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Amendamentul 1
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Referirea 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere Rezoluția sa din 15 
septembrie 2011 referitoare la eforturile 
UE de combatere a corupției, Declarația sa 
scrisă 2/2010 privind eforturile Uniunii de 
combatere a corupției6, Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu și Comitetul Economic și Social 
European privind combaterea corupției în 
UE (COM(2011)0308);

– având în vedere Rezoluția sa din 15 
septembrie 2011 referitoare la eforturile 
UE de combatere a corupției și
Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu și Comitetul Economic 
și Social European privind combaterea 
corupției în UE (COM(2011)0308);

Or. en

Amendamentul 2
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în ultimii zece ani a existat o 
creștere fără precedent a numărului de
agenții, de la 3 în anul 2000 la 24 în anul 
2010;

B. întrucât numărul de agenții ale 
Uniunii a crescut substanțial în paralel cu 
procesul de integrare europeană, care a 
implicat extinderea, creșterea numărului 
de cetățeni și competente legislative 
sporite pentru instituțiile europene;
întrucât agențiile contribuie la elaborarea 
și punerea în aplicare a politicilor UE; 

Or. fr

Amendamentul 3
Edit Herczog
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Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în ultimii zece ani a existat o 
creștere fără precedent a numărului de 
agenții, de la 3 în anul 2000 la 24 în anul 
2010;

B. întrucât în ultimii zece ani s-a 
înregistrat o creștere fără precedent a 
numărului de agenții;

Or. en

Amendamentul 4
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât în ultimii zece ani a existat o 
creștere fără precedent a numărului de 
agenții, de la 3 în anul 2000 la 24 în anul 
2010;

B. întrucât în ultimii zece ani s-a 
înregistrat o creștere substanțială a 
numărului de agenții, de la 3 în anul 2000 
la 24 în anul 2010;

Or. fr

Amendamentul 5
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât deciziile privind înființarea și 
sediul agențiilor luate de Consiliu în 
ultimii ani au generat cheltuieli mari și au 
determinat o funcționare ineficace a 
agențiilor respective, deoarece nu se 
bazează pe considerente de eficiență și au 
dus, printre altele, la alegerea unor sedii 
îndepărtate și costisitoare;
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Or. en

Amendamentul 6
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât contribuția Uniunii la bugetul 
agențiilor descentralizate s-a majorat 
substanțial între 2007 și 2010, de la 
1 055 000 000 EUR (pentru 21 de agenții) 
la 1 658 000 000 EUR (pentru 24 de 
agenții);

eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât contribuția Uniunii la bugetul 
agențiilor descentralizate s-a majorat 
substanțial între 2007 și 2010, de la 
1 055 000 000 EUR (pentru 21 de agenții) 
la 1 658 000 000 EUR (pentru 24 de 
agenții);

C. întrucât bugetul agențiilor 
descentralizate s-a majorat substanțial între 
2007 și 2010, de la 1 055 000 000 EUR
(pentru 21 de agenții) la 
1 658 000 000 EUR (pentru 24 de agenții);

Or. en

Amendamentul 8
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât contribuțiile Uniunii la agențiile 
descentralizate în exercițiul financiar 2010 
s-au ridicat la 1 658 000 000 EUR;

D. întrucât contribuțiile Uniunii la agențiile 
descentralizate în exercițiul financiar 2010 
s-au ridicat la 689 947 000 EUR în credite 
de angajament, din care 51 667 000 EUR 
în venituri alocate;

Or. en

Amendamentul 9
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât contribuțiile Uniunii la agențiile 
descentralizate în exercițiul financiar 2010 
s-au ridicat la 1 658 000 000 EUR;

D. întrucât contribuțiile Uniunii la agențiile 
descentralizate în exercițiul financiar 2010 
s-au ridicat la peste 620 000 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 10
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât bugetele agențiilor sunt 
adoptate în același fel ca bugetul general 
al Uniunii, cu aprobarea Consiliului și a 
Parlamentului;

Or. en

Amendamentul 11
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Curtea de Conturi a planificat 
să analizeze performanța agențiilor și să 
prezinte până în 2011 un raport special
privind o analiză comparativă a costurilor 
agențiilor Uniunii, dar din păcate nu a 
reușit să prezinte acest raport înainte de 
finalul anului 2011;

G. întrucât, deși așteaptă încă raportul 
special al Curții de Conturi privind o 
analiză comparativă a costurilor agențiilor 
Uniunii, salută faptul că Curtea de 
Conturi a transmis autorității de 
descărcare de gestiune, prin scrisoarea 
din 15 februarie 2012, un document de 
sinteză privind acest raport special;

Or. en

Amendamentul 12
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Curtea de Conturi a planificat 
să analizeze performanța agențiilor și să 
prezinte până în 2011 un raport special 
privind o analiză comparativă a costurilor 
agențiilor Uniunii, dar din păcate nu a 
reușit să prezinte acest raport înainte de 
finalul anului 2011;

G. întrucât Curtea de Conturi a planificat 
să analizeze performanța agențiilor și să 
prezinte până în 2011 un raport special 
privind o analiză comparativă a costurilor 
agențiilor Uniunii, dar din păcate nu a 
reușit să prezinte acest raport înainte de 
finalul anului 2011; întrucât Președintele 
Curții de Conturi Europene a transmis 
Președintelui Parlamentului European, la 
15 februarie 2012, un document privind 
costurile de guvernanță, gestiunea 
financiară și eficiența operațională a 
agențiilor, iar în scrisoarea de înaintare a 
specificat că acesta nu este raportul 
special, nu este un document public și 
poate fi utilizat pentru descărcarea de 
gestiune 2011, deși cuprinde date 
comparative pentru perioada 2008-2010;

Or. en
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Amendamentul 13
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât Curtea de Conturi a planificat 
să analizeze performanța agențiilor și să 
prezinte până în 2011 un raport special 
privind o analiză comparativă a costurilor 
agențiilor Uniunii, dar din păcate nu a 
reușit să prezinte acest raport înainte de 
finalul anului 2011;

G. întrucât Curtea de Conturi a planificat 
să analizeze performanța agențiilor și să 
prezinte până în 2011 un raport special 
privind o analiză comparativă a costurilor 
agențiilor Uniunii, dar din păcate nu a 
reușit să prezinte acest raport înainte de 
finalul anului 2011; întrucât ia act de 
scrisoarea primită din partea Curții de 
Conturi la 15 februarie 2012 în care 
Curtea preciza că a întocmit un document 
care „nu este un raport special și nu va fi 
publicat ca atare”, dar oferă „informații 
relevante în timp util pentru procedura de 
descărcare de gestiune pentru exercițiul 
financiar 2011”.

Or. en

Amendamentul 14
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât în Comunicarea Comisiei 
intitulată „Combaterea corupției în UE” 
s-a estimat că, în UE, pierderea cauzată 
de corupție este de 120 miliarde EUR pe 
an, iar corupția cauzează pagube 
financiare, reducând finanțele publice și 
subminând încrederea în instituțiile 
democratice, și s-a instituit un mecanism 
de combatere a corupției la nivelul 
Uniunii, care se concentrează pe 

eliminat
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utilizarea fondurilor Uniunii, pe 
achizițiile publice și pe conflictul de 
interese;

Or. en

Amendamentul 15
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât în Rezoluția sus-menționată 
din 15 septembrie 2011 a Parlamentului 
referitoare la eforturile UE de combatere 
a corupției se menționează că din cauza 
corupției se ajunge la utilizarea abuzivă a 
banilor publici în general și a fondurilor 
Uniunii provenite de la contribuabili și se 
distorsionează piața, corupția jucând un 
rol important în cadrul crizei economice 
actuale și se solicită Comisiei și 
organismelor competente ale UE ca, în 
concordanță cu Declarația sa scrisă 
2/2010, să se asigure că fondurile Uniunii 
nu sunt afectate de corupție și să adopte 
sancțiuni disuasive atunci când se 
constată acte de corupție și de fraudă,

eliminat

Or. en

Amendamentul 16
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. solicită Comisiei să pună anual la 
dispoziția autorității care acordă 
descărcarea de gestiune informații 

1. solicită Comisiei să pună anual la 
dispoziția autorității care acordă 
descărcarea de gestiune informații 
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consolidate despre finanțarea anuală totală 
pe agenție de la bugetul general al 
Uniunii; subliniază că documentul trebuie 
să includă următoarele informații:

consolidate despre finanțarea anuală totală 
pentru fiecare agenție, așa cum se 
întâmplă la elaborarea bugetului;
subliniază că documentul trebuie să includă 
următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 17
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 1 – liniuța 1a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- solicită Comisiei să pună anual la 
dispoziția autorității de descărcare de 
gestiune informații consolidate privind 
nivelul veniturilor proprii ale agențiilor, 
dacă este cazul, și nivelul contribuțiilor 
statelor membre și ale terților;

Or. en

Amendamentul 18
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să furnizeze 
informațiile enumerate la punctul 1 
pentru exercițiul financiar 2010, precum 
și pentru exercițiile financiare anterioare 
pentru a permite Parlamentului și 
cetățenilor să compare contribuția pe care 
Uniunea a avut-o de-a lungul timpului la 
bugetul fiecărei agenții; astfel, se va 
asigura claritatea, transparența și 
controlul public asupra modului în care 
sunt cheltuiți banii Uniunii și se va 

eliminat
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contribui la restabilirea încrederii în 
rândul contribuabililor europeni;

Or. en

Amendamentul 19
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să furnizeze 
informațiile enumerate la punctul 1 pentru 
exercițiul financiar 2010, precum și pentru 
exercițiile financiare anterioare pentru a 
permite Parlamentului și cetățenilor să 
compare contribuția pe care Uniunea a 
avut-o de-a lungul timpului la bugetul 
fiecărei agenții; astfel, se va asigura 
claritatea, transparența și controlul public 
asupra modului în care sunt cheltuiți banii 
Uniunii și se va contribui la restabilirea 
încrederii în rândul contribuabililor 
europeni;

2. solicită Comisiei să furnizeze 
informațiile enumerate la punctul 1 pentru 
exercițiul financiar 2010, precum și pentru 
exercițiile financiare anterioare, în mod 
transparent și comparabil, pentru a 
permite Parlamentului și cetățenilor să 
compare contribuția pe care Uniunea a 
avut-o de-a lungul timpului la bugetul 
fiecărei agenții; astfel, se va asigura 
claritatea, transparența și controlul public 
asupra modului în care sunt cheltuiți banii 
Uniunii și se va contribui la restabilirea 
încrederii în rândul contribuabililor 
europeni;

Or. en

Amendamentul 20
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. solicită Comisiei să furnizeze 
informațiile enumerate la punctul 1 pentru 
exercițiul financiar 2010, precum și pentru 
exercițiile financiare anterioare pentru a 
permite Parlamentului și cetățenilor să 
compare contribuția pe care Uniunea a 

2. solicită Comisiei să furnizeze 
informațiile enumerate la punctul 1 pentru 
exercițiul financiar 2010, precum și pentru 
exercițiile financiare anterioare pentru a 
permite Parlamentului și cetățenilor să 
compare contribuția pe care Uniunea a 
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avut-o de-a lungul timpului la bugetul 
fiecărei agenții; astfel, se va asigura 
claritatea, transparența și controlul public 
asupra modului în care sunt cheltuiți banii 
Uniunii și se va contribui la restabilirea 
încrederii în rândul contribuabililor 
europeni; 

avut-o de-a lungul timpului la bugetul 
fiecărei agenții; astfel, se va asigura 
claritatea, transparența și controlul public 
asupra modului în care sunt cheltuiți banii 
Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 21
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei ca, în această perioadă 
de criză financiară, să stopeze majorările 
la bugetele agențiilor, chiar să aibă în 
vedere reducerea contribuției Uniunii la 
bugetele agențiilor, în special la bugetele 
agențiilor care se ocupă în principal de 
cercetare; îndeamnă, de asemenea, 
agențiile să își reducă cheltuielile de 
funcționare și să instituie mecanisme prin 
care să demonstreze utilizarea clară și 
contabilitatea fiecărui euro și să realizeze 
economii substanțiale la fondurile 
Uniunii;

3. solicită Consiliului și Comisiei, în 
special în această perioadă de criză 
financiară, să analizeze împreună cu 
Parlamentul orice modificare a bugetelor
agențiilor, de la caz la caz, ținând seama 
de contextul stabilit de Strategia Europa 
2020;

Or. en

Amendamentul 22
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei ca, în această perioadă 
de criză financiară, să stopeze majorările la 

3. solicită Comisiei ca, în această perioadă 
de criză financiară, să stopeze majorările la 
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bugetele agențiilor, chiar să aibă în vedere 
reducerea contribuției Uniunii la bugetele 
agențiilor, în special la bugetele agențiilor 
care se ocupă în principal de cercetare; 
îndeamnă, de asemenea, agențiile să își 
reducă cheltuielile de funcționare și să 
instituie mecanisme prin care să 
demonstreze utilizarea clară și 
contabilitatea fiecărui euro și să realizeze 
economii substanțiale la fondurile Uniunii;

bugetele agențiilor, chiar să aibă în vedere 
reducerea contribuției Uniunii la bugetele 
agențiilor, în special la bugetele agențiilor 
care se ocupă în principal de cercetare; 
îndeamnă, de asemenea, agențiile să își 
reducă cheltuielile de funcționare și 
costurile generale, printre altele prin 
regruparea agențiilor care au sarcini 
similare sau suprapuse sau care sunt 
amplasate în mai multe locuri, și să 
instituie mecanisme prin care să 
demonstreze utilizarea clară și 
contabilitatea fiecărui euro și să realizeze 
economii substanțiale la fondurile Uniunii;

Or. en

Amendamentul 23
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. solicită Comisiei ca, în această perioadă 
de criză financiară, să stopeze majorările la 
bugetele agențiilor, chiar să aibă în vedere 
reducerea contribuției Uniunii la bugetele 
agențiilor, în special la bugetele agențiilor 
care se ocupă în principal de cercetare; 
îndeamnă, de asemenea, agențiile să își 
reducă cheltuielile de funcționare și să 
instituie mecanisme prin care să 
demonstreze utilizarea clară și 
contabilitatea fiecărui euro și să realizeze 
economii substanțiale la fondurile Uniunii;

3. solicită Comisiei ca, în această perioadă 
de criză financiară, să stopeze majorările la 
bugetele agențiilor, chiar să aibă în vedere 
reducerea contribuției Uniunii la bugetele 
agențiilor, în special la bugetele agențiilor 
care se ocupă în principal de cercetare;
solicită, de asemenea, ca agențiile să își 
reducă cheltuielile de funcționare și să 
instituie mecanisme prin care să 
demonstreze utilizarea și justificarea clară 
pentru fiecare euro cheltuit și să realizeze 
economii substanțiale la fondurile Uniunii;

Or. nl

Amendamentul 24
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că în 2010 mai multe 
agenții au introdus bugete rectificative și 
au procedat la realizarea de reportări și 
transferuri; constată că unele agenții au 
explicat scopul acestor acțiuni, de 
exemplu CDT și ERA; îndeamnă toate
agențiile să justifice, sistematic, bugetele 
rectificative, transferurile și reportările în 
cadrul raportului pe care îl realizează 
privind conturile anuale și în cadrul 
raportului anual privind gestiunea bugetară 
și financiară;

4. îndeamnă agențiile să justifice, 
sistematic, bugetele rectificative, 
transferurile și reportările în cadrul 
raportului pe care îl realizează privind 
conturile anuale și în cadrul raportului 
anual privind gestiunea bugetară și 
financiară;

