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Amendamentul 1
Cristian Dan Preda

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că, în conformitate cu 
raportul Curții, sunt necesare eforturi 
suplimentare din partea Comisiei în 
vederea îmbunătățirii modului de 
evaluare a calității și a rezultatului 
intervențiilor sale; consideră că aceasta 
va spori responsabilitatea intervențiilor de 
natură financiară ale UE și va asigura o 
vizibilitate crescută a acțiunilor sale;

Or. en

Amendamentul 2
Sabine Lösing

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. împărtășește opinia Curții conform 
căreia beneficiul principal al sprijinului 
bugetar îl reprezintă faptul că oferă 
posibilități de dialog cu beneficiarii locali, 
referitoare la obiectivele de politică; 
subliniază faptul că această oportunitate 
trebuie exploatată pe deplin, în lumina 
principiului „mai mult pentru mai mult”, 
care stă la baza actualei revizuiri a PEV; 
subliniază necesitatea ca delegațiile să 
dispună de resursele și cunoștințele 
necesare purtării acestui dialog într-un 
mod eficient;

2. împărtășește opinia Curții conform 
căreia beneficiul principal al sprijinului 
bugetar îl reprezintă faptul că oferă 
posibilități de dialog cu beneficiarii locali, 
referitoare la obiectivele de politică de 
dezvoltare; regretă acapararea delegațiilor 
de către SEAE, în special pe motivul 
absenței controlului parlamentar, atât 
politic, cât și bugetar; respinge, prin 
urmare, un transfer suplimentar de 
competențe;

Or. de
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Amendamentul 3
Cristian Dan Preda

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. împărtășește opinia Curții conform 
căreia beneficiul principal al sprijinului 
bugetar îl reprezintă faptul că oferă 
posibilități de dialog cu beneficiarii locali, 
referitoare la obiectivele de politică; 
subliniază faptul că această oportunitate 
trebuie exploatată pe deplin, în lumina 
principiului „mai mult pentru mai mult”,
care stă la baza actualei revizuiri a PEV; 
subliniază necesitatea ca delegațiile să 
dispună de resursele și cunoștințele 
necesare purtării acestui dialog într-un mod 
eficient;

2. împărtășește opinia Curții conform 
căreia beneficiul principal al sprijinului 
bugetar îl reprezintă faptul că oferă 
posibilități de dialog cu beneficiarii locali, 
referitoare la obiectivele de politică; 
subliniază faptul că această oportunitate 
trebuie exploatată pe deplin; subliniază 
necesitatea ca delegațiile să dispună de 
resursele și cunoștințele necesare purtării 
acestui dialog într-un mod eficient;

Or. en

Amendamentul 4
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. împărtășește opinia Curții conform 
căreia beneficiul principal al sprijinului 
bugetar îl reprezintă faptul că oferă 
posibilități de dialog cu beneficiarii locali, 
referitoare la obiectivele de politică; 
subliniază faptul că această oportunitate 
trebuie exploatată pe deplin, în lumina 
principiului „mai mult pentru mai mult”, 
care stă la baza actualei revizuiri a PEV; 
subliniază necesitatea ca delegațiile să 
dispună de resursele și cunoștințele 

2. împărtășește opinia Curții conform 
căreia beneficiul principal al sprijinului 
bugetar îl reprezintă faptul că oferă 
posibilități de dialog cu beneficiarii locali, 
referitoare la obiectivele de politică; 
subliniază faptul că această oportunitate 
trebuie exploatată pe deplin, în lumina 
principiului „mai mult pentru mai mult”, 
care stă la baza actualei revizuiri a PEV; 
subliniază necesitatea ca delegațiile să 
dispună de resursele și cunoștințele 
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necesare purtării acestui dialog într-un mod 
eficient;

necesare purtării acestui dialog într-un mod 
eficient; solicită adoptarea unor măsuri 
suplimentare în vederea consolidării 
capacității de analiză și raportare politică 
a delegațiilor;

Or. en

Amendamentul 5
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că reducerea numărului de 
sectoare de intervenție la nivel național 
pentru fiecare donator UE va face ca 
distribuția subvențiilor să fie mai eficace 
și mai eficientă pentru toate părțile 
interesate și susține eforturile Comisiei de 
a juca un rol mai important în 
coordonarea procesului la nivel național 
și în realizarea programării comune a 
statelor membre ale UE;

Or. en

Amendamentul 6
Cristian Dan Preda

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că, în perioada 
premergătoare înființării SEAE, nu s-a 
efectuat nicio evaluare detaliată care să 
permită determinarea echilibrului optim, în 
cadrul delegațiilor, dintre posturile afectate 
problemelor politice, comerciale și cele 

3. regretă faptul că, în perioada 
premergătoare înființării SEAE, nu s-a 
efectuat nicio evaluare detaliată care să 
permită determinarea echilibrului adecvat, 
în cadrul delegațiilor, dintre posturile 
afectate problemelor politice, comerciale și 
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afectate ajutorului pentru dezvoltare; cele afectate ajutorului pentru dezvoltare; 
aceste evaluări ar trebui să țină seama de 
contextul specific al țărilor în cauză și au 
drept obiectiv asigurarea coerenței 
acțiunii externe a UE;

Or. en

Amendamentul 7
Cristian Dan Preda

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază importanța acordării unei 
atenții sporite cooperării între delegațiile 
Uniunii și ambasadele statelor membre 
ale acesteia; subliniază faptul că 
coordonarea și completarea reciprocă a 
celor două niveluri de reprezentare 
constituie ingrediente indispensabile 
pentru o acțiune externă eficace și o 
politică externă cu adevărat coerentă;

Or. en

Amendamentul 8
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că este în interesul punerii 
în aplicare fără incidente a bugetului UE 
ca șeful delegației să poată delega 
gestionarea sarcinilor operaționale, 
precum și a cheltuielilor administrative 
ale unei delegații adjuncților săi și, dacă 
este cazul, reglementarea financiară ar 
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trebui să fie revizuită în consecință;

Or. en

Amendamentul 9
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. își reiterează poziția conform căreia în 
țările împotriva cărora UE aplică măsuri 
restrictive prezența UE pe teren este 
esențială pentru a asigura că statele 
membre, precum și șeful delegației UE 
sunt implicați îndeaproape în procesul de 
elaborare, punere în aplicare, 
monitorizare și evaluare a măsurilor 
restrictive și a consecințelor acestora;

Or. en

Amendamentul 10
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. salută precizarea Curții de Conturi 
conform căreia rolul SEAE în domeniul 
protecției consulare ar trebui explorat în 
continuare;

Or. en


