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Amendamentul 1
Michael Gahler

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută scăderea numărului de nereguli și 
diminuarea impactului financiar al acestora 
constatate cu privire la fondurile de 
preaderare analizate în raportul pe 2011; 
salută faptul că rata de recuperare a 
fondurilor UE plătite în mod 
necorespunzător în legătură cu asistența 
pentru preaderare s-a îmbunătățit în mod 
semnificativ, recunoscând, totodată, că 
există diferențe semnificative între 
beneficiari în ceea ce privește neregulile 
raportate, acestea indicând, în principal, 
stadiul de adoptare și de punere în aplicare 
ale Sistemului de gestionare a neregulilor 
(SGN); invită, prin urmare, Comisia să 
monitorizeze în continuare îndeaproape 
punerea în aplicare a SGN în toate țările 
care beneficiază de acest instrument;

1. ia act de scăderea numărului de nereguli 
și diminuarea impactului financiar al 
acestora constatate cu privire la fondurile 
de preaderare analizate în raportul pe 2011; 
salută faptul că rata de recuperare a 
fondurilor UE plătite în mod 
necorespunzător în legătură cu asistența 
pentru preaderare s-a îmbunătățit în mod 
semnificativ, dar este în continuare de 
doar 60%,  recunoscând, totodată, că există 
diferențe semnificative între beneficiari în 
ceea ce privește neregulile raportate, 
acestea indicând, în principal, stadiul de 
adoptare și de punere în aplicare ale 
Sistemului de gestionare a neregulilor 
(SGN); invită, prin urmare, Comisia să 
monitorizeze în continuare îndeaproape 
punerea în aplicare a SGN în toate țările 
care beneficiază de acest instrument; 
sprijină invitația adresată de Comisie în 
special Croației de a pune pe deplin în 
aplicare SGN, care, în pofida asistenței și 
formării acordate, nu funcționează încă,  
precum și invitația adresată Fostei 
Republici Iugoslave a Macedoniei de a 
pune în aplicare acest sistem;

Or. en

Amendamentul 2
Michael Gahler

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia cu îngrijorare act de faptul că, la 
capitolul 7 („Relații externe, ajutor și 
extindere”) din Raportul anual al Curții 
Europene de Conturi privind execuția 
bugetului UE pentru 2011, Curtea a 
subliniat erori privind plățile finale care nu 
fuseseră identificate în cadrul controalelor 
efectuate de Comisie și a ajuns la concluzia 
că respectivele controale efectuate de 
Comisie nu sunt pe deplin eficiente; invită 
Comisia să-și îmbunătățească mecanismele 
de monitorizare pentru a asigura cheltuirea 
eficientă și adecvată a fondurilor;

2. ia cu îngrijorare act de faptul că, la 
capitolul 7 („Relații externe, ajutor și 
extindere”) din Raportul anual al Curții 
Europene de Conturi privind execuția 
bugetului UE pentru 2011, Curtea a 
subliniat erori privind plățile finale care nu 
fuseseră identificate în cadrul controalelor 
efectuate de Comisie și a ajuns la concluzia 
că respectivele controale efectuate de 
Comisie nu sunt pe deplin eficiente; invită 
Comisia să țină seama de recomandările 
Curții de Conturi și de avizul privind 
descărcarea de gestiune astfel încât să-și 
îmbunătățească mecanismele de 
monitorizare pentru a asigura cheltuirea 
eficientă și adecvată a fondurilor;

Or. en

Amendamentul 3
Renate Weber

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată cu îngrijorare faptul că, 
datorită crizei economice actuale, Comisia 
nu prevede o sporire a fondurilor 
acordate de UE autorităților de aplicare a 
legii din țările membre, care sunt menite 
să asigure o mai bune protejării a 
intereselor financiare ale UE în contextul 
noii sale strategii globale;   consideră că 
această strategie ar trebui să reprezinte 
un răspuns consecvent și cuprinzător 
menit să contribuie la scăderea 
contrabandei și la creșterea veniturilor 
colectate și, prin urmare, să asigure 
rentabilitatea acestei investiții în viitor;

Or. en
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Amendamentul 4
Pino Arlacchi

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută inițiativa de a reforma Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF), 
unul dintre obiectivele principale ale 
acestuia fiind consolidarea cooperării cu 
țările terțe; menționează că această reformă 
va acorda, între altele, OLAF posibilitatea 
de a încheia acorduri administrative cu 
autoritățile competente din țările terțe și cu 
organizațiile internaționale, consolidând 
capacitatea OLAF de a combate frauda în 
domeniile legate de dimensiunea de 
politică externă a UE;

3. salută inițiativa de a reforma Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF), 
unul dintre obiectivele principale ale 
acestuia fiind consolidarea cooperării cu 
țările terțe; menționează că această reformă 
va acorda, între altele, OLAF posibilitatea 
de a încheia acorduri administrative cu 
autoritățile competente din țările terțe și cu 
organizațiile internaționale, consolidând 
capacitatea OLAF de a combate frauda în 
domeniile legate de dimensiunea de 
politică externă a UE și așteaptă cu 
nerăbdare încheierea rapidă a actualei 
proceduri legislative de revizuire a 
regulamentului din 1999, care asigură 
OLAF cadrul de care acesta are nevoie în 
prezent pentru a-și desfășura activitatea 
cu o eficiență maximă;