Or. en

Amendamentul 25
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. ia act de faptul că în 2010 mai multe 
agenții au introdus bugete rectificative și 
au procedat la realizarea de reportări și 
transferuri; constată că unele agenții au 
explicat scopul acestor acțiuni, de exemplu 
CDT și ERA; îndeamnă toate agențiile să 
justifice, sistematic, bugetele rectificative, 
transferurile și reportările în cadrul 
raportului pe care îl realizează privind 
conturile anuale și în cadrul raportului 
anual privind gestiunea bugetară și 
financiară;

4. ia act de faptul că în 2010 mai multe 
agenții au introdus bugete rectificative și 
au procedat la realizarea de reportări și 
transferuri; constată că unele agenții au 
explicat scopul acestor acțiuni, de exemplu 
CDT și ERA; solicită ca toate agențiile să 
justifice, sistematic, bugetele rectificative, 
transferurile și reportările în cadrul 
raportului pe care îl elaborează privind 
conturile anuale și în cadrul raportului 
anual privind gestiunea bugetară și 
financiară;

Or. nl
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Amendamentul 26
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată că unele agenții nu reușesc 
să își cheltuiască la timp bugetele, 
fondurile fiind angajate pentru proiecte 
care nu legătură cu exercițiul financiar 
respectiv; își exprimă nemulțumirea față 
de faptul că sume mari de bani din buget 
sunt alocate spre sfârșitul exercițiului 
financiar; consideră că acest lucru ar 
putea indica, în anumite cazuri, o 
utilizare nenecesară a fondurilor Uniunii; 
solicită Curții de Conturi și agențiilor în 
special să furnizeze informații 
suplimentare și justificări pentru faptul că 
CEDEFOP, OCSP, EFSA, EMSA, 
ENISA, ERA, EUROJUST și FRA au 
cheltuit peste 25% din bugetele lor în 
ultimele două luni ale lui 2010, precum și 
pentru faptul că CEPOL, OCSP, Frontex 
și, din nou, EMSA înregistrează mereu 
procentaje ridicate de reportări care 
trebuie anulate;

Or. en

Amendamentul 27
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. își exprimă iritarea față de faptul că în 
cazul ECHA, ENISA, ERA, 
EUROFOUND, FRA, CEPOL, EU-
OSHA, EFSA, EUROJUST, ECDC, 
Frontex și OHIM rata angajamentelor 
față de reportări a fost de sub 50% în 
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2010; solicită informații suplimentare și 
justificări din partea agențiilor 
menționate mai sus, deoarece acest lucru 
înseamnă că peste jumătate din reportări 
sunt legate de activități întreprinse în 
exercițiul următor, ceea ce constituie, în 
absența unor justificări, o încălcare a 
principiului anualității;

Or. en

Amendamentul 28
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată, încă o dată, un nivel ridicat de 
reportări și anulări de credite operaționale 
în cazul mai multor agenții în exercițiul 
financiar 2010; regretă faptul că în 
raportul Curții de Conturi privind 
conturile anuale pentru exercițiul 
financiar 2010 nu s-a raportat nivelul de 
credite reportate și/sau anulate de către 
ECHA, EEA, EMSA și CEPOL; 

5. constată un nivel ridicat de reportări și 
anulări de credite operaționale în cazul mai 
multor agenții în exercițiul financiar 2010;

Or. en

Amendamentul 29
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată, încă o dată, un nivel ridicat de 
reportări și anulări de credite operaționale 
în cazul mai multor agenții în exercițiul 
financiar 2010; regretă faptul că în 
raportul Curții de Conturi privind 

5. constată, încă o dată, un nivel ridicat de 
reportări și anulări de credite operaționale 
în cazul mai multor agenții în exercițiul 
financiar 2010;



AM\893008RO.doc 17/86 PE483.635v01-00

RO

conturile anuale pentru exercițiul 
financiar 2010 nu s-a raportat nivelul de 
credite reportate și/sau anulate de către 
ECHA, EEA, EMSA și CEPOL; 

Or. en

Amendamentul 30
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. constată, încă o dată, un nivel ridicat de 
reportări și anulări de credite operaționale 
în cazul mai multor agenții în exercițiul 
financiar 2010; regretă faptul că în raportul
Curții de Conturi privind conturile anuale 
pentru exercițiul financiar 2010 nu s-a 
raportat nivelul de credite reportate și/sau 
anulate de către ECHA, EEA, EMSA și 
CEPOL;

5. constată, încă o dată, un nivel ridicat de 
reportări și anulări de credite operaționale 
în cazul mai multor agenții în exercițiul 
financiar 2010; regretă faptul că Curtea de 
Conturi nu consideră că nivelul creditelor 
reportate și/sau anulate de către ECHA, 
AEM, EMSA și CEPOL este suficient de 
ridicat pentru a fi menționat în raportul
său privind conturile anuale pentru
exercițiul financiar 2010;

Or. fr

Amendamentul 31
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că un nivel ridicat de 
reportări și anulări demonstrează în 
general incapacitatea unei agenții de a 
gestiona o majorare importantă a 
bugetului său; solicită ca timpul necesar 
pentru realizarea unor sarcini 
suplimentare și capacitatea de absorbție 
să aibă un rol mai important în deciziile 

eliminat
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bugetare;

Or. en

Amendamentul 32
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că un nivel ridicat de reportări 
și anulări demonstrează în general 
incapacitatea unei agenții de a gestiona o 
majorare importantă a bugetului său; 
solicită ca timpul necesar pentru realizarea 
unor sarcini suplimentare și capacitatea de 
absorbție să aibă un rol mai important în 
deciziile bugetare;

6. subliniază că un nivel ridicat de reportări 
și anulări demonstrează în general 
incapacitatea unei agenții de a gestiona o 
majorare importantă a bugetului său; 
solicită ca timpul necesar pentru realizarea 
unor sarcini suplimentare și capacitatea de 
absorbție să aibă un rol mai important în 
deciziile bugetare; solicită ca bugetul 
anual al agenției respective să fie redus 
dacă nu se iau măsuri structurale pentru 
soluționarea acestei probleme;

Or. nl

Amendamentul 33
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. solicită agențiilor să își 
îmbunătățească gestionarea 
angajamentelor, precum și planificarea 
internă și previziunile de venituri generale 
pentru a-și optimiza atât ratele de 
reportare și anulare, cât și cheltuielile; 
reamintește agențiilor că trebuie să își 
perfecționeze sistemele de programare și 
monitorizare și să demareze contractările 
mai devreme în cursul anului 
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calendaristic pentru a reduce nevoia de a 
reporta credite; în plus, solicită Comisiei 
să ofere orientări în acest sens; solicită 
autorității bugetare să acorde mai multă 
atenție, pe viitor, deciziilor de a majora 
bugetul unei agenții, ținând seama de 
timpul necesar pentru realizarea noilor 
activități; salută intenția CEDEFOP de a-
și reduce în continuare reportările, 
monitorizând cu ajutorul unor modele 
standardizate execuția bugetară 
(angajamente, plăți) și procedurile de 
achiziții publice; consideră că aceasta este 
o practică ce trebuie urmată și de celelalte 
agenții;

Or. en

Amendamentul 34
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. prin urmare, îndeamnă agențiile să își 
îmbunătățească planificarea internă și 
previziunile de venituri generale pentru a 
reduce rata mare de reportări și anulări, 
dar și cheltuielile; reamintește agențiilor 
că este nevoie să își perfecționeze sistemul 
de programare și monitorizare și să 
demareze contractarea mai devreme în 
cursul anului calendaristic pentru a 
reduce nevoia de a reporta credite; în 
plus, solicită Comisiei să furnizeze 
orientări în acest sens;

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Lucas Hartong
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. prin urmare, îndeamnă agențiile să își 
îmbunătățească planificarea internă și 
previziunile de venituri generale pentru a 
reduce rata mare de reportări și anulări, dar 
și cheltuielile; reamintește agențiilor că 
este nevoie să își perfecționeze sistemul de 
programare și monitorizare și să demareze 
contractarea mai devreme în cursul anului 
calendaristic pentru a reduce nevoia de a 
reporta credite; în plus, solicită Comisiei să 
furnizeze orientări în acest sens;

7. solicită ca agențiile să își 
îmbunătățească planificarea internă și 
previziunile de venituri generale pentru a 
reduce rata mare de reportări și anulări, dar 
și cheltuielile; reamintește agențiilor că 
este nevoie să își perfecționeze sistemul de 
programare și monitorizare și să demareze 
contractarea mai devreme în cursul anului 
calendaristic pentru a reduce nevoia de a 
reporta credite; în plus, solicită Comisiei să 
monitorizeze strict situația în acest sens;

Or. nl

Amendamentul 36
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. solicită agențiilor să își îmbunătățească 
gestionarea angajamentelor pentru a le 
alinia cu nevoile reale; subliniază că un 
nivel ridicat de reportări și anulări 
demonstrează deseori incapacitatea unei 
agenții de a gestiona o majorare 
importantă a bugetului său; consideră că 
ar fi mai responsabil ca autoritățile 
bugetare să analizeze în viitor mai atent 
decizia de a majora bugetul unei agenții, 
ținând seama de timpul necesar pentru 
realizarea noilor activități;

eliminat

Or. en

Amendamentul 37
Monica Luisa Macovei
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Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. admite totuși că, din cauza organizării 
lor financiare, anumite agenții, cum ar fi 
EMA, acumulează în general un nivel 
ridicat de reportări la sfârșitul fiecărui 
exercițiu financiar; solicită acestor 
agenții să instituie un mecanism veritabil 
care să le permită să-și stabilească din 
timp nivelul estimat de reportări; 
consideră că un astfel de mecanism este 
esențial pentru a se determina dacă 
nivelul de reportări la sfârșitul 
exercițiului este justificat și pentru a se 
evalua capacitatea agențiilor de a-și 
gestiona în mod adecvat bugetul;

Or. en

Amendamentul 38
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. salută intenția CEDEFOP de a-și 
reduce în continuare reportărilor 
monitorizând cu ajutorul unor modele 
standardizate execuția bugetară 
(angajamente, plăți) și procedurile de 
achiziții publice; consideră că aceasta este 
o practică ce trebuie urmată și de celelalte 
agenții;

eliminat

Or. en

Amendamentul 39
Ingeborg Gräßle
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Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. solicită Comisiei și tuturor părților 
relevante implicate în procedura bugetară 
să dea curs cât mai curând posibil 
recomandării Curții de Conturi 
referitoare la o abordare bugetară 
pornind de la zero pentru elaborarea 
bugetelor agențiilor, care implică 
elaborarea bugetului fiecărei agenții fără 
să se țină seama de fondurile atribuite 
anterior și pe baza nevoilor individuale 
ale agenției respective;

Or. en

Amendamentul 40
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește faptul că bugetul 
agențiilor trebuie să fie echilibrat; 
subliniază faptul că unele agenții 
generează profituri în urma activităților 
desfășurate, ceea ce adesea conduce la 
excedent; este de părere că, pentru 
agențiile finanțate integral de la bugetul 
Uniunii Europene, surplusul generat în 
anul n ar trebui dedus în mod clar din 
subvenția de la Uniune pentru anul n+1;

eliminat

Or. en

Amendamentul 41
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. reamintește faptul că bugetul agențiilor 
trebuie să fie echilibrat; subliniază faptul 
că unele agenții generează profituri în 
urma activităților desfășurate, ceea ce 
adesea conduce la excedent; este de părere 
că, pentru agențiile finanțate integral de la 
bugetul Uniunii Europene, surplusul
generat în anul n ar trebui dedus în mod 
clar din subvenția de la Uniune pentru anul
n+1;

10. reamintește faptul că bugetul agențiilor 
trebuie să fie echilibrat; subliniază faptul 
că unele agenții generează venituri mai 
mari în urma activităților desfășurate, ceea 
ce uneori conduce la excedent; solicită 
Comisiei să se asigure că pentru agențiile 
finanțate integral de la bugetul Uniunii 
Europene excedentul generat în exercițiul n
este dedus în mod clar din subvenția de la 
Uniune pentru exercițiul n+1, cu condiția 
ca acest lucru să nu pună în pericol 
atingerea obiectivelor agențiilor;

Or. en

Amendamentul 42
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. solicită agențiilor să își analizeze 
procesele administrative interne pentru a 
reduce sarcina administrativă; atrage 
atenția în special asupra proceselor de 
achiziții publice și de recrutare, care ar 
putea fi scurtate semnificativ;

Or. en

Amendamentul 43
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 10b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. insistă ca agențiile să își analizeze 
costurile administrative în comparație cu 
organisme similare atunci când își 
întocmesc viitoarele planuri de resurse și 
să țină seama de tabelul comparativ cu 
gradele personalului administrativ atunci 
când numesc noi persoane în aceste 
posturi;

Or. en

Amendamentul 44
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. solicită tuturor actorilor bugetari 
competenți să își respecte îndatoririle, în 
cadrul procedurii bugetare, să furnizeze o 
justificare adecvată pentru cererile depuse 
legate de bugetele agențiilor (mai precis 
cererea de buget inițială, majorări, 
reduceri);

12. solicită tuturor actorilor bugetari 
competenți să își respecte îndatoririle în 
cadrul procedurii bugetare și să furnizeze o 
justificare adecvată pentru cererile depuse 
legate de bugetele agențiilor (mai precis 
cererea de buget inițială, majorări, 
reduceri); consideră că bugetele agențiilor 
ar trebui să se bazeze pe nevoile lor reale 
și, prin urmare, ar trebui să fie elaborate 
plecând de la zero, și nu pe baza 
necesităților determinate cu ani în urmă;

Or. en

Amendamentul 45
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 13
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. îndeamnă agențiile să minimizeze 
numărul de plăți efectuate cu întârziere 
prin aplicarea de măsuri corective; este în 
principal preocupat de faptul că plățile 
efectuate cu întârziere sporesc riscul de 
percepere a dobânzilor și penalităților de 
întârziere, pentru care nu sunt prevăzute 
credite în buget;

13. încurajează agențiile să minimizeze 
numărul de plăți efectuate cu întârziere 
prin aplicarea de măsuri corective;
consideră că plățile efectuate cu întârziere 
sporesc riscul de percepere a dobânzilor și 
penalităților de întârziere, pentru care nu 
sunt prevăzute credite în buget;

Or. en

Amendamentul 46
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. solicită agențiilor să prezinte rapoarte
fiabile și complete privind excepțiile, în 
conformitate cu standardul de control 
intern nr. 16;

14. solicită agențiilor să prezinte rapoarte 
privind excepțiile, în conformitate cu 
standardul de control intern nr. 16;

Or. en

Amendamentul 47
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. ia act încă o dată de deficiențele din 
cadrul procedurilor de achiziții; este 
preocupat de faptul că sistemul de control 
intern al agențiilor nu este destul de 
eficient pentru a evita sau pentru a depista 
erorile persistente care subminează 
legalitatea și regularitatea tranzacțiilor 

15. ia act de deficiențele din cadrul 
procedurilor de achiziții; solicită agențiilor 
să sporească eficiența sistemului lor de 
control intern pentru a evita sau pentru a 
depista erorile persistente care subminează 
legalitatea și regularitatea tranzacțiilor 
agențiilor;
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agențiilor;

Or. en

Amendamentul 48
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. prin urmare, îndeamnă agențiile să își 
îmbunătățească procedurile de achiziții și, 
în special, autorizația de achiziții în etapa 
deciziei de finanțare și a programului de 
activitate; remarcă de exemplu în cazul 
EMSA că lipsa datelor utilizate pentru a 
sprijini deciziile de finanțare privind 
achizițiile operaționale planificate poate 
periclita valabilitatea deciziei agenției;

16. încurajează agențiile să își 
îmbunătățească procedurile de achiziții și, 
în special, autorizația de achiziții în etapa 
deciziei de finanțare și a programului de 
activitate;

