește că motivele care au dus 
la această rată de absorbție scăzută rezidă 
în adoptarea tardivă a cadrului legislativ 
care permite punerea în aplicare a politicii 
de coeziune; invită, de aceea, Comisia și 
Consiliul să ia măsuri adecvate în 
următoarea perioadă de programare 2021-
2027, pentru a evita repetarea execuției 
întârziate a fondurilor ESI și efectul de 
domino generat de aceasta;

Or. en

Amendamentul 34
Francesca Donato

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește că motivele care au dus 
la această rată de absorbție scăzută nu 
rezidă doar în metodologia de dezangajare 
(așa-numita „regulă n+3”), dar și în 
adoptarea tardivă a cadrului legislativ care 

5. reamintește că motivele care au dus 
la această rată de absorbție scăzută rezidă 
în adoptarea tardivă a cadrului legislativ 
care permite punerea în aplicare a politicii 
de coeziune; invită, de aceea, Comisia și 
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permite punerea în aplicare a politicii de 
coeziune; invită, de aceea, Comisia și 
Consiliul să ia măsuri adecvate în 
următoarea perioadă de programare 2021-
2027, pentru a evita repetarea execuției 
întârziate a fondurilor ESI și efectul de 
domino generat de aceasta.

Consiliul să ia măsuri adecvate în 
următoarea perioadă de programare 2021-
2027, pentru a evita repetarea execuției 
întârziate a fondurilor ESI și efectul de 
domino generat de aceasta;

Or. en

Amendamentul 35
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să prezinte o 
analiză detaliată a motivelor pentru care 
unele regiuni continuă să prezinte o rată 
scăzută de absorbție a fondurilor și să ia 
în considerare măsuri specifice pentru a 
soluționa problemele structurale care stau 
la baza acestor deficiențe; invită, de 
asemenea, Comisia să sporească asistența 
tehnică la fața locului, pentru a 
îmbunătăți capacitatea de absorbție a 
statelor membre care se confruntă cu 
dificultăți în această privință;

Or. es

Amendamentul 36
Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că UE a recurs tot mai 
mult la instrumentele financiare și la 
garanțiile bugetare acordate Grupului 
Băncii Europene de Investiții (BEI) și că 
se preconizează că această tendință va 
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continua și în următorul CFM; 
reiterează, prin urmare, sprijinul pentru 
propunerea Curții, potrivit căreia aceasta 
ar trebui să auditeze și operațiunile BEI 
care nu sunt incluse în bugetul UE, astfel 
cum se afirmă în rezoluția Parlamentului 
European referitoare la Raportul anual 
privind controlul activităților financiare 
ale BEI pentru 2017;

Or. en

Amendamentul 37
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. reamintește că este important să se 
ajungă la un acord politic rapid între 
instituții privind CFM 2021-2027, pentru 
a evita amânarea execuției fondurilor ESI 
în următoarea perioadă de programare;

Or. en

Amendamentul 38
Viktor Uspaskich

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. observă că nu toate statele membre 
respectă obligația de a plăti beneficiarilor 
contribuția integrală din fonduri publice 
cel târziu la 90 de zile după cererea de 
plată;

Or. en
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Amendamentul 39
Isabel Carvalhais, Pedro Marques

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că este necesar să se 
analizeze indicatorii de performanță 
financiară ca factori care influențează 
procesul decizional;

Or. pt

Amendamentul 40
Pedro Marques, Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. invită Comisia și Consiliul să 
instituie un plan de acțiune pentru prima 
jumătate a anului 2020, în scopul de a 
accelera execuția fondurilor ESI în 
actuala perioadă de programare, cu 
stimulente clare pentru absorbția rapidă și 
eficace a fondurilor disponibile, 
consolidând obiectivele strategice ale 
Uniunii, în special combaterea 
schimbărilor climatice și coeziunea 
socială și teritorială;

Or. en

Amendamentul 41
Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază rolul-cheie al 
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autorităților naționale de audit, alături de 
cel al Curții de Conturi Europene, în 
monitorizarea utilizării fondurilor de 
coeziune; solicită îmbunătățirea 
metodelor de audit instituite la nivel 
național; încurajează dezvoltarea celor 
mai bune practici în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 42
Josianne Cutajar

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. reiterează importanța unor sisteme 
fiabile de măsurare a performanței, 
bazate pe date de înaltă calitate, și invită 
Comisia Europeană să dezvolte și să 
alinieze în continuare metodologiile de 
audit, pentru a armoniza diferitele sisteme 
de măsurare a performanței ale 
autorităților din statele membre;

Or. en


