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AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Numărul de persoane din Uniune 
afectate de deprivare materială sau chiar de 
deprivare materială severă este în creștere, 
iar persoanele respective suferă de o 
excluziune prea mare ca să beneficieze de 
măsurile de activare din Regulamentul 
(UE) nr. […RDC] și, în special, din 
Regulamentul (UE) nr. […FSE]

(2) Numărul de persoane din Uniune 
afectate de deprivare materială sau chiar de 
deprivare materială severă este în creștere, 
iar persoanele respective suferă de o 
excluziune prea mare ca să beneficieze de 
măsurile de activare din Regulamentul 
(UE) nr. […RDC] și, în special, din 
Regulamentul (UE) nr. […FSE] Criteriile 
de identificare a unor astfel de persoane 
ar trebui să corespundă condițiilor 
economice și sociale aflate în schimbare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În temeiul articolului 317 din tratat și în 
contextul gestiunii partajate, ar trebui 
specificate condițiile care permit Comisiei 
să își exercite responsabilitățile de 
executare a bugetului general al Uniunii 
Europene, iar responsabilitățile în materie 
de cooperare ale statelor membre ar trebui 
clarificate. Respectivele condiții ar trebui 
să permită Comisiei să obțină asigurarea că 
statele membre utilizează fondul în mod 
legal și judicios și în conformitate cu 
principiul bunei gestiuni financiare în 
sensul Regulamentului nr. […] al 
Consiliului privind regulamentul financiar 

(5) În temeiul articolului 317 din tratat și în 
contextul gestiunii partajate, ar trebui 
specificate condițiile care permit Comisiei 
să își exercite responsabilitățile de 
executare a bugetului general al Uniunii 
Europene, iar responsabilitățile în materie 
de cooperare ale statelor membre ar trebui 
clarificate. Respectivele condiții ar trebui 
să permită Comisiei să obțină asigurarea că 
statele membre utilizează fondul în mod 
legal și judicios și în conformitate cu 
principiul bunei gestiuni financiare în 
sensul Regulamentului (UE, Euratom)
nr. 966/2012 al Parlamentului European 
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aplicabil bugetului general al Uniunii 
Europene (denumit în continuare
„regulamentul financiar”).

și al Consiliului din 25 octombrie 2012
privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii1
(„Regulamentul financiar”). În exercitarea 
responsabilităților sale de execuție a 
bugetului, Comisia ar trebui să folosească 
mai mult auditurile performanței și să le 
promoveze.
____________
1JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Respectivele dispoziții garantează, de 
asemenea, că operațiunile sprijinite sunt 
conforme cu legislația Uniunii și cu 
legislațiile naționale aplicabile, în special 
în ceea ce privește siguranța bunurilor care 
sunt distribuite celor mai defavorizate 
persoane.

(6) Respectivele dispoziții ar trebui să fie 
conforme cu dispozițiile Regulamentului 
financiar și să garanteze, de asemenea, că 
operațiunile sprijinite sunt conforme cu 
legislația Uniunii și cu legislațiile naționale 
aplicabile, în special în ceea ce privește 
siguranța bunurilor care sunt distribuite 
celor mai defavorizate persoane.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a proteja interesele financiare 
ale Uniunii, ar trebui să existe măsuri 
limitate în timp care să permită 
ordonatorului de credite delegat să 
întrerupă plățile în cazul în care există 
probe care sugerează o deficiență 
semnificativă în funcționarea sistemelor de 
gestionare și control, probe privind 
nereguli legate de o cerere de plată sau în 
cazul în care nu au fost prezentate 
documente necesare pentru a verifica și a

(30) Pentru a proteja interesele financiare 
ale Uniunii, ar trebui să existe măsuri 
limitate în timp care să permită 
ordonatorului de credite delegat să 
întrerupă plățile în cazul în care există 
probe care sugerează o deficiență 
semnificativă în funcționarea sistemelor de 
gestionare și control, probe privind 
nereguli legate de o cerere de plată, în 
cazul în care nu au fost prezentate 
documente necesare pentru a verifica și a
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accepta conturile. accepta conturile sau în caz de întârzieri 
semnificative în execuția proiectelor, 
demonstrându-se că obiectivele stabilite 
pentru proiectele în cauză nu sunt 
îndeplinite.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondul promovează coeziunea socială în 
Uniune prin contribuirea la realizarea 
obiectivului de reducere a sărăciei prin 
reducerea cu cel puțin 20 de milioane a 
numărului de persoane expuse riscului de 
sărăcie și de excluziune socială, în 
conformitate cu Strategia Europa 2020. 
Fondul contribuie la realizarea obiectivului 
specific de a atenua cele mai grave forme 
de sărăcie din Uniune prin furnizarea de 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane. Acest obiectiv este 
măsurat prin numărul de persoane care 
primesc asistență din fond.