Or. en

Amendamentul 49
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită, de asemenea, agențiilor să 
includă în programele lor anuale de 
activitate informații clare privind pachetul 
bugetar global rezervat pentru achiziții și 
numărul indicativ și tipurile de contracte 
avute în vedere; este preocupat de faptul 
că adesea în programele lor anuale de 
activitate agențiile nu prezintă în mod 
explicit toate informațiile la care se face 
referire în Regulamentul financiar și în 
normele de aplicare ale acestuia; ia act de 
faptul că această deficiență se regăsește în 

17. solicită agențiilor să includă în 
programele lor anuale de activitate 
informații clare privind pachetul bugetar 
global rezervat pentru achiziții și numărul
orientativ și tipurile de contracte avute în 
vedere;
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special la EMSA și la ERA;

Or. en

Amendamentul 50
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. în plus, îndeamnă agențiile să 
garanteze că procedura negociată, care ar 
trebui folosită în condiții strict definite, 
este raportată în mod corespunzător și în 
timp util consiliului de administrație 
pentru ca acesta să fie pe deplin informat 
despre amploarea acestor proceduri;

eliminat

Or. en

Amendamentul 51
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. îndeamnă agențiile să elaboreze 
programe și orientări strategice 
multianuale, ajustate pe măsura 
specificului activităților acestora; consideră 
că este important ca această planificare 
multianuală a activităților (obiective și 
mijloace de a le atinge) să fie legată de 
planificarea multianuală a resurselor (buget 
și personal în special) și să se transpună 
clar în programul anual de activități;
solicită agențiilor să consulte Parlamentul 
în acest sens;

22. încurajează agențiile să elaboreze 
programe sau orientări strategice 
multianuale, ajustate pe măsura 
specificului activităților acestora; consideră 
că este important ca această planificare 
multianuală a activităților (obiective și 
mijloace de a le atinge) să fie legată de 
planificarea multianuală a resurselor (buget 
și personal în special) și să se transpună 
clar în programul anual de activități;
solicită agențiilor să consulte Parlamentul 
în acest sens;

Or. en
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Amendamentul 52
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. îndeamnă, în special, agențiile să 
realizeze acțiuni pentru a garanta că 
programul lor anual de activitate este 
finalizat într-un mod corespunzător și 
conține toate informațiile necesare (și 
anume informații despre toate activitățile 
realizate de agenție și despre toate 
resursele planificate pentru fiecare 
activitate);

25. îndeamnă, în special, agențiile să 
realizeze acțiuni pentru a garanta că 
programul lor anual de activitate este 
finalizat într-un mod corespunzător și 
conține toate informațiile necesare (și 
anume informații despre toate activitățile 
realizate de agenție și despre toate 
resursele planificate pentru fiecare 
activitate), precum și informații detaliate 
și estimări pentru creditele reportate în 
exercițiul următor;

Or. en

Amendamentul 53
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este preocupat de faptul că în decizia 
de înființare a anumitor agenții (Eurojust, 
de exemplu) nu se precizează cui revine 
responsabilitatea pregătirii și adoptării 
programului anual de activitate; 
consideră că această situație poate duce la 
confuzii și la o lipsă de asumare a 
responsabilității în ceea ce privește 
pregătirea și adoptarea programului anual 
de activitate; în consecință, îndeamnă 
agențiile în cauză să remedieze rapid 
această deficiență și să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la măsurile luate;

27. încurajează agențiile să transmită 
autorității de descărcare de gestiune mai 
multe informații privind atribuirea 
responsabilității în ceea ce privește 
pregătirea și adoptarea programului anual 
de activitate;
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Or. en

Amendamentul 54
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. este preocupat de faptul că în decizia de 
înființare a anumitor agenții (Eurojust, de 
exemplu) nu se precizează cui revine 
responsabilitatea pregătirii și adoptării 
programului anual de activitate; consideră 
că această situație poate duce la confuzii și 
la o lipsă de asumare a responsabilității în 
ceea ce privește pregătirea și adoptarea 
programului anual de activitate; în 
consecință, îndeamnă agențiile în cauză 
să remedieze rapid această deficiență și să 
informeze autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune cu privire la 
măsurile luate;

27. este preocupat de faptul că în decizia de 
înființare a anumitor agenții (Eurojust, de 
exemplu) nu se precizează cui revine 
responsabilitatea pregătirii și adoptării 
programului anual de activitate; consideră 
că această situație poate duce la confuzii și 
la o lipsă de asumare a responsabilității în 
ceea ce privește pregătirea și adoptarea 
programului anual de activitate; așteaptă 
propunerea Comisiei pentru modificarea 
actului de înființare;

Or. fr

Amendamentul 55
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. îndeamnă agențiile să își standardizeze 
structura rapoartelor lor de activitate în 
conformitate cu formatul folosit de 
direcțiile generale ale Comisiei (DG-uri) și, 
în consecință, să furnizeze informații cu 
privire la: implementarea programelor lor 
anuale de activitate, planul bugetar și 
privind politica de personal, sistemele de 
gestiune și de control intern, constatări ale 

28. încurajează agențiile să își 
standardizeze structura rapoartelor lor de 
activitate în conformitate cu formatul 
folosit de direcțiile generale ale Comisiei 
(DG-uri) și, în consecință, să furnizeze 
informații cu privire la: implementarea 
programelor lor anuale de activitate, planul 
bugetar și privind politica de personal, 
sistemele de gestiune și de control intern, 
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operațiunilor de audit intern/extern, 
acțiunile prin care s-a dat curs 
recomandărilor din rapoartele de audit, 
recomandările pentru descărcarea de 
gestiune, precum și declarația de asigurare 
din partea directorului executiv; de 
asemenea, solicită agențiilor să furnizeze în 
raportul anual de activitate informații care 
rezultă din declarațiile financiare și din 
raportul privind gestiunea bugetară și 
financiară prevăzut în contextul procedurii 
de descărcare de gestiune, cu condiția 
respectării constrângerilor temporale legate 
de întocmirea conturilor anuale consolidate 
ale Uniunii;

constatări ale operațiunilor de audit 
intern/extern, acțiunile prin care s-a dat 
curs recomandărilor din rapoartele de 
audit, recomandările pentru descărcarea de 
gestiune, precum și declarația de asigurare 
din partea directorului executiv; de 
asemenea, solicită agențiilor să furnizeze în 
raportul anual de activitate informații care 
rezultă din declarațiile financiare și din 
raportul privind gestiunea bugetară și 
financiară prevăzut în contextul procedurii 
de descărcare de gestiune, cu condiția 
respectării constrângerilor temporale legate 
de întocmirea conturilor anuale consolidate 
ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 56
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. îndeamnă agențiile să își standardizeze 
structura rapoartelor lor de activitate în 
conformitate cu formatul folosit de 
direcțiile generale ale Comisiei (DG-uri) și, 
în consecință, să furnizeze informații cu 
privire la: implementarea programelor lor 
anuale de activitate, planul bugetar și 
privind politica de personal, sistemele de 
gestiune și de control intern, constatări ale 
operațiunilor de audit intern/extern, 
acțiunile prin care s-a dat curs 
recomandărilor din rapoartele de audit, 
recomandările pentru descărcarea de 
gestiune, precum și declarația de asigurare 
din partea directorului executiv; de 
asemenea, solicită agențiilor să furnizeze în 
raportul anual de activitate informații care 
rezultă din declarațiile financiare și din 
raportul privind gestiunea bugetară și 
financiară prevăzut în contextul procedurii 

28. îndeamnă agențiile să își standardizeze 
structura rapoartelor lor de activitate în 
conformitate cu formatul folosit de 
direcțiile generale ale Comisiei (DG-uri) și, 
în consecință, să furnizeze informații
detaliate și complete cu privire la:
implementarea programelor lor anuale de 
activitate, planul bugetar și privind politica 
de personal, indicatorii pentru gestionarea 
bugetului, cum ar fi cheltuielile la 
sfârșitul exercițiului (adică angajamentele 
bugetare asumate de agenție în ultimele 
trei luni ale exercițiului), sistemele de 
gestiune și de control intern, constatări ale 
operațiunilor de audit intern/extern, 
acțiunile prin care s-a dat curs 
recomandărilor din rapoartele de audit, 
recomandările pentru descărcarea de 
gestiune, precum și declarația de asigurare 
din partea directorului executiv; de 
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de descărcare de gestiune, cu condiția 
respectării constrângerilor temporale legate 
de întocmirea conturilor anuale consolidate 
ale Uniunii;

asemenea, solicită agențiilor să furnizeze în 
raportul anual de activitate informații care 
rezultă din declarațiile financiare și din 
raportul privind gestiunea bugetară și 
financiară prevăzut în contextul procedurii 
de descărcare de gestiune, cu condiția 
respectării constrângerilor temporale legate 
de întocmirea conturilor anuale consolidate 
ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 57
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. solicită ca structura raportului anual de 
activitate al fiecărei agenții să includă un 
număr de elemente comune bazate pe cele 
mai bune practici în rândul agențiilor, 
pentru a facilita comparațiile; în acest sens, 
îndeamnă Comisia să dezvolte un model 
indicativ în cooperare cu agențiile;

29. solicită Comisiei să elaboreze, în 
cooperare cu agențiile, un model 
orientativ pentru structura raportului anual 
de activitate al fiecărei agenții care să 
includă un număr de elemente comune 
bazate pe cele mai bune practici în rândul 
agențiilor, pentru a facilita comparațiile;

Or. en

Amendamentul 58
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. solicită agențiilor să realizeze și să 
prezinte o evaluare periodică generală a 
activităților și a performanțelor lor, care să 
fie comandată de Comisie, și să publice 
raportul pe site-ul lor de internet; consiliul 
de conducere al agențiilor trebuie ulterior 

34. solicită agențiilor să realizeze și să 
prezinte o evaluare generală bianuală a 
activităților și a performanțelor lor, care să 
fie comandată de Comisie, Parlamentul 
European și/sau Curtea de Conturi 
Europeană, și să publice raportul pe site-ul 
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să întocmească o foaie de parcurs cu plan 
de acțiuni subsecvente, pe baza 
concluziilor acestor evaluări, și să 
raporteze semestrial asupra progreselor;

lor de internet; agențiile trebuie ulterior să 
întocmească o foaie de parcurs cu acțiuni 
subsecvente, pe baza concluziilor acestor 
evaluări, și să raporteze semestrial asupra 
progreselor;

Or. nl

Amendamentul 59
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. solicită agențiilor să realizeze și să 
prezinte o evaluare periodică generală a 
activităților și a performanțelor lor, care să 
fie comandată de Comisie, și să publice 
raportul pe site-ul lor de internet; consiliul 
de conducere al agențiilor trebuie ulterior 
să întocmească o foaie de parcurs cu 
acțiuni subsecvente, pe baza concluziilor 
acestor evaluări, și să raporteze semestrial 
asupra progreselor;

34. solicită agențiilor să realizeze și să 
prezinte o evaluare periodică generală a 
activităților, a performanțelor și a 
eficacității lor, care să fie comandată de 
Comisie, și să publice raportul pe site-ul 
lor de internet; consiliile de administrație 
ale agențiilor trebuie ulterior să 
întocmească o foaie de parcurs cu acțiuni 
subsecvente, pe baza concluziilor acestor 
evaluări, și să raporteze semestrial asupra 
progreselor;

Or. en

Amendamentul 60
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. reamintește că, în conformitate cu 
articolul 96 alineatul (2) din Regulamentul 
financiar-cadru, agențiilor li se solicită să 
furnizeze autorității care acordă 
descărcarea de gestiune un raport privind 
măsurile luate pe baza observațiilor și 

35. (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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recomandărilor realizate de autoritatea care 
acordă descărcarea de gestiune în cadrul 
rapoartelor de descărcare de gestiune 
anterioare;

Or. en

Amendamentul 61
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că, pentru exercițiul 
financiar 2010, autoritatea care acordă 
descărcare de gestiune nu a primit 
rapoartele conform articolului 96 de la 
șase agenții: EASA, EMEA, EMCDDA, 
EURATOM, EUROFOUND și GSA; prin 
urmare, solicită acestor agenții să prezinte 
imediat aceste rapoarte;

eliminat

Or. en

Amendamentul 62
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că, pentru exercițiul 
financiar 2010, autoritatea care acordă 
descărcare de gestiune nu a primit 
rapoartele conform articolului 96 de la 
șase agenții: EASA, EMEA, EMCDDA, 
EURATOM, EUROFOUND și GSA; prin 
urmare, solicită acestor agenții să prezinte 
imediat aceste rapoarte;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 63
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. constată că, pentru exercițiul 
financiar 2010, autoritatea care acordă 
descărcare de gestiune nu a primit 
rapoartele conform articolului 96 de la 
șase agenții: EASA, EMEA, EMCDDA, 
EURATOM, EUROFOUND și GSA; prin 
urmare, solicită acestor agenții să prezinte 
imediat aceste rapoarte;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 64
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 37

Propunerea de rezoluție Amendamentul

37. regretă că informațiile furnizate de 
agenții în rapoartele conform articolului 
96 provin chiar de la agenții și că, prin 
urmare, precizia declarațiilor nu poate fi 
certificată pe deplin și acceptată ca atare; 
prin urmare, solicită grupului de lucru 
interinstituțional pentru agenții să aibă în 
vedere includerea unei dispoziții privind 
crearea și implementarea unui mecanism 
de verificare privind informațiile furnizate 
de agenții în temeiul articolului 96, pentru 
a permite autorității care acordă 
descărcarea de gestiune să aibă încredere 
în validitatea informațiilor primite și să 
permită realizarea de acțiuni detaliate 
pentru a da curs observațiilor și 
recomandărilor prezentate de Parlament 

eliminat
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în cadrul rezoluțiilor sale anterioare de 
descărcare de gestiune;

Or. en

Amendamentul 65
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. îndeamnă agențiile să furnizeze, prin 
intermediul site-urilor lor de internet, 
informațiile necesare pentru a garanta 
transparența, în special transparența 
financiară; îndeamnă în special agențiile 
să pună la dispoziție pe site-urile lor de 
internet lista tuturor contractelor acordate 
în ultimii trei ani și lista membrilor 
consiliilor de conducere, precum și 
declarațiile de interese ale acestora; 
solicită Comisiei să își continue eforturile 
de a face aceste informații disponibile și de 
a le integra în sistemul său de transparență 
financiară;

40. încurajează agențiile să furnizeze, prin 
intermediul site-urilor lor de internet, 
informațiile necesare pentru a garanta 
transparența, în special transparența 
financiară; solicită Comisiei să își continue 
eforturile de a face aceste informații 
disponibile și de a le integra în sistemul său 
de transparență financiară;

Or. en

Amendamentul 66
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 40

Propunerea de rezoluție Amendamentul

40. îndeamnă agențiile să furnizeze, prin 
intermediul site-urilor lor de internet, 
informațiile necesare pentru a garanta 
transparența, în special transparența 
financiară; îndeamnă în special agențiile să 
pună la dispoziție pe site-urile lor de 

40. îndeamnă agențiile să furnizeze, prin 
intermediul site-urilor lor de internet, 
informațiile necesare pentru a garanta 
transparența, în special transparența 
financiară; îndeamnă în special agențiile să 
pună la dispoziție pe site-urile lor de 
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internet lista tuturor contractelor acordate 
în ultimii trei ani și lista membrilor 
consiliilor de conducere, precum și 
declarațiile de interese ale acestora; solicită 
Comisiei să își continue eforturile de a face 
aceste informații disponibile și de a le 
integra în sistemul său de transparență 
financiară;

internet lista tuturor contractelor acordate 
în ultimii trei ani și lista membrilor 
consiliilor de administrație, precum și 
declarațiile de interese ale acestora, și lista 
tuturor întreprinderilor care sunt 
implicate în contracte de tip PPP sau care 
au legături comerciale de altă natură cu 
agențiile; solicită Comisiei să își continue 
eforturile de a face aceste informații 
disponibile și de a le integra în sistemul său 
de transparență financiară;