Or. en

Amendamentul 5
Michael Gahler

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. salută inițiativa de a reforma Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF), 
unul dintre obiectivele principale ale 
acestuia fiind consolidarea cooperării cu 
țările terțe; menționează că această reformă 
va acorda, între altele, OLAF posibilitatea 
de a încheia acorduri administrative cu 

3. salută inițiativa de a reforma Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF), 
unul dintre obiectivele principale ale 
acestuia fiind consolidarea cooperării cu 
țările terțe; menționează că această reformă 
va acorda, între altele, OLAF posibilitatea 
de a încheia acorduri administrative cu 
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autoritățile competente din țările terțe și cu 
organizațiile internaționale, consolidând 
capacitatea OLAF de a combate frauda în 
domeniile legate de dimensiunea de 
politică externă a UE;

autoritățile competente din țările terțe și cu 
organizațiile internaționale, consolidând 
capacitatea OLAF de a combate frauda în 
domeniile legate de dimensiunea de 
politică externă a UE; salută strategia 
antifraudă (COM(2011)376), în special  
includerea unor dispoziții antifraudă 
îmbunătățite în programele din noul 
cadru financiar multianual 2014-2020; 
luând act cu îngrijorare de concluziile 
Comisiei, conform cărora nu există 
suficiente măsuri disuasive în ceea ce 
privește utilizarea abuzivă a bugetului UE 
în statele membre, salută propunerile 
Comisiei de soluționare a acestei 
probleme și recomandă o cât mai mare 
implicare a țărilor terțe beneficiare;

Or. en

Amendamentul 6
Pino Arlacchi

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a se 
intensifica și mai mult lupta împotriva 
fraudei din domeniul vamal și salută 
crearea unui sistem informatic antifraudă 
privind tranzitul (ATIS), care reprezintă 
un fișier centralizat ce permite tuturor 
autorităților să fie informate cu privire la  
deplasările bunurilor în tranzit în cadrul 
UE;

Or. en

Amendamentul 7
Renate Weber
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută Planul de acțiune privind 
combaterea contrabandei cu țigări și alcool 
de-a lungul frontierei estice a UE și 
remarcă faptul că această activitate ilegală 
duce la pierderi financiare semnificative 
pentru bugetul UE și pentru bugetele 
statelor membre (estimate la 10 miliarde de 
euro); subliniază că această activitate 
reprezintă o sursă importantă de finanțare 
pentru grupurile infracționale organizate 
internaționale și evidențiază, prin urmare, 
rolul important al consolidării dimensiunii 
externe a planului de acțiune menționat 
anterior;

4. salută Planul de acțiune privind 
combaterea contrabandei cu țigări și alcool 
de-a lungul frontierei estice a UE și 
remarcă faptul că această activitate ilegală 
duce la pierderi financiare semnificative 
pentru bugetul UE și pentru bugetele 
statelor membre (estimate la 10 miliarde de 
euro/an); subliniază că această activitate 
reprezintă o sursă importantă de finanțare 
pentru grupurile infracționale organizate 
internaționale și evidențiază, prin urmare, 
rolul important al consolidării dimensiunii 
externe a planului de acțiune menționat 
anterior, care prevede sprijinirea 
consolidării capacităților în țările vecine, 
furnizarea unei formări și asistențe 
tehnice, sensibilizarea, accelerarea 
cooperării operaționale, precum 
operațiunile vamale comune (OVC), și 
împărtășirea informațiilor strategice și 
consolidarea cooperării internaționale;

Or. en

Amendamentul 8
Pino Arlacchi

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută Planul de acțiune privind 
combaterea contrabandei cu țigări și alcool 
de-a lungul frontierei estice a UE și 
remarcă faptul că această activitate ilegală 
duce la pierderi financiare semnificative 
pentru bugetul UE și pentru bugetele 
statelor membre (estimate la 10 miliarde de 
euro); subliniază că această activitate 
reprezintă o sursă importantă de finanțare 

4. salută Planul de acțiune privind 
combaterea contrabandei cu țigări și alcool 
de-a lungul frontierei estice a UE și 
remarcă faptul că această activitate ilegală 
duce la pierderi financiare semnificative 
pentru bugetul UE și pentru bugetele 
statelor membre (estimate la 10 miliarde de 
euro); subliniază că această activitate 
reprezintă o sursă importantă de finanțare 
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pentru grupurile infracționale organizate 
internaționale și evidențiază, prin urmare, 
rolul important al consolidării dimensiunii 
externe a planului de acțiune menționat 
anterior;

pentru grupurile infracționale organizate 
internaționale și evidențiază, prin urmare, 
rolul important al consolidării dimensiunii 
externe a planului de acțiune menționat 
anterior; subliniază, în special, importanța 
colaborării dintre statele membre, Rusia 
și țările din Parteneriatul estic (Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova 
și Ucraina) în vederea punerii în aplicare 
a acțiunilor specifice propuse de acest 
plan de acțiune;