Fondul promovează coeziunea socială în 
Uniune prin contribuirea la realizarea 
obiectivului de reducere a sărăciei prin 
reducerea cu cel puțin 20 de milioane a 
numărului de persoane expuse riscului de 
sărăcie și de excluziune socială, în 
conformitate cu Strategia Europa 2020. 
Fondul contribuie la realizarea obiectivului 
specific de a atenua cele mai grave forme 
de sărăcie din Uniune prin furnizarea de 
asistență nefinanciară celor mai 
defavorizate persoane. Acest obiectiv este 
măsurat prin numărul de persoane care 
primesc asistență din fond. Fondul vizează 
să asigure faptul că nicio persoană din 
Uniune nu suferă de foame.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondul sprijină programe naționale prin 
care produse alimentare și bunuri de 
consum de bază destinate uzului personal
al persoanelor fără adăpost sau al copiilor 
sunt distribuite celor mai defavorizate 
persoane prin intermediul organizațiilor 
partenere selectate de statele membre.

(1) Fondul sprijină programe naționale prin 
care produse alimentare și bunuri de 
consum de bază destinate uzului 
persoanelor celor mai defavorizate, în 
special al persoanelor fără adăpost și al 
copiilor, sunt distribuite acestor persoane 
prin intermediul organizațiilor partenere 
selectate de statele membre.



PE505.992v02-00 6/16 AD\933782RO.doc

RO

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondului este implementată în cadrul 
gestiunii partajate între statele membre și 
Comisie, în conformitate cu articolul 55 
alineatul (1) litera (b) din regulamentul
financiar, cu excepția asistenței tehnice 
acordate la inițiativa Comisiei, care este 
implementată în cadrul gestiunii directe în 
conformitate cu articolul 55 alineatul (1) 
litera (a) din regulamentul financiar.

(1) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondului este implementată în cadrul 
gestiunii partajate între statele membre și 
Comisie, în conformitate cu articolul 58 
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul
financiar, cu excepția asistenței tehnice 
acordate la inițiativa Comisiei, care este 
implementată în cadrul gestiunii directe în 
conformitate cu articolul 58 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia, statele membre și beneficiarii 
aplică principiul bunei gestiuni financiare 
în conformitate cu articolul 26 din 
regulamentul financiar.

(7) Comisia, statele membre și beneficiarii 
aplică principiul bunei gestiuni financiare 
în conformitate cu articolul 30 din 
Regulamentul financiar.

Amendamentul 9
Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru transmite 
Comisiei, în termen de trei luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, un program operațional care 
vizează perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
2014 și 31 decembrie 2020 și care conține 
următoarele elemente:

(1) Fiecare stat membru transmite 
Comisiei, în termen de patru luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, un program operațional care 
vizează perioada cuprinsă între 
1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020 și 
care conține următoarele elemente:
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o descriere a mecanismului de stabilire 
a criteriilor de eligibilitate a celor mai 
defavorizate persoane, diferențiate, dacă 
este necesar, în funcție de tipul de 
deprivare materială;

(c) o descriere a mecanismului de stabilire 
a criteriilor de eligibilitate a celor mai 
defavorizate persoane, diferențiate, dacă 
este necesar, în funcție de tipul de 
deprivare materială; descrierea ține seama 
de persoanele recent sărăcite cu venituri 
negative, precum și de proprietarii de 
locuințe cu patrimoniu negativ;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, aprobă modificarea 
programului operațional în termen de cel 
mult cinci luni de la transmiterea lui în 
mod oficial de către statul membru, cu 
condiția ca orice observații făcute de 
Comisie să fi fost luate în considerare în 
mod satisfăcător.

(3) Comisia, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, aprobă modificarea 
programului operațional în termen de cel 
mult trei luni de la transmiterea lui în mod 
oficial de către statul membru, cu condiția 
ca orice observații făcute de Comisie să fi 
fost luate în considerare în mod 
satisfăcător.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus, Comisia se consultă, cel puțin o 
dată pe an, cu organizațiile care reprezintă 
organizațiile partenere la nivelul Uniunii în 
ceea ce privește implementarea sprijinului 
acordat din fond.