Or. en

Amendamentul 67
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. îndeamnă agențiile să consolideze 
implicarea în planificarea lor anuală a 
principalelor părți interesate (inclusiv 
Parlamentul);

eliminat

Or. en

Amendamentul 68
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 42

Propunerea de rezoluție Amendamentul

42. îndeamnă agențiile să consolideze 
implicarea în planificarea lor anuală a 
principalelor părți interesate (inclusiv 
Parlamentul);

42. îndeamnă agențiile să consolideze 
implicarea instituțiilor europene, în 
special a Parlamentului, în planificarea lor 
anuală;

Or. fr
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Amendamentul 69
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. este profund îngrijorat de informațiile 
conform cărora ar exista conflicte de 
interese care ar exista în cadrul agențiilor 
sau/și în cadrul consiliului de 
administrație, în special în cazul AESA, 
AEM și EFSA;

eliminat

Or. en

Amendamentul 70
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 43

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. este profund îngrijorat de informațiile 
conform cărora ar exista conflicte de 
interese care ar exista în cadrul agențiilor 
sau/și în cadrul consiliului de 
administrație, în special în cazul AESA, 
AEM și EFSA;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 71
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 43
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

43. este profund îngrijorat de informațiile 
conform cărora ar exista conflicte de 
interese care ar exista în cadrul agențiilor 
sau/și în cadrul consiliului de administrație, 
în special în cazul AESA, AEM și EFSA;

43. solicită agențiilor să adopte procese 
eficace care să trateze în mod adecvat 
posibilele acuzații privind existența unor
conflicte de interese în cadrul agențiilor 
sau/și în cadrul consiliului de administrație, 
în special în cazul AESA, AEM și EFSA;

Or. en

Amendamentul 72
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 43a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

43a. salută inițiativele unor agenții, 
printre care inițiativa Agenției Europene 
pentru Controlul Pescuitului, de a 
organiza, prin intermediul structurii lor 
interne de audit, un curs intern de 
formare și de a oferi formarea necesară în 
domeniul eticii și integrității în cadrul 
agenției; salută în special faptul că acest 
curs este obligatoriu pentru întregul 
personal pentru a face cunoscute valorile 
etice și organizaționale, în special în ceea 
ce privește conduita etică, evitarea 
conflictelor de interese, prevenirea 
fraudei și raportarea neregulilor;

Or. en

Amendamentul 73
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 44
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. invită agențiile să își documenteze și să 
își evalueze cu atenție mecanismele de 
control pentru a preveni conflictele de 
interese între personalul lor și experții care 
lucrează în agenție; în plus, invită consiliul 
de administrație al agențiilor să adopte și să 
aplice cele mai stricte norme și mecanisme 
de verificare în ceea ce privește propriii 
membri, pentru a garanta independența 
deplină a acestora de interesele private;
reiterează că reputația agenției va avea de 
suferit în cazul în care apare o acuzație de 
conflict de interese, cu impact negativ 
asupra reputației Uniunii;

44. invită agențiile să își documenteze și să 
își evalueze cu atenție mecanismele de 
control pentru a preveni conflictele de 
interese între personalul lor și experții care 
lucrează în agenție; în plus, invită consiliul 
de administrație al agențiilor să adopte și să 
aplice cele mai stricte norme și mecanisme 
de verificare în ceea ce privește propriii 
membri, pentru a garanta independența 
deplină a acestora de interesele private;

Or. en

Amendamentul 74
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 44

Propunerea de rezoluție Amendamentul

44. invită agențiile să își documenteze și să 
își evalueze cu atenție mecanismele de 
control pentru a preveni conflictele de 
interese între personalul lor și experții care 
lucrează în agenție; în plus, invită consiliul 
de administrație al agențiilor să adopte și să 
aplice cele mai stricte norme și mecanisme 
de verificare în ceea ce privește propriii 
membri, pentru a garanta independența 
deplină a acestora de interesele private;
reiterează că reputația agenției va avea de 
suferit în cazul în care apare o acuzație de 
conflict de interese, cu impact negativ 
asupra reputației Uniunii;

44. invită agențiile să își documenteze și să 
își evalueze cu atenție mecanismele de 
control pentru a preveni conflictele de 
interese între personalul lor și experții care 
lucrează în agenție; în plus, invită consiliul 
de administrație al agențiilor să adopte și să 
aplice cele mai stricte norme și mecanisme 
de verificare în ceea ce privește propriii 
membri, pentru a garanta independența 
deplină a acestora de interesele private;

Or. fr
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Amendamentul 75
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. reamintește că Ombudsmanul 
European a criticat EFSA pentru modul 
în care evaluează potențialele conflicte de 
interese și cazurile de tip „ușă turnantă”; 
este îngrijorat că alte agenții se confruntă 
cu situații similare și nu reușesc să pună 
capăt situațiilor de conflict de interese și 
să le prevină;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 76
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 45

Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. reamintește că Ombudsmanul European 
a criticat EFSA pentru modul în care 
evaluează potențialele conflicte de interese 
și cazurile de tip „ușă turnantă”; este 
îngrijorat că alte agenții se confruntă cu 
situații similare și nu reușesc să pună 
capăt situațiilor de conflict de interese și 
să le prevină;

45. reamintește că Ombudsmanul European 
a criticat EFSA pentru modul în care 
evaluează potențialele conflicte de interese 
și cazurile de tip „ușă turnantă”;

Or. en

Amendamentul 77
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 45
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

45. reamintește că Ombudsmanul European 
a criticat EFSA pentru modul în care 
evaluează potențialele conflicte de interese 
și cazurile de tip „ușă turnantă”; este 
îngrijorat că alte agenții se confruntă cu 
situații similare și nu reușesc să pună 
capăt situațiilor de conflict de interese și 
să le prevină;

45. reamintește că Ombudsmanul European 
a criticat EFSA pentru modul în care 
evaluează potențialele conflicte de interese 
și cazurile de tip „ușă turnantă”; solicită 
celorlalte agenții care s-ar putea 
confrunta cu situații similare să utilizeze 
proceduri eficace pentru a detecta și a 
preveni orice conflict de interese;

Or. en

Amendamentul 78
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. prin urmare, îndeamnă agențiile să 
transmită Parlamentului o prezentare 
detaliată a criteriilor și a mecanismelor de 
verificare aplicate cu scopul de a se evita 
cazurile de tip „ușă turnantă” și de a se 
pune capăt conflictelor de interese; în 
cazurile în care acest rol este îndeplinit în 
colaborare cu omologii de la nivel 
național, îndeamnă agențiile să clarifice 
situația acestui rol partajat, pentru a se 
evita lacunele legate de responsabilitate în 
cazurile de conflict de interese;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 79
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 46
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. prin urmare, îndeamnă agențiile să 
transmită Parlamentului o prezentare 
detaliată a criteriilor și a mecanismelor de 
verificare aplicate cu scopul de a se evita 
cazurile de tip „ușă turnantă” și de a se 
pune capăt conflictelor de interese; în 
cazurile în care acest rol este îndeplinit în 
colaborare cu omologii de la nivel național, 
îndeamnă agențiile să clarifice situația 
acestui rol partajat, pentru a se evita 
lacunele legate de responsabilitate în 
cazurile de conflict de interese;

46. prin urmare, invită agențiile să 
transmită Parlamentului o prezentare 
detaliată a procedurilor aplicate cu scopul 
de a se evita cazurile de tip „ușă turnantă” 
și eventualele situații de conflicte de 
interese; în cazurile în care acest rol este 
îndeplinit în colaborare cu omologii de la 
nivel național, îndeamnă agențiile să 
clarifice situația acestui rol partajat, pentru 
a se evita lacunele legate de 
responsabilitate în cazurile de conflict de 
interese;

Or. en

Amendamentul 80
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 46

Propunerea de rezoluție Amendamentul

46. prin urmare, îndeamnă agențiile să 
transmită Parlamentului o prezentare 
detaliată a criteriilor și a mecanismelor de 
verificare aplicate cu scopul de a se evita 
cazurile de tip „ușă turnantă” și de a se 
pune capăt conflictelor de interese; în 
cazurile în care acest rol este îndeplinit în 
colaborare cu omologii de la nivel național, 
îndeamnă agențiile să clarifice situația 
acestui rol partajat, pentru a se evita 
lacunele legate de responsabilitate în 
cazurile de conflict de interese;

46. prin urmare, îndeamnă agențiile să 
transmită comisiilor competente din 
Parlament o prezentare detaliată a 
criteriilor și a mecanismelor de verificare 
aplicate cu scopul de a se evita cazurile de 
tip „ușă turnantă”; în cazurile în care acest 
rol este îndeplinit în colaborare cu 
omologii de la nivel național, îndeamnă 
agențiile să clarifice situația acestui rol 
partajat, pentru a se evita lacunele legate de 
responsabilitate în cazurile de conflict de 
interese;

Or. en

Amendamentul 81
Véronique Mathieu
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Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. în plus, reiterează invitația adresată 
Comisiei de a furniza informații privind 
existența și aplicarea unor reglementări și 
norme privind perioadele de tranziție și 
privind cazurile comparabile din toate 
agențiile;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 82
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 47

Propunerea de rezoluție Amendamentul

47. în plus, reiterează invitația adresată 
Comisiei de a furniza informații privind 
existența și aplicarea unor reglementări și 
norme privind perioadele de tranziție și 
privind cazurile comparabile din toate 
agențiile;

47. în plus, reiterează invitația adresată 
Comisiei de a furniza informații privind 
existența și aplicarea unor reglementări și 
norme privind perioadele de tranziție și 
privind cazurile comparabile din toate 
agențiile înainte de sfârșitul lui 2012;

Or. en

Amendamentul 83
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. repetă invitația adresată Curții de 
Conturi de a face o analiză cuprinzătoare 
privind abordarea agențiilor și practica 
concretă referitoare la gestionarea 
situațiilor de conflict de interese, pentru a 

eliminat
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se pune capăt conflictelor existente și 
pentru a se preveni conflictele viitoare;

Or. en

Amendamentul 84
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. repetă invitația adresată Curții de 
Conturi de a face o analiză cuprinzătoare 
privind abordarea agențiilor și practica 
concretă referitoare la gestionarea 
situațiilor de conflict de interese, pentru a 
se pune capăt conflictelor existente și 
pentru a se preveni conflictele viitoare;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 85
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. repetă invitația adresată Curții de 
Conturi de a face o analiză cuprinzătoare 
privind abordarea agențiilor și practica 
concretă referitoare la gestionarea 
situațiilor de conflict de interese, pentru a 
se pune capăt conflictelor existente și 
pentru a se preveni conflictele viitoare;

48. salută intenția Curții de Conturi de a 
face o analiză cuprinzătoare privind 
abordarea și practicile concrete ale 
agențiilor referitoare la gestionarea 
situațiilor de conflict de interese, pentru a 
se pune capăt conflictelor existente și 
pentru a se preveni conflictele viitoare;

Or. en
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Amendamentul 86
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 48

Propunerea de rezoluție Amendamentul

48. repetă invitația adresată Curții de 
Conturi de a face o analiză cuprinzătoare 
privind abordarea agențiilor și practica 
concretă referitoare la gestionarea 
situațiilor de conflict de interese, pentru a 
se pune capăt conflictelor existente și 
pentru a se preveni conflictele viitoare;

48. repetă invitația adresată Curții de 
Conturi de a face o analiză cuprinzătoare 
privind politicile, abordarea și practicile 
concrete ale agențiilor referitoare la 
gestionarea situațiilor de conflict de 
interese, pentru a se pune capăt conflictelor 
existente și pentru a se preveni conflictele 
viitoare, ținând seama de definiția dată de 
OCDE conflictului de interese și de 
normele sale în acest sens;

Or. en

Amendamentul 87
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. reamintește că, în Rezoluția sa din 15 
septembrie 2011 referitoare la eforturile 
UE de combatere a corupției, Parlamentul 
a invitat, printre altele, Comisia și 
agențiile Uniunii să asigure o 
transparență sporită prin elaborarea unor
coduri de conduită sau prin îmbunătățirea
codurilor de conduită existente, astfel 
încât acestea să conțină, cel puțin, norme 
clare privind conflictele de interese;

49. reamintește că Ombudsmanul 
European a criticat EFSA pentru modul 
în care evaluează potențialele conflicte de 
interese și cazurile de tip „ușă turnantă”; 
solicită Agențiilor să elaboreze coduri de
bună conduită sau să îmbunătățească 
codurile existente pentru a preveni
conflictele de interese; consideră că 
trebuie clarificate normele privind 
angajarea în sectorul privat a oricărei 
persoane care a ocupat postul de director 
al unei agenții sau care a avut 
responsabilități semnificative în cadrul 
unei agenții; 

Or. fr
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Amendamentul 88
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 49

Propunerea de rezoluție Amendamentul

49. reamintește că, în Rezoluția sa din 15 
septembrie 2011 referitoare la eforturile 
UE de combatere a corupției, Parlamentul a 
invitat, printre altele, Comisia și agențiile 
Uniunii să asigure o transparență sporită 
prin elaborarea unor coduri de conduită sau 
prin îmbunătățirea codurilor de conduită 
existente, astfel încât acestea să conțină, 
cel puțin, norme clare privind conflictele 
de interese;

49. reamintește că, în Rezoluția sa din 15 
septembrie 2011 referitoare la eforturile 
UE de combatere a corupției, Parlamentul a 
invitat, printre altele, Comisia și agențiile 
Uniunii să asigure o transparență sporită 
prin elaborarea unor coduri de conduită sau 
prin îmbunătățirea codurilor de conduită 
existente;

Or. en

Amendamentul 89
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. reamintește faptul că conflictele de 
interese constituie o cauză a corupției, a 
fraudei, a gestionării defectuoase a 
fondurilor și a resurselor umane, precum 
și o cauză a favoritismului, afectează 
negativ imparțialitatea deciziilor și 
calitatea muncii și subminează încrederea 
cetățenilor Uniunii în instituțiile Uniunii, 
inclusiv în agenții;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 90
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 50

Propunerea de rezoluție Amendamentul

50. reamintește faptul că conflictele de 
interese constituie o cauză a corupției, a 
fraudei, a gestionării defectuoase a 
fondurilor și a resurselor umane, precum 
și o cauză a favoritismului, afectează 
negativ imparțialitatea deciziilor și 
calitatea muncii și subminează încrederea 
cetățenilor Uniunii în instituțiile Uniunii, 
inclusiv în agenții.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 91
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 53

Propunerea de rezoluție Amendamentul

53. invită agențiile să fie mai active în 
domeniul detectării și prevenirii fraudelor 
și să comunice în mod adecvat și periodic 
informațiile referitoare la aceste activități;
subliniază faptul că rolul Oficiului 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) în 
ceea ce privește agențiile ar trebui 
formalizat, sporit și reliefat;

53. invită agențiile să fie mai active în 
domeniul prevenirii fraudelor și să 
comunice în mod adecvat și periodic 
informațiile referitoare la aceste activități;
subliniază faptul că rolul Oficiului 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) în 
ceea ce privește agențiile ar trebui 
formalizat, sporit și reliefat;