Or. en

Amendamentul 9
Monika Flašíková Beňová

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. salută Planul de acțiune privind 
combaterea contrabandei cu țigări și alcool 
de-a lungul frontierei estice a UE și 
remarcă faptul că această activitate ilegală 
duce la pierderi financiare semnificative 
pentru bugetul UE și pentru bugetele 
statelor membre (estimate la 10 miliarde de 
euro); subliniază că această activitate 
reprezintă o sursă importantă de finanțare 
pentru grupurile infracționale organizate 
internaționale și evidențiază, prin urmare, 
rolul important al consolidării dimensiunii 
externe a planului de acțiune menționat 
anterior;

4. salută Planul de acțiune privind 
combaterea contrabandei cu țigări și alcool 
de-a lungul frontierei estice a UE și 
remarcă faptul că această activitate ilegală 
duce la pierderi financiare semnificative 
pentru bugetul UE și pentru bugetele 
statelor membre (estimate la 10 miliarde de 
euro) și reprezintă un risc potențial de 
sănătate pentru cetățenii UE; subliniază 
că această activitate reprezintă o sursă 
importantă de finanțare pentru grupurile 
infracționale organizate internaționale și 
evidențiază, prin urmare, rolul important al 
consolidării dimensiunii externe a planului 
de acțiune menționat anterior;

Or. en

Amendamentul 10
Renate Weber
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. salută politicile antifraudă de la 
nivelul UE care includ un grad mai 
ridicat de cooperare cu țările terțe, 
precum sistemul informatic antifraudă 
privind tranzitul, accesibil țărilor AELS, 
asistența administrativă reciprocă (MAA) 
și dispozițiile antifraudă conexe în 
relațiile cu țări terțe, operațiunile vamale 
comune (OVC) care au avut loc în 2011, 
precum operațiunea „Fireblade” cu 
Croația, Ucraina și Moldova și 
operațiunea „Barrel” cu Croația, Turcia, 
Norvegia și Elveția; salută rezultatele 
acestor acțiuni și impactul lor financiar;

Or. en

Amendamentul 11
Pino Arlacchi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută includerea unor dispoziții 
antifraudă în acordurile bilaterale noi sau 
renegociate și invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să 
extindă includerea acestor dispoziții la alte 
acorduri bilaterale cu țări terțe;

5. ținând seama de faptul că, într-o lume 
mondializată, fraudele transfrontaliere 
sunt  din ce în ce mai numeroase, 
subliniază importanța existenței unui 
cadru juridic puternic și a unor 
angajamente clare din partea țărilor 
partenere și salută includerea unor 
dispoziții antifraudă în acordurile bilaterale 
noi sau renegociate și invită Comisia și 
Serviciul European de Acțiune Externă 
(SEAE) să extindă includerea acestor 
dispoziții la alte acorduri bilaterale cu țări 
terțe

Or. en
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Amendamentul 12
Michael Gahler

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută includerea unor dispoziții 
antifraudă în acordurile bilaterale noi sau 
renegociate și invită Comisia și Serviciul 
European de Acțiune Externă (SEAE) să
extindă includerea acestor dispoziții la alte 
acorduri bilaterale cu țări terțe;

5. salută includerea unor dispoziții 
antifraudă în acordurile bilaterale noi sau 
renegociate, inclusiv în proiectele de acord 
cu Afganistan, Kazahstan, Armenia, 
Azerbaidjan și Georgia și, într-o versiune 
simplificată, cu Australia, și invită 
Comisia și Serviciul European de Acțiune 
Externă (SEAE) să elaboreze o clauză 
standard pentru includerea acestor 
dispoziții în toate acordurile bilaterale și 
multilaterale noi sau renegociate cu țări 
terțe;

Or. en

Amendamentul 13
Michael Gahler

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sugerează ca acele concluzii la care a 
ajuns Curtea de Conturi și recomandările 
acesteia referitoare la acțiunea externă a 
UE, în special la misiunile UE, să fie luate 
în considerare atunci când se revizuiesc 
progresele acestora față de obiectivele 
stabilite și când se analizează posibilitatea 
extinderii mandatului lor pentru a asigura 
utilizarea eficientă și adecvată a fondurilor 
puse la dispoziție.

6. sugerează ca acele concluzii la care a 
ajuns Curtea de Conturi și recomandările 
acesteia referitoare la acțiunea externă a 
UE, în special la misiunile UE, să fie luate 
în considerare atunci când se revizuiesc 
progresele acestora față de obiectivele 
stabilite și când se analizează posibilitatea 
extinderii mandatului lor pentru a asigura 
utilizarea eficientă și adecvată a fondurilor 
puse la dispoziție; ia act de observația 
referitoare la existența unor 
disfuncționalități la nivelul procedurilor 
de achiziții publice și al licitațiilor din 
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cadrul acțiunilor SEAE și invită SEAE să 
le corecteze în cel mai scurt timp;

Or. en