În plus, Comisia se consultă, cel puțin o 
dată pe an, cu organizațiile care reprezintă 
organizațiile partenere la nivelul Uniunii în 
ceea ce privește implementarea sprijinului 
acordat din fond. Rezultatul acestor 
consultări este comunicat Parlamentului 
European.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuția la obiectivul Uniunii de a 
reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul 
persoanelor expuse riscului de sărăcie și de 
excluziune socială până în 2020, având în 
vedere tipul selectat de deprivare materială 
care este vizat, ținând cont de 
circumstanțele naționale în materie de 
sărăcie, excluziune socială și deprivare 
materială;

(a) contribuția la obiectivul Uniunii de a 
reduce cu cel puțin 20 de milioane numărul 
persoanelor expuse riscului de sărăcie și de 
excluziune socială până în 2020, având în 
vedere tipul selectat de deprivare materială 
care este vizat, ținând cont de 
circumstanțele naționale în materie de 
sărăcie, excluziune socială și deprivare 
materială, precum și de persoanele cu 
venituri și proprietăți negative și de 
persoanele cele mai defavorizate și 
amenințate de sărăcie;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea de management efectuează 
un studiu structurat privind destinatarii 
finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu 
modelul furnizat de Comisie. Comisia 
adoptă modelul prin intermediul unui act 
de punere în aplicare. Acest act de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura consultativă menționată la 
articolul 60 alineatul (2).

(2) Autoritatea de management efectuează 
un studiu structurat privind destinatarii 
finali în 2017 și în 2021, în conformitate cu 
modelul furnizat de Comisie. Comisia 
adoptă modelul prin intermediul unui act 
de punere în aplicare. Acest act de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura consultativă menționată la 
articolul 60 alineatul (2). Modelul respectă 
principiul simplificării administrative și 
corespunde totodată obiectivelor 
procedurii de evaluare.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu 
statele membre, Comisia efectuează, în 
colaborare cu experți externi, o evaluare ex 
post, pentru a evalua eficacitatea și 
sustenabilitatea rezultatelor obținute, 
precum și pentru a măsura valoarea 
adăugată a fondului. Evaluarea ex post se 
finalizează până la 31 decembrie 2023.

La inițiativa sa și în strânsă cooperare cu 
statele membre, Comisia efectuează, în 
colaborare cu experți externi, o evaluare ex 
post, pentru a evalua eficacitatea și 
sustenabilitatea rezultatelor obținute, 
precum și pentru a măsura valoarea 
adăugată a fondului, în ceea ce privește 
persoanele recent sărăcite cu venituri 
negative și proprietarii de locuințe cu 
patrimoniu negativ. Evaluarea ex post se 
finalizează până la 31 decembrie 2023.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cursul implementării unei operațiuni, 
beneficiarii și organizațiile partenere 
informează publicul cu privire la sprijinul 
obținut din fond prin expunerea cel puțin a 
unui afiș cu informații despre operațiune 
(dimensiune minimă A3), inclusiv despre 
sprijinul financiar din partea Uniunii, într-
un loc ușor vizibil publicului, în fiecare loc 
de furnizare a alimentelor, bunurilor și a 
oricărei alte măsuri auxiliare, cu excepția 
cazului în care nu este posibil din cauza 
circumstanțelor distribuirii.

(3) În cursul implementării unei operațiuni, 
beneficiarii și organizațiile partenere 
informează publicul cu privire la sprijinul 
obținut din fond prin expunerea cel puțin a 
unui afiș cu informații despre operațiune 
(dimensiune minimă A3), inclusiv despre 
sprijinul financiar din partea Uniunii, într-
un loc ușor accesibil și vizibil publicului, 
în fiecare loc de furnizare a alimentelor, 
bunurilor și a oricărei alte măsuri auxiliare, 
cu excepția cazului în care nu este posibil 
din cauza circumstanțelor distribuirii. 
Beneficiarii și organizațiile partenere se 
asigură că persoanele în vârstă și 
persoanele cu handicap au acces la aceste 
informații. 

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alimentele și bunurile destinate 
persoanelor fără adăpost și copiilor pot fi 
achiziționate chiar de organizațiile 
partenere.