Or. en

Amendamentul 92
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 55 – paragraful 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

consideră că aceste deficiențe reduc 
capacitatea agențiilor: de a răspunde 
eventualelor acuzații de luare a unor decizii 
arbitrare în ceea ce privește recrutarea de 
personal; de a lua deciziile de remediere 
adecvate și de a spori încrederea 
cetățenilor Uniunii în procedura de 
recrutare a agențiilor;

consideră că aceste deficiențe reduc 
capacitatea agențiilor de a răspunde 
eventualelor acuzații de luare a unor decizii 
arbitrare în ceea ce privește recrutarea de 
personal și îndeamnă agențiile să ia
deciziile de remediere adecvate;

Or. en

Amendamentul 93
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 55 – primul paragraf

Propunerea de rezoluție Amendamentul

consideră că aceste deficiențe reduc 
capacitatea agențiilor: de a răspunde 
eventualelor acuzații de luare a unor decizii 
arbitrare în ceea ce privește recrutarea de 
personal; de a lua deciziile de remediere 
adecvate și de a spori încrederea 
cetățenilor Uniunii în procedura de 
recrutare a agențiilor;

consideră că aceste deficiențe reduc 
capacitatea agențiilor de a răspunde 
eventualelor acuzații de luare a unor decizii 
arbitrare în ceea ce privește recrutarea de 
personal și de a lua deciziile de remediere 
adecvate;

Or. fr

Amendamentul 94
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 57

Propunerea de rezoluție Amendamentul

57. consideră că în fiecare an există 
angajați, inclusiv directori, care trec, prin 
rotație, de la o agenție la alta; face apel la 

eliminat
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Comisie să furnizeze Parlamentului un 
tabel cu toți membrii personalului, în 
special cu directorii și cu persoanele cu 
poziții de conducere, care și-au schimbat 
locul de muncă trecând de la o agenție la 
alta sau spre o altă instituție a Uniunii, 
cel puțin începând cu anul 2008;

Or. en

Amendamentul 95
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 58

Propunerea de rezoluție Amendamentul

58. solicită Comisiei să furnizeze 
Parlamentului un tabel detaliat al 
criteriilor aplicate pentru asigurarea 
independenței, imparțialității și calificării 
adecvate a personalului recrutat, tabel 
care să includă criteriile ce vizează 
eliminarea sau prevenirea conflictelor de
interese, și să aplice sancțiuni disuasive în 
cazurile în care se constată nereguli;

eliminat

Or. en

Amendamentul 96
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită din nou agențiilor să se asigure 
că sarcinile sensibile nu sunt atribuite 
personalului interimar, având în vedere că 
personalul interimar este recrutat în 
funcție de schema de personal; regretă 
faptul că, în unele cazuri, agențiile au 

59. solicită din nou agențiilor să se asigure 
că sarcinile sensibile nu sunt atribuite 
personalului interimar; regretă faptul că, în 
unele cazuri, agențiile au angajat personal 
interimar în vederea îndeplinirii unor 
sarcini sensibile sau îi permit acestui tip de 
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angajat personal interimar în vederea 
îndeplinirii unor sarcini sensibile sau 
pentru a-i permite accesul la informații 
sensibile; subliniază riscul unor eventuale 
încălcări ale normelor de securitate legat de 
accesul personalului interimar la informații 
sensibile sau de necunoașterea de către 
acesta a procedurilor de urmat sau chiar de 
conflictele de interese;

personal accesul la informații sensibile; 
subliniază riscul unor eventuale încălcări 
ale normelor de securitate legat de accesul 
personalului interimar la informații 
sensibile sau de necunoașterea de către 
acesta a procedurilor de urmat sau chiar de 
conflictele de interese;

Or. fr

Amendamentul 97
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 59

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59. solicită din nou agențiilor să se asigure 
că sarcinile sensibile nu sunt atribuite 
personalului interimar, având în vedere că 
personalul interimar este recrutat în funcție 
de schema de personal; regretă faptul că, în 
unele cazuri, agențiile au angajat personal 
interimar în vederea îndeplinirii unor 
sarcini sensibile sau pentru a-i permite
accesul la informații sensibile; subliniază 
riscul unor eventuale încălcări ale normelor 
de securitate legat de accesul personalului 
interimar la informații sensibile sau de 
necunoașterea de către acesta a 
procedurilor de urmat sau chiar de 
conflictele de interese;

59. solicită agențiilor să se asigure că 
sarcinile sensibile nu sunt atribuite 
personalului interimar, având în vedere că 
personalul interimar este recrutat în funcție 
de schema de personal; regretă faptul că, în 
unele cazuri, agențiile au angajat personal 
interimar în vederea îndeplinirii unor 
sarcini sensibile sau îi permit acestui tip de 
personal accesul la informații sensibile; 
subliniază riscul unor eventuale încălcări 
ale normelor de securitate legate de accesul 
personalului interimar la informații 
sensibile sau de necunoașterea de către 
acesta a procedurilor de urmat sau chiar de 
conflictele de interese;

Or. en

Amendamentul 98
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Subtitlu nou după punctul 59
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Programul de lucru flexibil – zile libere

Or. de

Amendamentul 99
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 59a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

59a. solicită tuturor agențiilor să 
informeze autoritatea de descărcare de 
gestiune cu privire la numărul de zile 
libere autorizate pentru fiecare grad în 
cadrul programului de lucru flexibil și cu 
privire la sistemele de compensare prin 
timp liber din 2010;

Or. de

Amendamentul 100
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că este o lacună a legislației 
privind agențiile faptul că constatările și 
recomandările IAS sunt luate în 
considerare doar în funcție de bunăvoința 
directorilor agențiilor și a consiliilor de 
administrație ale acestora; de asemenea, 
subliniază că informarea autorității care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire 
la activitatea și constatările IAS este 
lăsată la discreția directorilor agențiilor, 
fără ca IAS să aibă posibilitatea de a 

eliminat
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prezenta rapoarte direct Parlamentului cu 
privire la fiabilitatea informațiilor 
transmise de agenții; îndeamnă, așadar, 
organele legislative să abordeze această 
problemă și să soluționeze această 
deficiență atunci când discută despre 
modificarea Regulamentului financiar;

Or. en

Amendamentul 101
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 61

Propunerea de rezoluție Amendamentul

61. consideră că este o lacună a legislației 
privind agențiile faptul că constatările și 
recomandările IAS sunt luate în 
considerare doar în funcție de bunăvoința 
directorilor agențiilor și a consiliilor de 
administrație ale acestora; de asemenea, 
subliniază că informarea autorității care 
acordă descărcarea de gestiune cu privire 
la activitatea și constatările IAS este 
lăsată la discreția directorilor agențiilor, 
fără ca IAS să aibă posibilitatea de a 
prezenta rapoarte direct Parlamentului cu 
privire la fiabilitatea informațiilor 
transmise de agenții; îndeamnă, așadar, 
organele legislative să abordeze această 
problemă și să soluționeze această 
deficiență atunci când discută despre 
modificarea Regulamentului financiar;

61. consideră că rapoartele auditorului 
intern ar trebui să fie puse la dispoziția 
membrilor Comisiei pentru control 
bugetar, eventual cu acces restricționat;
îndeamnă colegislatorii să modifice 
Regulamentul financiar pentru a impune 
auditorului intern obligația de a-și 
transmite rapoartele autorității care acordă 
descărcarea de gestiune prin intermediul 
secretariatului Comisiei pentru control 
bugetar;

Or. fr

Amendamentul 102
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 63
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

63. în consecință, face apel la consiliile de 
administrație ale agențiilor să țină seama în 
mod corespunzător de recomandările 
făcute de IAS, pentru a remedia rapid 
deficiențele identificate și pentru a 
justifica autorității care acordă 
descărcarea de gestiune respingerile și 
întârzierile în ceea ce privește 
implementarea recomandărilor IAS;

63. în consecință, face apel la consiliile de 
administrație ale agențiilor să țină seama în 
mod corespunzător de recomandările 
făcute de IAS;

Or. en

Amendamentul 103
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. ia act de faptul că, în realitate, atât 
IAS, cât și, în mare măsură, Curtea de 
Conturi, acționează în calitate de 
consilieri ai agențiilor și le oferă acestora 
recomandări care nu sunt făcute publice 
și care vizează soluționarea deficiențelor 
agențiilor; este profund îngrijorat de 
faptul că niciuna dintre instituțiile de 
audit nu desfășoară un control privind 
agențiile care să fie reflectat într-un 
document public; se întreabă dacă atât 
IAS, cât și Curtea de Conturi ajută pe plan 
intern agențiile să își rezolve problemele 
și care le controlează prin analize și 
rapoarte publice; prin urmare, solicită 
separarea clară a sarcinilor IAS de cele 
ale Curții de Conturi;

64. salută faptul că Curtea de Conturi a 
emis 32 de documente publice referitoare 
la agențiile UE în 2010, care au fost 
publicate de Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene și sunt disponibile pe site-ul de 
internet al Curții de Conturi și pe cel al 
Comisiei pentru control bugetar;

Or. en
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Amendamentul 104
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. ia act de faptul că, în realitate, atât 
IAS, cât și, în mare măsură, Curtea de 
Conturi, acționează în calitate de 
consilieri ai agențiilor și le oferă acestora 
recomandări care nu sunt făcute publice 
și care vizează soluționarea deficiențelor 
agențiilor; este profund îngrijorat de 
faptul că niciuna dintre instituțiile de 
audit nu desfășoară un control privind 
agențiile care să fie reflectat într-un 
document public; se întreabă dacă atât 
IAS, cât și Curtea de Conturi ajută pe 
plan intern agențiile să își rezolve 
problemele și care le controlează prin 
analize și rapoarte publice; prin urmare, 
solicită separarea clară a sarcinilor IAS
de cele ale Curții de Conturi;

64. remarcă că atât IAS, cât și Curtea de 
Conturi adresează agențiilor recomandări 
pentru soluționarea deficiențelor lor; 
salută eforturile depuse de cele două 
instituții de audit pentru a le face 
agențiilor recomandări utile astfel încât
să își poată corecta deficiențele;
reamintește insistent agențiilor să ia în 
serios recomandările și să adopte 
măsurile necesare pentru a-și corecta 
deficiențele; solicită IAS să informeze 
autoritatea bugetară cu privire la 
deficiențele întâlnite în rapoartele 
întocmite de directorii agențiilor în 
conformitate cu articolul 78 alineatul (5) 
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 
2343/2002 și să facă publice 
recomandările adresate agențiilor pentru 
a garanta caracterul public și, astfel, 
eficacitatea sarcinilor lor de audit;

Or. en

Amendamentul 105
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 64

Propunerea de rezoluție Amendamentul

64. ia act de faptul că, în realitate, atât 
IAS, cât și, în mare măsură, Curtea de 
Conturi, acționează în calitate de 
consilieri ai agențiilor și le oferă acestora 
recomandări care nu sunt făcute publice și 
care vizează soluționarea deficiențelor 
agențiilor; este profund îngrijorat de 

64. constată că IAS și Curtea de Conturi
au misiunea de a efectua audituri interne 
și, respectiv, externe și de a le adresa 
directorilor agențiilor recomandări pentru 
a îmbunătăți modul de gestionare a 
agențiilor; autoritatea bugetară verifică 
conturile, bilanțul și raportul anual al
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faptul că niciuna dintre instituțiile de 
audit nu desfășoară un control privind 
agențiile care să fie reflectat într-un 
document public; se întreabă dacă atât 
IAS, cât și Curtea de Conturi ajută pe 
plan intern agențiile să își rezolve 
problemele și care le controlează prin 
analize și rapoarte publice; prin urmare, 
solicită separarea clară a sarcinilor IAS 
de cele ale Curții de Conturi;

Curții de Conturi și acordă descărcarea de 
gestiune directorilor agențiilor 
descentralizate și întreprinderilor 
comune;

Or. fr

Amendamentul 106
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. îndeamnă, prin urmare, Curtea de 
Conturi să își exercite în mod serios și 
imparțial funcțiile de control și audit 
privind agențiile și să își prezinte 
constatările și recomandările prin 
intermediul rapoartelor sale publice 
anuale sau speciale, pentru a permite 
Parlamentului să își îndeplinească întru 
totul funcția de acordare a descărcării de 
gestiune și pentru ca publicul să știe cum 
sunt gestionate agențiile și care au fost 
deficiențele identificate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 107
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 65
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. îndeamnă, prin urmare, Curtea de 
Conturi să își exercite în mod serios și 
imparțial funcțiile de control și audit 
privind agențiile și să își prezinte 
constatările și recomandările prin 
intermediul rapoartelor sale publice 
anuale sau speciale, pentru a permite 
Parlamentului să își îndeplinească întru 
totul funcția de acordare a descărcării de 
gestiune și pentru ca publicul să știe cum 
sunt gestionate agențiile și care au fost 
deficiențele identificate;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 108
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. îndeamnă, prin urmare, Curtea de 
Conturi să își exercite în mod serios și 
imparțial funcțiile de control și audit 
privind agențiile și să își prezinte 
constatările și recomandările prin 
intermediul rapoartelor sale publice anuale 
sau speciale, pentru a permite
Parlamentului să își îndeplinească întru 
totul funcția de acordare a descărcării de 
gestiune și pentru ca publicul să știe cum 
sunt gestionate agențiile și care au fost 
deficiențele identificate;

65. încurajează Curtea de Conturi, prin 
urmare, să își exercite în continuare cu 
imparțialitate funcțiile de audit privind 
agențiile și să își prezinte constatările și 
recomandările prin intermediul rapoartelor 
sale publice anuale sau speciale, pentru a-i
permite autorității bugetare să își 
îndeplinească întru totul funcția de
acordare a descărcării de gestiune;

Or. en

Amendamentul 109
Monica Luisa Macovei
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Propunere de rezoluție
Punctul 65

Propunerea de rezoluție Amendamentul

65. îndeamnă, prin urmare, Curtea de 
Conturi să își exercite în mod serios și 
imparțial funcțiile de control și audit 
privind agențiile și să își prezinte 
constatările și recomandările prin 
intermediul rapoartelor sale publice anuale 
sau speciale, pentru a permite 
Parlamentului să își îndeplinească întru 
totul funcția de acordare a descărcării de 
gestiune și pentru ca publicul să știe cum 
sunt gestionate agențiile și care au fost 
deficiențele identificate;

65. îndeamnă Curtea de Conturi să își 
exercite cu meticulozitate funcțiile de 
control și audit privind agențiile și să își 
prezinte toate constatările și recomandările 
prin intermediul rapoartelor sale publice 
anuale sau speciale, pentru a permite 
Parlamentului să își îndeplinească întru 
totul funcția de acordare a descărcării de 
gestiune și pentru ca publicul să știe cum 
sunt gestionate agențiile și care au fost 
deficiențele identificate;

Or. en

Amendamentul 110
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. îndeamnă, în plus, Curtea de Conturi 
să se asigure, în timpul procedurilor sale 
de audit privind agențiile, că procedurile 
de ofertare ale agențiilor pentru etapele 
de pregătire, publicare, evaluare și 
gestionare a contractelor respectă întru 
totul principiul concurenței maxime și 
deschise și principiul raportului optim 
calitate/preț; îndeamnă, de asemenea, 
Curtea de Conturi să verifice cifra de 
afaceri reală a companiilor contractate de 
fiecare agenție, pentru a se asigura că 
cifra de afaceri nu este legată de 
schimbările care apar în denumirea 
oficială a contractorilor;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 111
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. îndeamnă, în plus, Curtea de Conturi
să se asigure, în timpul procedurilor sale 
de audit privind agențiile, că procedurile 
de ofertare ale agențiilor pentru etapele de 
pregătire, publicare, evaluare și 
gestionare a contractelor respectă întru 
totul principiul concurenței maxime și 
deschise și principiul raportului optim 
calitate/preț; îndeamnă, de asemenea, 
Curtea de Conturi să verifice cifra de 
afaceri reală a companiilor contractate de 
fiecare agenție, pentru a se asigura că 
cifra de afaceri nu este legată de 
schimbările care apar în denumirea 
oficială a contractorilor;

66. remarcă faptul că Curtea de Conturi
analizează procedurile de achiziții publice 
în cadrul auditurilor pe care le desfășoară 
în cadrul agențiilor și publică rezultatele 
acestei analize; salută faptul că 
programele de audit ale Curții de Conturi
țin seama de riscul ca, în cadrul 
procedurilor de achiziții publice, 
contractanții să furnizeze informații 
incorecte;

Or. en

Amendamentul 112
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 66

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66. îndeamnă, în plus, Curtea de Conturi
să se asigure, în timpul procedurilor sale 
de audit privind agențiile, că procedurile 
de ofertare ale agențiilor pentru etapele 
de pregătire, publicare, evaluare și 
gestionare a contractelor respectă întru 
totul principiul concurenței maxime și 
deschise și principiul raportului optim 
calitate/preț; îndeamnă, de asemenea, 
Curtea de Conturi să verifice cifra de 

66. sprijină Curtea de Conturi în rolul său 
de auditor extern, pentru a se asigura că
aceasta depune toate eforturile pentru a 
obține informații cât mai complete cu 
privire la procedurile de achiziții publice;
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afaceri reală a companiilor contractate de 
fiecare agenție, pentru a se asigura că cifra 
de afaceri nu este legată de schimbările 
care apar în denumirea oficială a 
contractorilor;

Or. fr

Amendamentul 113
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 66a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66a. solicită Curții de Conturi, deoarece 
datele relevante se acumulează în 
procesul de audit, să creeze o bază publică 
de date care să ofere într-un format 
accesibil (de exemplu, fișiere Excel și/sau 
CSV), printre altele, următoarele 
informații:
- angajamentele bugetare asumate în 
ultimele trei luni ale exercițiului;
- creditele reportate în raport cu bugetul 
agențiilor;
- discrepanțele dintre estimările agențiilor 
referitoare la creditele reportate (ex ante) 
și creditele efectiv reportate (ex post);
- nivelul mediu lunar al lichidităților;
- creditele anulate în raport cu nivelul 
mediu al lichidităților din cursul 
exercițiului;
- veniturile din dobânzi raportate la 
nivelul mediu al lichidităților agențiilor;
- nivelul mediul al lichidităților raportat 
la cheltuielile medii zilnice;
- numărul de utilizatori unici ai site-
urilor, publicațiilor și comunicatelor de 
presă ale agențiilor, raportat la resursele 
alocate relațiilor publice;
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îndeamnă, prin urmare, agențiile să ofere 
Curții de Conturi datele și estimările 
necesare în timp util;

Or. en

Amendamentul 114
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 66b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

66b. solicită Curții de Conturi să 
elaboreze o procedură de ierarhizare a 
agențiilor, accesibilă tuturor și 
transparentă, utilizând indicatori 
importanți referitori la buna gestiune 
financiară și bugetară, costuri reduse de 
guvernanță și eficiența operațională, și să 
furnizeze datele care stau la baza acestei 
ierarhizări într-un format ușor accesibil 
(de exemplu, fișiere Excel și/sau CSV);

Or. en

Amendamentul 115
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Subtitlul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Rapoarte privind conturile anuale 
prezentate de Curtea de Conturi: eșecuri și 
deficiențe

Rapoarte privind conturile anuale 
prezentate de Curtea de Conturi

Or. en
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Amendamentul 116
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 67 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. reamintește că, în timpul 
precedentelor descărcări de gestiune 
privind agențiile, autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune a solicitat Curții 
de Conturi să furnizeze informații 
suplimentare privind:

67. salută faptul că Curtea de Conturi
publică avize clare privind fiabilitatea, 
legalitatea și regularitatea conturilor 
agențiilor, așa cum prevăd tratatele;

Or. en

Amendamentul 117
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 67a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67a. ia act de obiectivul Curții de Conturi 
de a elabora un raport special privind 
gestionarea situațiilor de conflict de 
interese în anumite agenții;

Or. en

Amendamentul 118
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 67b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67b. salută faptul că, în evaluarea pe care 
a făcut-o asupra rapoartelor anuale de 
activitate ale agențiilor, Curtea de Conturi 
a inclus un tabel specific conținând o 
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comparație între operațiunile din 2009 și 
2010, furnizând astfel publicului 
informații despre aceste activități;

Or. en

Amendamentul 119
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. este profund îngrijorat de faptul că, în 
pofida solicitărilor Parlamentului, 
rapoartele Curții de Conturi privind 
conturile anuale pentru 2010 includ doar 
jumătate din informațiile furnizate în anii 
precedenți (în 2010: 38 de comentarii 
pentru 24 de agenții, în 2009: 69 de 
comentarii pentru 22 de agenții, iar în 
2008: 69 de comentarii pentru 23 de 
agenții), precum și de faptul că 
majoritatea comentariilor Curții de 
Conturi privind rapoartele din 2010 
includ doar afirmații generale, nu 
informații precise și constatări; este 
îngrijorat deoarece Curtea de Conturi nu 
a acționat ca o autoritate de control 
independentă și a acționat împotriva 
intereselor Uniunii și împotriva dreptului 
cetățenilor europeni de a ști cum sunt 
cheltuiți banii lor și cum sunt gestionate 
agențiile; reamintește, în acest context, că 
agențiile slujesc interesul public și ar 
trebui să răspundă în fața cetățenilor al 
căror interes pretind că îl slujesc;

eliminat

Or. en

Amendamentul 120
Ingeborg Gräßle
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Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. este profund îngrijorat de faptul că, în 
pofida solicitărilor Parlamentului, 
rapoartele Curții de Conturi privind 
conturile anuale pentru 2010 includ doar 
jumătate din informațiile furnizate în anii 
precedenți (în 2010: 38 de comentarii 
pentru 24 de agenții, în 2009: 69 de 
comentarii pentru 22 de agenții, iar în 
2008: 69 de comentarii pentru 23 de 
agenții), precum și de faptul că 
majoritatea comentariilor Curții de 
Conturi privind rapoartele din 2010 
includ doar afirmații generale, nu 
informații precise și constatări; este 
îngrijorat deoarece Curtea de Conturi nu 
a acționat ca o autoritate de control 
independentă și a acționat împotriva 
intereselor Uniunii și împotriva dreptului 
cetățenilor europeni de a ști cum sunt 
cheltuiți banii lor și cum sunt gestionate 
agențiile; reamintește, în acest context, că 
agențiile slujesc interesul public și ar 
trebui să răspundă în fața cetățenilor al 
căror interes pretind că îl slujesc;

eliminat

Or. en

Amendamentul 121
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. este profund îngrijorat de faptul că, în 
pofida solicitărilor Parlamentului, 
rapoartele Curții de Conturi privind 
conturile anuale pentru 2010 includ doar 
jumătate din informațiile furnizate în anii 
precedenți (în 2010: 38 de comentarii 

68. solicită Curții de Conturi să transmită 
autorității care acordă descărcarea de 
gestiune detalii cât mai complete despre 
acțiunile întreprinse în urma auditurilor 
anterioare și despre neregulile pe care 
Curtea nu le consideră suficient de 



PE483.635v01-00 64/86 AM\893008RO.doc

RO

pentru 24 de agenții, în 2009: 69 de 
comentarii pentru 22 de agenții, iar în 
2008: 69 de comentarii pentru 23 de 
agenții), precum și de faptul că 
majoritatea comentariilor Curții de 
Conturi privind rapoartele din 2010 
includ doar afirmații generale, nu 
informații precise și constatări; este 
îngrijorat deoarece Curtea de Conturi nu 
a acționat ca o autoritate de control 
independentă și a acționat împotriva 
intereselor Uniunii și împotriva dreptului 
cetățenilor europeni de a ști cum sunt 
cheltuiți banii lor și cum sunt gestionate 
agențiile; reamintește, în acest context, că 
agențiile slujesc interesul public și ar 
trebui să răspundă în fața cetățenilor al 
căror interes pretind că îl slujesc;

semnificative pentru a fi menționate, 
pentru a sprijini autoritatea care acordă 
descărcarea de gestiune în rolul său de 
control asupra agențiilor;

Or. fr

Amendamentul 122
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. este profund îngrijorat de faptul că, în 
pofida solicitărilor Parlamentului, 
rapoartele Curții de Conturi privind 
conturile anuale pentru 2010 includ doar 
jumătate din informațiile furnizate în anii 
precedenți (în 2010: 38 de comentarii
pentru 24 de agenții, în 2009: 69 de 
comentarii pentru 22 de agenții, iar în 
2008: 69 de comentarii pentru 23 de 
agenții), precum și de faptul că majoritatea 
comentariilor Curții de Conturi privind 
rapoartele din 2010 includ doar afirmații 
generale, nu informații precise și 
constatări; este îngrijorat deoarece Curtea 
de Conturi nu a acționat ca o autoritate de 
control independentă și a acționat 
împotriva intereselor Uniunii și împotriva

68. este profund îngrijorat de faptul că, în 
pofida solicitărilor Parlamentului, 
rapoartele Curții de Conturi privind 
conturile anuale pentru 2010 includ doar 
jumătate din informațiile furnizate în anii 
precedenți (în 2010: 38 de comentarii 
pentru 24 de agenții, în 2009: 69 de 
comentarii pentru 22 de agenții, iar în 
2008: 69 de comentarii pentru 23 de 
agenții), precum și de faptul că majoritatea 
comentariilor Curții de Conturi privind 
rapoartele din 2010 includ doar afirmații 
generale, nu informații precise și 
constatări; este îngrijorat deoarece Curtea 
de Conturi nu a acționat ca o autoritate de 
control independentă externă pentru a 
satisface și dreptul cetățenilor europeni de 



AM\893008RO.doc 65/86 PE483.635v01-00

RO

dreptului cetățenilor europeni de a ști cum 
sunt cheltuiți banii lor și cum sunt 
gestionate agențiile; reamintește, în acest 
context, că agențiile slujesc interesul public 
și ar trebui să răspundă în fața cetățenilor al 
căror interes pretind că îl slujesc;

a ști cum sunt cheltuiți banii lor și cum sunt 
gestionate agențiile; reamintește, în acest 
context, că agențiile slujesc interesul public 
și ar trebui să răspundă în fața cetățenilor al 
căror interes trebuie să îl servească;

Or. en

Amendamentul 123
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește că, de asemenea, Curtea 
de Conturi nu a raportat nivelul creditelor 
reportate din 2009 în 2010 și al celor 
anulate, cel puțin pentru ECHA, AEM, 
EMSA și CEPOL, în rapoartele sale 
privind agențiile pentru anul financiar 
2010; consideră că această omisiune este 
inacceptabilă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește că, de asemenea, Curtea 
de Conturi nu a raportat nivelul creditelor 
reportate din 2009 în 2010 și al celor 
anulate, cel puțin pentru ECHA, AEM, 
EMSA și CEPOL, în rapoartele sale 
privind agențiile pentru anul financiar 
2010; consideră că această omisiune este 
inacceptabilă;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 125
Véronique Mathieu, Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește că, de asemenea, Curtea 
de Conturi nu a raportat nivelul creditelor 
reportate din 2009 în 2010 și al celor 
anulate, cel puțin pentru ECHA, AEM, 
EMSA și CEPOL, în rapoartele sale 
privind agențiile pentru anul financiar 
2010; consideră că această omisiune este 
inacceptabilă;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 126
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. reamintește că, de asemenea, Curtea de 
Conturi nu a raportat nivelul creditelor 
reportate din 2009 în 2010 și al celor 
anulate, cel puțin pentru ECHA, AEM, 
EMSA și CEPOL, în rapoartele sale 
privind agențiile pentru anul financiar 
2010; consideră că această omisiune este 
inacceptabilă;

69. reamintește că, de asemenea, Curtea de 
Conturi nu a raportat nivelul creditelor 
reportate din 2009 în 2010 și al celor 
anulate, cel puțin pentru ECHA, AEM, 
EMSA și CEPOL, în rapoartele sale 
privind agențiile pentru exercițiul financiar 
2010; ia act de declarația Curții de 
Conturi conform căreia situația 
reportărilor pentru agențiile menționate 
nu a fost considerată semnificativă sau 
nejustificată, dar reamintește că 
autoritatea de descărcare de gestiune este 
Parlamentul European;

Or. en
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Amendamentul 127
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Subtitlul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Două rapoarte speciale ale Curții de 
Conturi: unul a fost planificat, dar nu a 
fost finalizat, al doilea urmează să fie 
elaborat pe parcursul anului 2012

Rapoarte speciale ale Curții de Conturi:
unul planificat pentru 2011, dar
neprezentat la timp, al doilea așteptat 
pentru al doilea trimestru al lui 2012

Or. en

Amendamentul 128
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 70

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70. este profund îngrijorat de faptul că, în 
pofida informațiilor furnizate de Curtea de 
Conturi în programul anual de activitate 
și a solicitărilor Parlamentului, care este, 
în definitiv, una dintre părțile interesate 
din Europa, cele două rapoarte speciale
privind agențiile, care se referă la: a) o 
analiză comparativă a costurilor agențiilor
Uniunii și b) conflictele de interese în 
rândul conducerii agențiilor, nu sunt încă 
elaborate sau disponibile; ia act de faptul 
că raportul special privind analiza 
comparativă a costurilor a fost planificat 
inițial de Curtea de Conturi pentru luna 
octombrie 2011, dar încă nu a fost 
publicat, iar reprezentantul Curții de 
Conturi a afirmat oral în cadrul Comisiei 
pentru control bugetar a Parlamentului 
că se lucrează încă la al 17-lea proiect, 
dar încă nu s-a reușit trimiterea spre 
Parlament a raportului final sau a unui 

70. salută eforturile depuse de Curtea de 
Conturi pentru a furniza autorității de 
descărcare de gestiune informații privind 
o analiză comparativă a costurilor
agențiilor și un raport privind gestionarea 
conflictelor de interese; așteaptă ca cele 
două rapoarte să fie transmise 
Parlamentului în conformitate cu 
procedurile și calendarul Curții de
Conturi, precum și cu standardele 
profesionale din domeniul auditului;
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proiect de raport, în pofida solicitărilor 
repetate; este îngrijorat că, în aceste 
circumstanțe, raportul privind 
„gestionarea conflictului de interese” nu 
va fi publicat la timp de Curtea de Conturi 
și/sau nu va reflecta situația reală;

Or. en

Amendamentul 129
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 70

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70. este profund îngrijorat de faptul că, în 
pofida informațiilor furnizate de Curtea 
de Conturi în programul anual de 
activitate și a solicitărilor Parlamentului, 
care este, în definitiv, una dintre părțile 
interesate din Europa, cele două rapoarte 
speciale privind agențiile, care se referă 
la: a) o analiză comparativă a costurilor 
agențiilor Uniunii și b) conflictele de 
interese în rândul conducerii agențiilor, nu 
sunt încă elaborate sau disponibile; ia act 
de faptul că raportul special privind 
analiza comparativă a costurilor a fost 
planificat inițial de Curtea de Conturi 
pentru luna octombrie 2011, dar încă nu 
a fost publicat, iar reprezentantul Curții 
de Conturi a afirmat oral în cadrul 
Comisiei pentru control bugetar a 
Parlamentului că se lucrează încă la al 
17-lea proiect, dar încă nu s-a reușit 
trimiterea spre Parlament a raportului 
final sau a unui proiect de raport, în 
pofida solicitărilor repetate; este îngrijorat 
că, în aceste circumstanțe, raportul 
privind „gestionarea conflictului de 
interese” nu va fi publicat la timp de 
Curtea de Conturi și/sau nu va reflecta 
situația reală;