(3) Alimentele și bunurile destinate 
persoanelor celor mai defavorizate, în 
special persoanelor fără adăpost și copiilor, 
pot fi achiziționate chiar de organizațiile 
partenere.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costurile achiziționării de alimente și 
bunuri de consum de bază pentru uzul 
personal al persoanelor fără adăpost sau al 
copiilor;

(a) costurile achiziționării de alimente și 
bunuri de consum de bază pentru uzul 
personal al persoanelor celor mai 
defavorizate, în special al persoanelor fără 
adăpost sau al copiilor;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) în cazul în care un organism public 
achiziționează alimente sau bunuri de 
consum de bază pentru uzul personal al 
persoanelor fără adăpost sau al copiilor și 
le furnizează organizațiilor partenere, 
costurile transportării alimentelor sau 
bunurilor la depozitele organizațiilor 
partenere, la o rată fixă de 1% din costurile 
menționate la litera (a);

(b) în cazul în care un organism public 
achiziționează alimente sau bunuri de 
consum de bază pentru uzul persoanelor 
celor mai defavorizate, în special al 
persoanelor fără adăpost sau al copiilor și 
le furnizează organizațiilor partenere, 
costurile transportării alimentelor sau 
bunurilor la depozitele organizațiilor 
partenere, la o rată fixă de 1 % din 
costurile menționate la litera (a);
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate schimburile oficiale de informații 
între statul membru și Comisie sunt 
efectuate utilizând un sistem de schimb 
electronic de date înființat în conformitate 
cu termenii și condițiile prevăzute de 
Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 60 alineatul (3).

(4) Toate schimburile oficiale de informații 
între statul membru și Comisie sunt 
efectuate utilizând un sistem de schimb 
electronic de date stabilit în conformitate 
cu termenii și condițiile prevăzute de 
Comisie prin intermediul unui act delegat, 
în conformitate cu articolul 59.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statul membru desemnează ca 
autoritate de audit o autoritate sau un 
organism public național, independent din 
punct de vedere funcțional de autoritatea 
de management și de autoritatea de 
certificare.

(4) Statul membru desemnează ca 
autoritate de audit o autoritate sau un 
organism public național, independent din 
punct de vedere funcțional de autoritatea 
de management și de autoritatea de 
certificare. La nivel național se poate 
desemna ca autoritate de audit instituția 
de audit sau Curtea de Conturi.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) întocmește declarația de gestiune și 
rezumatul anual menționate la articolul 56 
alineatul (5) literele (a) și (b) din 
regulamentul financiar.

(e) întocmește declarația de gestiune și 
rezumatul anual menționate la articolul 59 
alineatul (5) literele (a) și (b) din 
Regulamentul financiar.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 30 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. întocmirea conturilor anuale menționate 
la articolul 56 alineatul (5) litera (a) din 
regulamentul financiar;

2. întocmirea conturilor anuale menționate 
la articolul 59 alineatul (5) litera (a) din 
Regulamentul financiar;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru efectuarea auditurilor, 
autoritatea de audit pregătește o strategie 
de audit în termen de șase luni de la data 
adoptării programului operațional. 
Strategia de audit conține metodologia de 
audit, metoda de eșantionare pentru 
auditurile operațiunilor și planificarea 
auditurilor pentru anul contabil în curs și 
pentru următorii doi ani contabili 
consecutivi. Strategia de audit este 
actualizată anual din 2016 până în 2022, 
inclusiv. La cerere, autoritatea de audit 
prezintă Comisiei strategia de audit.

(4) Pentru efectuarea auditurilor, 
autoritatea de audit pregătește o strategie 
de audit în termen de șase luni de la data 
adoptării programului operațional. 
Strategia de audit conține metodologia de 
audit, metoda de eșantionare pentru 
auditurile operațiunilor și planificarea 
auditurilor pentru anul contabil în curs și 
pentru următorii doi ani contabili 
consecutivi. Strategia de audit este 
actualizată anual din 2016 până în 2022, 
inclusiv. Autoritatea de audit prezintă 
Comisiei strategia de audit. Comisia este 
împuternicită să solicite autorității de 
audit să introducă o serie de modificări în 
strategia sa de audit, care, în opinia sa, 
sunt necesare pentru a se asigura că 
auditurile sunt efectuate într-un mod 
adecvat, în conformitate cu standardele de 
audit acceptate pe plan internațional. 
Procedând astfel, Comisia se asigură că 
auditul performanței a fost luat în 
considerare în mod corespunzător.



AD\933782RO.doc 13/16 PE505.992v02-00

RO

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(r) o opinie de audit în conformitate cu 
articolul 56 alineatul (5) din regulamentul
financiar;

(a) o opinie de audit în conformitate cu 
articolul 59 alineatul (5) din Regulamentul
financiar;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, modelele 
pentru strategia de audit, opinia de audit și 
raportul anual privind controlul, precum și 
metodologia pentru metoda de eșantionare 
menționată la alineatul (4). Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare
menționată la articolul 60 alineatul (3).