70. salută eforturile Curții de Conturi de a 
oferi Parlamentului informații 
suplimentare referitoare la o analiză 
comparativă a costurilor agențiilor Uniunii 
și îndeamnă Curtea de Conturi să își 
intensifice eforturile de a transmite 
Parlamentului în timp util informații 
detaliate referitoare la conflictele de 
interese în rândul conducerii agențiilor și 
noi informații privind analiza comparativă;
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Or. en

Amendamentul 130
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 70

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70. este profund îngrijorat de faptul că, în 
pofida informațiilor furnizate de Curtea de 
Conturi în programul anual de activitate și 
a solicitărilor repetate ale Parlamentului, 
care este, în definitiv, una dintre părțile 
interesate din Europa, cele două rapoarte 
speciale privind agențiile, care se referă 
la: a) o analiză comparativă a costurilor
agențiilor Uniunii și b) conflictele de 
interese în rândul conducerii agențiilor, 
nu sunt încă elaborate sau disponibile; ia 
act de faptul că raportul special privind 
analiza comparativă a costurilor a fost 
planificat inițial de Curtea de Conturi 
pentru luna octombrie 2011, dar încă nu 
a fost publicat, iar reprezentantul Curții 
de Conturi a afirmat oral în cadrul 
Comisiei pentru control bugetar a 
Parlamentului că se lucrează încă la al 
17-lea proiect, dar încă nu s-a reușit 
trimiterea spre Parlament a raportului 
final sau a unui proiect de raport, în 
pofida solicitărilor repetate; este îngrijorat 
că, în aceste circumstanțe, raportul 
privind „gestionarea conflictului de 
interese” nu va fi publicat la timp de 
Curtea de Conturi și/sau nu va reflecta 
situația reală;

70. este îngrijorat de faptul că, în pofida
informațiilor furnizate de Curtea de 
Conturi în programul său anual de 
activitate din 2011 și a solicitărilor
repetate ale Parlamentului, care este, în 
definitiv, una dintre părțile interesate la 
nivel european, raportul special privind
analiza comparativă a costurilor agențiilor 
Uniunii nu a fost prezentat; este surprins
de faptul că președintele Curții de Conturi 
Europene a trimis Președintelui 
Parlamentului European, la 15 februarie 
2012, o scrisoare însoțită de o anexă în 
care se preciza în mare că anexa: (i) nu 
constituie raportul special privind analiza 
comparativă a costurilor agențiilor, (ii) nu 
este publică și (iii) poate fi folosită pentru 
descărcarea de gestiune 2011, sugerând 
astfel că nu ar trebui să fie utilizată 
pentru descărcarea de gestiune 2010, deși 
datele pe care le conține se referă la 2008-
2010; consideră inacceptabil acest lucru și 
solicită din nou Curții de Conturi 
Europene să prezinte raportul special 
privind analiza comparativă a costurilor 
agențiilor, care este inclus în programul 
său de activitate pentru 2011;

Or. en

Amendamentul 131
Véronique Mathieu
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Propunere de rezoluție
Punctul 70

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70. este profund îngrijorat de faptul că, în 
pofida informațiilor furnizate de Curtea de 
Conturi în programul anual de activitate și 
a solicitărilor Parlamentului, care este, în 
definitiv, una dintre părțile interesate din 
Europa, cele două rapoarte speciale privind 
agențiile, care se referă la: a) o analiză 
comparativă a costurilor agențiilor Uniunii 
și b) conflictele de interese în rândul 
conducerii agențiilor, nu sunt încă 
elaborate sau disponibile; ia act de faptul 
că raportul special privind analiza 
comparativă a costurilor a fost planificat 
inițial de Curtea de Conturi pentru luna 
octombrie 2011, dar încă nu a fost publicat, 
iar reprezentantul Curții de Conturi a 
afirmat oral în cadrul Comisiei pentru 
control bugetar a Parlamentului că se 
lucrează încă la al 17-lea proiect, dar încă 
nu s-a reușit trimiterea spre Parlament a 
raportului final sau a unui proiect de raport, 
în pofida solicitărilor repetate; este 
îngrijorat că, în aceste circumstanțe, 
raportul privind „gestionarea conflictului 
de interese” nu va fi publicat la timp de 
Curtea de Conturi și/sau nu va reflecta 
situația reală;

70. este profund îngrijorat de faptul că, în 
pofida informațiilor furnizate de Curtea de 
Conturi în programul anual de activitate și 
a solicitărilor Parlamentului, care este, în 
definitiv, una dintre părțile interesate din 
Europa, cele două rapoarte speciale privind 
agențiile, care se referă la: a) o analiză 
comparativă a costurilor agențiilor Uniunii 
și b) conflictele de interese în rândul 
conducerii agențiilor, nu sunt încă 
elaborate sau disponibile; ia act de faptul 
că raportul special privind analiza 
comparativă a costurilor a fost planificat 
inițial de Curtea de Conturi pentru luna 
octombrie 2011, dar încă nu a fost publicat, 
iar reprezentantul Curții de Conturi a 
afirmat oral în cadrul Comisiei pentru 
control bugetar a Parlamentului că se 
lucrează încă la al 17-lea proiect, dar încă 
nu s-a reușit trimiterea spre Parlament a 
raportului final sau a unui proiect de raport, 
în pofida solicitărilor repetate;

Or. fr

Amendamentul 132
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 70

Propunerea de rezoluție Amendamentul

70. este profund îngrijorat de faptul că, în 
pofida informațiilor furnizate de Curtea de 
Conturi în programul anual de activitate și 

70. este profund îngrijorat de faptul că, în 
pofida informațiilor furnizate de Curtea de 
Conturi în programul anual de activitate și 
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a solicitărilor Parlamentului, care este, în 
definitiv, una dintre părțile interesate din 
Europa, cele două rapoarte speciale privind 
agențiile, care se referă la: a) o analiză 
comparativă a costurilor agențiilor Uniunii 
și b) conflictele de interese în rândul 
conducerii agențiilor, nu sunt încă 
elaborate sau disponibile; ia act de faptul 
că raportul special privind analiza 
comparativă a costurilor a fost planificat 
inițial de Curtea de Conturi pentru luna 
octombrie 2011, dar încă nu a fost publicat, 
iar reprezentantul Curții de Conturi a 
afirmat oral în cadrul Comisiei pentru 
control bugetar a Parlamentului că se 
lucrează încă la al 17-lea proiect, dar încă 
nu s-a reușit trimiterea spre Parlament a 
raportului final sau a unui proiect de raport, 
în pofida solicitărilor repetate; este 
îngrijorat că, în aceste circumstanțe, 
raportul privind „gestionarea conflictului 
de interese” nu va fi publicat la timp de 
Curtea de Conturi și/sau nu va reflecta 
situația reală;

a solicitărilor Parlamentului, care este, în 
definitiv, una dintre părțile interesate la 
nivel european, cele două rapoarte speciale 
privind agențiile, care se referă la: a) o 
analiză comparativă a costurilor agențiilor 
Uniunii și b) conflictele de interese în
rândul conducerii agențiilor, nu sunt încă 
elaborate sau disponibile; ia act de faptul 
că raportul special privind analiza 
comparativă a costurilor a fost planificat 
inițial de Curtea de Conturi pentru luna 
octombrie 2011, dar încă nu a fost publicat, 
iar reprezentantul Curții de Conturi a 
afirmat oral în cadrul Comisiei pentru 
control bugetar a Parlamentului că se 
lucrează încă la al 17-lea proiect, dar încă 
nu s-a reușit trimiterea spre Parlament a 
raportului final sau a unui proiect de raport, 
în pofida solicitărilor repetate; este 
îngrijorat că, în aceste circumstanțe, 
raportul privind „gestionarea conflictului 
de interese” nu va fi publicat la timp de 
Curtea de Conturi și/sau nu va reflecta 
situația reală; îndeamnă Curtea de Conturi 
să prezinte informații privind conflictele 
din cadrul său care au determinat această 
întârziere;

Or. en

Amendamentul 133
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 71

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71. îndeamnă, din nou, Curtea de Conturi 
să furnizeze autorității care acordă 
descărcarea de gestiune raportul privind 
analiza comparativă a costurilor 
agențiilor Uniunii în forma sa actuală, în 
timp util pentru a permite Parlamentului 
să îl ia în considerare în vederea 
descărcării de gestiune 2010 și să publice 

eliminat
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până la termen un raport serios și 
cuprinzător privind gestionarea 
conflictelor de interese în cadrul 
agențiilor Uniunii;

Or. en

Amendamentul 134
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 71

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71. îndeamnă, din nou, Curtea de Conturi 
să furnizeze autorității care acordă 
descărcarea de gestiune raportul privind 
analiza comparativă a costurilor 
agențiilor Uniunii în forma sa actuală, în 
timp util pentru a permite Parlamentului 
să îl ia în considerare în vederea 
descărcării de gestiune 2010 și să publice 
până la termen un raport serios și 
cuprinzător privind gestionarea 
conflictelor de interese în cadrul 
agențiilor Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 135
Monica Luisa Macovei

Propunere de rezoluție
Punctul 71

Propunerea de rezoluție Amendamentul

71. îndeamnă, din nou, Curtea de Conturi
să furnizeze autorității care acordă 
descărcarea de gestiune raportul privind 
analiza comparativă a costurilor 
agențiilor Uniunii în forma sa actuală, în 
timp util pentru a permite Parlamentului 

71. observă că Curtea de Conturi va 
publica un raport special privind 
gestionarea conflictelor de interese în 
cadrul agențiilor Uniunii până la sfârșitul 
lui iunie 2012; își exprimă îngrijorarea că 
mai multe agenții se confruntă în mod 
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să îl ia în considerare în vederea 
descărcării de gestiune 2010 și să publice 
până la termen un raport serios și 
cuprinzător privind gestionarea 
conflictelor de interese în cadrul agențiilor 
Uniunii;

repetat cu cazuri care implică conflicte de 
interese; salută această decizie și așteaptă 
din partea Curții de Conturi să prezinte 
acest raport special în termenul 
preconizat;

Or. en

Amendamentul 136
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 72

Propunerea de rezoluție Amendamentul

72. consideră că, dacă în auditul extern al 
conturilor agențiilor trebuie să fie implicați 
auditori din sectorul privat, atunci 
selectarea și numirea auditorilor privați ar 
trebui să se facă în conformitate cu 
normele aplicabile, inclusiv cu cele privind 
achizițiile publice transparente, și ar trebui 
să se instituie mecanisme de control 
corespunzătoare, pentru a se garanta faptul 
că activitățile legate de legalitatea și 
regularitatea veniturilor și cheltuielilor și 
de fiabilitatea conturilor agențiilor se 
desfășoară în conformitate cu standardele 
cerute; consideră, de asemenea, că anumite 
aspecte ale respectivelor audituri externe 
externalizate, inclusiv constatările raportate 
ale auditurilor, trebuie să rămână în 
responsabilitatea deplină a Curții de 
Conturi, care va trebui să gestioneze toate 
procedurile administrative și de achiziții 
publice necesare și să le finanțeze din 
propriul său buget, fără a solicita un buget 
suplimentar, deoarece această sarcină este 
de competența Curții de Conturi; mai mult 
decât atât, criza actuală nu permite 
alocarea unor bugete suplimentare pentru 
îndeplinirea unor sarcini care revin unei 
singure instituții a Uniunii, în acest caz 

72. consideră că, dacă în auditul extern al 
conturilor agențiilor trebuie să fie implicați 
auditori din sectorul privat, atunci 
selectarea și numirea auditorilor privați ar 
trebui să se facă în conformitate cu 
normele aplicabile, inclusiv cu cele privind 
achizițiile publice transparente, și ar trebui 
să se instituie mecanisme de control 
corespunzătoare, pentru a se garanta faptul 
că activitățile legate de legalitatea și 
regularitatea veniturilor și cheltuielilor și 
de fiabilitatea conturilor agențiilor se 
desfășoară în conformitate cu standardele 
cerute; consideră, de asemenea, că anumite 
aspecte ale respectivelor audituri externe 
externalizate, inclusiv constatările raportate 
ale auditurilor, trebuie să rămână în 
responsabilitatea deplină a Curții de 
Conturi, care va trebui să gestioneze toate 
procedurile administrative și de achiziții 
publice necesare și să le finanțeze din 
propriul său buget, fără a solicita un buget 
suplimentar, deoarece această sarcină este 
de competența Curții de Conturi;
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Curții de Conturi;

Or. en

Amendamentul 137
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 73

Propunerea de rezoluție Amendamentul

73. îndeamnă Curtea de Conturi să 
prevină orice conflicte de interese atunci 
când contractează un audit independent 
pentru agenții;

eliminat

Or. en

Amendamentul 138
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 74

Propunerea de rezoluție Amendamentul

74. consideră, de asemenea, că dacă 
trebuie să se recurgă la o astfel de 
externalizare, raportul auditorilor 
independenți trebuie făcut public imediat 
atât de către auditorii independenți, cât și 
de Curtea de Conturi; în acest scop, 
Parlamentul solicită Curții de Conturi să 
se abțină de la a impune clauze de 
confidențialitate în contractul cu 
eventualul contractor independent în ceea 
ce privește publicarea rapoartelor în 
forma în care sunt elaborate de 
contractorul independent; totodată, 
Curtea de Conturi trebuie să își asume 
responsabilitatea pentru acest audit 
independent și să acționeze în consecință;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 139
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 75

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75. observă că numărul mare al membrilor 
consiliilor de administrație ale anumitor 
agenții și rata ridicată a fluctuației 
membrilor acestora pot avea ca rezultat un 
organism decizional ineficace; prin urmare, 
solicită grupului de lucru interinstituțional 
privind agențiile să abordeze această 
problemă; sugerează, de asemenea, să se 
analizeze posibilitatea fuzionării 
consiliilor de administrație ale agențiilor 
care își desfășoară activitatea în domenii 
înrudite, în vederea reducerii costurilor 
generate de reuniuni;

75. observă că numărul mare al membrilor 
consiliilor de administrație ale anumitor 
agenții și costurile acestor consilii pot 
avea ca rezultat un organism decizional 
ineficace într-o anumită măsură; prin 
urmare, solicită grupului de lucru 
interinstituțional privind agențiile să 
abordeze această problemă;

Or. en

Amendamentul 140
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 75

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75. observă că numărul mare al membrilor 
consiliilor de administrație ale anumitor 
agenții și rata ridicată a fluctuației 
membrilor acestora ar putea avea ca 
rezultat un organism decizional ineficace; 
prin urmare, solicită grupului de lucru 
interinstituțional privind agențiile să 
abordeze această problemă; sugerează, de 
asemenea, să se analizeze posibilitatea 
fuzionării consiliilor de administrație ale 

75. observă că numărul mare al membrilor 
consiliilor de administrație ale anumitor 
agenții și rata ridicată a fluctuației 
membrilor acestora are ca rezultat un 
organism decizional ineficace; prin urmare, 
solicită Agențiilor să abordeze și să rezolve
această problemă; solicită, de asemenea, să 
existe posibilitatea fuzionării consiliilor de 
administrație ale agențiilor care își 
desfășoară activitatea în domenii înrudite, 
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agențiilor care își desfășoară activitatea în 
domenii înrudite, în vederea reducerii 
costurilor generate de reuniuni;

în vederea reducerii costurilor generate de 
reuniuni;

Or. nl

Amendamentul 141
Jean-Pierre Audy

Propunere de rezoluție
Punctul 75

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75. observă că numărul mare al membrilor 
consiliilor de administrație ale anumitor 
agenții și rata ridicată a fluctuației 
membrilor acestora pot avea ca rezultat un 
organism decizional ineficace; prin urmare, 
solicită grupului de lucru interinstituțional 
privind agențiile să abordeze această 
problemă; sugerează, de asemenea, să se 
analizeze posibilitatea fuzionării consiliilor 
de administrație ale agențiilor care își 
desfășoară activitatea în domenii înrudite, 
în vederea reducerii costurilor generate de 
reuniuni;