(6) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte delegate, modelele pentru strategia de 
audit, opinia de audit și raportul anual 
privind controlul, precum și metodologia 
pentru metoda de eșantionare menționată la 
alineatul (4). Actele delegate respective se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 59.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate solicita unui stat 
membru să întreprindă acțiunile necesare 
pentru a asigura funcționarea efectivă a 
sistemelor sale de gestionare și control sau 
corectitudinea cheltuielilor în conformitate 
cu prezentul regulament.

(3) Comisia solicită statelor membre să 
întreprindă acțiunile necesare pentru a 
asigura funcționarea efectivă a sistemelor 
sale de gestionare și control sau 
corectitudinea cheltuielilor în conformitate 
cu prezentul regulament.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 35 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru 
fiecare program operațional se fac în tranșe 
anuale în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 
decembrie 2020. Decizia Comisiei de 
adoptare a unui program operațional 
constituie decizia de finanțare în sensul 
articolului 81 alineatul (2) din 
regulamentul financiar și, odată notificată 
către statul membru în cauză, constituie un 
angajament juridic în sensul 
regulamentului respectiv.

Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru 
fiecare program operațional se fac în tranșe 
anuale în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 
decembrie 2020. Decizia Comisiei de 
adoptare a unui program operațional 
constituie decizia de finanțare în sensul 
articolului 84 alineatul (2) din 
Regulamentul financiar și, odată notificată 
către statul membru în cauză, constituie un 
angajament juridic în sensul 
regulamentului respectiv.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare an începând cu 2015 și 
până în 2022 inclusiv, până la 15 februarie 
din anul următor sfârșitului perioadei 
contabile, organismele desemnate transmit 
Comisiei următoarele documente și 
informații în conformitate cu articolul 56
din regulamentul financiar:

(1) Pentru fiecare an începând cu 2015 și 
până în 2022 inclusiv, până la 15 februarie 
din anul următor sfârșitului perioadei 
contabile, organismele desemnate transmit 
Comisiei următoarele documente și 
informații în conformitate cu articolul 59
din Regulamentul financiar:

(a) conturile anuale certificate de 
organismele relevante desemnate în 
temeiul articolului 32, astfel cum se 
menționează la articolul 56 alineatul (5) 
din regulamentul financiar;

(a) conturile anuale certificate de 
organismele relevante desemnate în 
temeiul articolului 32, astfel cum se 
menționează la articolul 59 alineatul (5)
din Regulamentul financiar;

(b) declarația de gestiune, astfel cum se 
menționează la articolul 56 alineatul (5)
din regulamentul financiar;

(b) declarația de gestiune, astfel cum se 
menționează la articolul 59 alineatul (5) 
din Regulamentul financiar;

(c) un rezumat anual al rapoartelor de audit 
finale și al controalelor efectuate, inclusiv 
o analiză a naturii și amplorii erorilor și 
deficiențelor, precum și măsurile corective 

(c) un rezumat anual al rapoartelor de audit 
finale și al controalelor efectuate, inclusiv 
o analiză a naturii și amplorii erorilor și 
deficiențelor, precum și măsurile corective 
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întreprinse sau planificate; întreprinse sau planificate;
(d) o opinie de audit de către organismul de 
audit independent desemnat, astfel cum se 
menționează la articolul 56 alineatul (5)
din regulamentul financiar, însoțită de un 
raport privind controlul în care sunt 
precizate constatările auditurilor efectuate 
în anul contabil vizat în opinie.

(d) o opinie de audit de către organismul de 
audit independent desemnat, astfel cum se 
menționează la articolul 59 alineatul (5)
din Regulamentul financiar, însoțită de un 
raport privind controlul în care sunt 
precizate constatările auditurilor efectuate 
în anul contabil vizat în opinie.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de management se asigură 
că toate documentele justificative privind 
operațiunile sunt puse la dispoziția 
Comisiei și a Curții de Conturi Europene, 
la cerere, timp de trei ani. Această 
perioadă de trei ani începe la data de 31 
decembrie a anului în care Comisia a luat 
decizia de acceptare a conturilor în 
temeiul articolului 47 sau, cel mai târziu,
la data plății soldului final.

(1) Autoritatea de management se asigură 
că toate documentele justificative privind 
operațiunile sunt puse la dispoziția 
Comisiei și a Curții de Conturi Europene, 
la cerere, timp de cinci ani. Această 
perioadă de cinci ani începe la data plății 
soldului final.

Această perioadă de trei ani se întrerupe 
fie în cazul unor proceduri judiciare sau 
administrative, fie în urma unei cereri 
motivate temeinic din partea Comisiei.

Această perioadă de cinci ani se întrerupe 
fie în cazul unor proceduri judiciare sau 
administrative, fie în urma unei cereri 
motivate temeinic din partea Comisiei.
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