75. observă că numărul mare al membrilor 
consiliilor de administrație ale anumitor 
agenții și natura și rata ridicată a 
fluctuației membrilor acestora pot avea ca 
rezultat un organism decizional ineficace;
prin urmare, solicită grupului de lucru 
interinstituțional privind agențiile să 
abordeze această problemă, precum și să 
reevalueze statutul membrilor consiliilor 
de administrație, sfera lor de competență 
și aspectele legate de conflictele de 
interese; sugerează, de asemenea, să se 
analizeze posibilitatea fuzionării consiliilor 
de administrație ale agențiilor care își 
desfășoară activitatea în domenii înrudite, 
în vederea reducerii costurilor generate de 
reuniuni;

Or. en

Amendamentul 142
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 75a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75a. remarcă responsabilitatea ce le 
revine consiliilor de administrație în ceea 
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ce privește gestionarea și supravegherea 
agențiilor; consideră că anumite decizii 
ale consiliilor de administrație, cum ar fi 
cea de a respinge una sau mai multe 
dintre recomandările auditorului intern 
fără o justificare corespunzătoare, pot 
avea efecte negative asupra funcționării 
agenției; solicită revizuirea poziției pe 
care Comisia o are în consiliile de 
administrație ale agențiilor, astfel încât 
Comisia să aibă drept de vot și să 
constituie o „minoritate de blocare” în 
cazul deciziilor referitoare la gestiunea 
bugetară, financiară și administrativă; 
solicită, de asemenea, Comisiei să notifice 
autorității de descărcare de gestiune orice 
decizii ale consiliilor de administrație care 
contravin principiului bunei gestiuni 
bugetare și financiare a agențiilor sau 
Regulamentului financiar;

Or. fr

Amendamentul 143
Marta Andreasen

Propunere de rezoluție
Punctul 75a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

75a. remarcă cu îngrijorare că pentru opt 
agenții (CEPOL, ECHA, EFSA, OEDT, 
EMSA, ETF, FRA și Frontex) costurile 
medii înregistrate în 2010 pentru fiecare 
reuniune și fiecare membru s-au ridicat la 
1 017 EUR și, respectiv, 6 175 EUR; 
consideră că aceste costuri sunt excesive 
și trebuie reduse drastic;

Or. en

Amendamentul 144
Edit Herczog
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Propunere de rezoluție
Punctul 76 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

76. solicită, în plus, agențiilor să analizeze
următoarele opțiuni atunci când 
examinează posibilitatea de a beneficia de 
sprijin administrativ pentru a funcționa în 
cel mai eficient mod:

76. solicită agențiilor să analizeze 
posibilitatea de a partaja anumite servicii 
între agenții, pe baza apropierii geografie 
sau pe baza apropierii domeniilor de 
politică; laudă în acest sens inițiativa 
EMSA și a EFCA de a partaja funcția de 
audit intern;

Or. en

Amendamentul 145
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 76 – prima liniuță

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– fuzionarea unor agenții mai mici și axate 
pe cercetare, pentru a realiza economii și a 
elimina și/sau evita obiectivele care se 
suprapun și pentru a preveni cheltuirea mai 
multor fonduri din bugetul Uniunii;

– fuzionarea sau închiderea unor agenții 
mai mici și axate pe cercetare, pentru a 
realiza economii și a elimina și/sau evita 
obiectivele care se suprapun și pentru a 
preveni cheltuirea mai multor fonduri din 
bugetul Uniunii;

Or. nl

Amendamentul 146
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 77

Propunerea de rezoluție Amendamentul

77. solicită Comisiei să desfășoare imediat 
o evaluare a tuturor agențiilor, pentru a 
detecta cazurile de activități inutile sau 

77. solicită Comisiei să analizeze 
posibilele sinergii și suprapuneri în 
activitatea agențiilor și să realizeze, până 
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suprapuse și pentru a analiza posibilitatea 
fuzionării unora dintre agenții și sa 
informeze Parlamentul în legătură cu 
această chestiune până cel târziu la 
15 iulie 2012;

în martie 2013, o analiză cuprinzătoare a 
costurilor, a beneficiilor și a impactului 
unei posibile fuziuni a agențiilor;

Or. en

Amendamentul 147
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 77

Propunerea de rezoluție Amendamentul

77. solicită Comisiei să desfășoare imediat 
o evaluare a tuturor agențiilor, pentru a 
detecta cazurile de activități inutile sau 
suprapuse și pentru a analiza posibilitatea 
fuzionării unora dintre agenții și să 
informeze Parlamentul în legătură cu 
această chestiune până cel târziu la 
15 iulie 2012;

77. solicită Comisiei să desfășoare imediat 
o evaluare a tuturor agențiilor, pentru a 
detecta:

- cazurile de activități inutile sau 
suprapuse;
- niveluri inutil de mari ale cheltuielilor 
generale, din cauza amplasării 
geografice;
- motivele pentru care anumite sarcini 
specifice sunt realizate de agenții, și nu de 
Comisie și valoarea adăugată astfel 
creată;
să demonstreze eficacitatea agențiilor, să 
analizeze posibilitatea de a fuziona sau de 
a închide anumite agenții, dacă valoarea 
adăugată sau eficacitatea unei anumite 
agenții nu este suficientă, precum și să
informeze Parlamentul asupra acestei 
chestiuni până cel târziu la 15 iulie 2012;

Or. en
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Amendamentul 148
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 77

Propunerea de rezoluție Amendamentul

77. solicită Comisiei să desfășoare imediat 
o evaluare a tuturor agențiilor, pentru a 
detecta cazurile de activități inutile sau 
suprapuse și pentru a analiza posibilitatea 
fuzionării unora dintre agenții și sa
informeze Parlamentul în legătură cu 
această chestiune până cel târziu la 
15 iulie 2012;

77. solicită Comisiei, Parlamentului 
European și/sau Curții de Conturi 
Europene să realizeze imediat o evaluare a 
tuturor agențiilor, pentru a detecta cazurile 
de activități inutile sau suprapuse și pentru 
a analiza posibilitatea fuzionării unora 
dintre agenții și să informeze Parlamentul 
în legătură cu această chestiune până cel 
târziu la 15 iulie 2012;

Or. nl

Amendamentul 149
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 78

Propunerea de rezoluție Amendamentul

78. îndeamnă Comisia și Consiliul să ia în 
considerare necesitatea reală a fiecărei 
agenții și nevoia de a economisi banii 
contribuabililor cetățeni ai Uniunii în 
această perioadă de criză financiară și 
economică și să nu țină seama de 
interesele unor state membre de a avea o 
agenție pe propriul teritoriu, motivate de 
alte rațiuni decât cele ale interesului 
public al Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 150
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy
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Propunere de rezoluție
Punctul 79

Propunerea de rezoluție Amendamentul

79. reamintește încă o dată că Parlamentul, 
deja prin rezoluția sa referitoare la 
descărcarea de gestiune 2006, a făcut apel 
la agenții să ia în considerare posibilitatea 
instituirii unei comisii de disciplină inter-
agenții care să aplice, în mod imparțial, 
sancțiuni disciplinare care să meargă până 
la excludere; observă că acest proiect 
rămâne dificil de pus în aplicare; invită 
agenția care coordonează rețeaua 
agențiilor să creeze o rețea de agenți care 
au gradul necesar pentru a fi membri 
imparțiali ai comisiei de disciplină;

79. reamintește că Parlamentul, deja prin 
rezoluția sa referitoare la descărcarea de 
gestiune 2006, a făcut apel la agenții să ia 
în considerare posibilitatea instituirii unei 
comisii de disciplină inter-agenții care să 
aplice, în mod imparțial, sancțiuni 
disciplinare care să meargă până la 
excludere; observă totuși că acest proiect 
rămâne dificil de pus în aplicare;

Or. en

Amendamentul 151
Edit Herczog

Propunere de rezoluție
Punctul 80

Propunerea de rezoluție Amendamentul

80. salută activitatea în desfășurare a 
grupului de lucru interinstituțional privind 
agențiile care vizează analizarea rolului și 
poziției agențiilor descentralizate în 
sistemul instituțional al Uniunii, precum și 
înființarea, structurarea și funcționarea 
acestor agenții, împreună cu aspectele 
privind finanțarea, bugetul, supravegherea 
și gestionarea lor; solicită grupului de lucru 
să realizeze rapid o înțelegere comună 
satisfăcătoare între Parlament, Consiliu și 
Comisie în privința agențiilor;

80. salută activitatea în desfășurare a 
grupului de lucru interinstituțional privind 
agențiile care vizează analizarea rolului și 
poziției agențiilor descentralizate în 
sistemul instituțional al Uniunii, precum și 
înființarea, structurarea și funcționarea 
acestor agenții, împreună cu aspectele 
privind finanțarea, bugetul, supravegherea 
și gestionarea lor; solicită grupului de lucru 
să elaboreze un proiect de propunere 
pentru o înțelegere comună între 
Parlament, Consiliu și Comisie în privința 
agențiilor;

Or. en
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Amendamentul 152
Ingeborg Gräßle

Propunere de rezoluție
Punctul 80a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

80a. solicită Comisiei să elaboreze opțiuni 
pentru organizarea și aplicarea unei 
modalități profesioniste de gestionare a 
lichidităților deținute de agenții;

Or. en

Amendamentul 153
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 80a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

80a. solicită grupului de lucru 
interinstituțional să identifice domeniile 
în care activitățile agențiilor existente se 
repetă și se suprapun și să analizeze 
posibilitatea de a fuziona unele agenții;

Or. en

Amendamentul 154
Andrea Češková

Propunere de rezoluție
Punctul 80b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

80b. consideră că ar fi în beneficiul 
agențiilor să aibă un serviciu 
administrativ comun, pe baza unui model 
similar cu cooperarea dintre Comitetul 
Regiunilor și Comitetul Economic și 
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Social European; îndeamnă grupul de 
lucru interinstituțional să analizeze 
problema dispersiei geografice a 
agențiilor, care le crește semnificativ 
costurile și le îngreunează cooperarea; 
consideră că dacă agențiile ar fi grupate 
într-un număr mic de locuri, acestea ar 
putea acoperi împreună cheltuielile 
generale și de administrare, în special cele 
legate de tehnologia informațiilor, 
personal și administrare financiară;

Or. en

Amendamentul 155
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. constată că activitățile și rezultatele 
unora dintre agenții pun sub semnul 
întrebării adevărata valoare adăugată cu 
care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii; consideră că 
numeroase rapoarte și documente și alte 
rezultate conexe, precum cele ale AEM și 
nu numai, nu contribuie în mod 
substanțial, inovator și practic la 
îndeplinirea obiectivelor și la activitatea 
Uniunii; observă, de asemenea, că 
rezultatele EIGE au fost destul de limitate 
în 2010; face apel la Comisie, Consiliu și 
Curtea de Conturi să prezinte imediat 
rapoarte privind valoarea adăugată reală 
a activităților agențiilor și să se 
concentreze în primul rând, dar nu în 
mod exhaustiv, asupra CEDEFOP, AEM, 
EIGE, EUROFOUND;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 156
Véronique Mathieu

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. constată că activitățile și rezultatele 
unora dintre agenții pun sub semnul 
întrebării adevărata valoare adăugată cu 
care contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii; consideră că 
numeroase rapoarte și documente și alte 
rezultate conexe, precum cele ale AEM și 
nu numai, nu contribuie în mod 
substanțial, inovator și practic la 
îndeplinirea obiectivelor și la activitatea 
Uniunii; observă, de asemenea, că 
rezultatele EIGE au fost destul de limitate 
în 2010; face apel la Comisie, Consiliu și 
Curtea de Conturi să prezinte imediat 
rapoarte privind valoarea adăugată reală 
a activităților agențiilor și să se 
concentreze în primul rând, dar nu în 
mod exhaustiv, asupra CEDEFOP, AEM, 
EIGE, EUROFOUND.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 157
Cornelis de Jong

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. constată că activitățile și rezultatele 
unora dintre agenții pun sub semnul 
întrebării adevărata valoare adăugată cu 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii; consideră că numeroase rapoarte 
și documente și alte rezultate conexe, 
precum cele ale AEM și nu numai, nu 
contribuie în mod substanțial, inovator și 

81. constată că activitățile și rezultatele 
unora dintre agenții pun sub semnul 
întrebării adevărata valoare adăugată cu 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii; consideră că numeroase rapoarte 
și documente și alte rezultate conexe, 
precum cele ale AEM și nu numai, nu 
contribuie în mod substanțial, inovator și 
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practic la îndeplinirea obiectivelor și la 
activitatea Uniunii; observă, de asemenea, 
că rezultatele EIGE au fost destul de 
limitate în 2010; face apel la Comisie, 
Consiliu și Curtea de Conturi să prezinte 
imediat rapoarte privind valoarea adăugată 
reală a activităților agențiilor și să se 
concentreze în primul rând, dar nu în mod 
exhaustiv, asupra CEDEFOP, AEM, EIGE, 
EUROFOUND;

practic la îndeplinirea obiectivelor și la 
activitatea Uniunii; observă, de asemenea, 
că rezultatele EIGE au fost destul de 
limitate în 2010; face apel la Comisie, 
Consiliu și Curtea de Conturi să prezinte 
imediat rapoarte privind valoarea adăugată 
și eficacitatea reale ale activităților 
agențiilor și să se concentreze în primul 
rând, dar nu în mod exhaustiv, asupra 
CEDEFOP, AEM, EIGE, EUROFOUND;

subliniază că raportul ar trebui să includă 
o analiză a raportului costuri/beneficii și 
o evaluare a impactului externalizării 
sarcinilor către agenții comparativ cu 
situația în care aceste sarcini ar fi 
îndeplinite de serviciile Comisiei și să 
menționeze în mod expres nivelul de 
răspundere socială față de cetățeni și de 
grupurile de interese;

Or. en

Amendamentul 158
Lucas Hartong

Propunere de rezoluție
Punctul 81

Propunerea de rezoluție Amendamentul

81. constată că activitățile și rezultatele 
unora dintre agenții pun sub semnul 
întrebării adevărata valoare adăugată cu 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii; consideră că numeroase rapoarte 
și documente și alte rezultate conexe, 
precum cele ale AEM și nu numai, nu 
contribuie în mod substanțial, inovator și 
practic la îndeplinirea obiectivelor și la 
activitatea Uniunii; observă, de asemenea, 
că rezultatele EIGE au fost destul de 
limitate în 2010; face apel la Comisie, 
Consiliu și Curtea de Conturi să prezinte 
imediat rapoarte privind valoarea adăugată 
reală a activităților agențiilor și să se 

81. constată că activitățile și rezultatele 
unora dintre agenții pun sub semnul 
întrebării adevărata valoare adăugată cu 
care contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii; consideră că numeroase rapoarte 
și documente și alte rezultate conexe, 
precum cele ale AEM și nu numai, nu 
contribuie în mod substanțial, inovator și 
practic la îndeplinirea obiectivelor și la 
activitatea Uniunii; observă, de asemenea, 
că rezultatele EIGE au fost destul de 
limitate în 2010; face apel la Comisie, 
Consiliu și Curtea de Conturi să prezinte 
imediat rapoarte privind valoarea adăugată 
reală a activităților agențiilor și să se 
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concentreze în primul rând, dar nu în mod 
exhaustiv, asupra CEDEFOP, AEM, EIGE,
EUROFOUND.

concentreze în primul rând, dar nu în mod 
exhaustiv, asupra CEDEFOP, AEM, EIGE 
și EUROFOUND; consideră că agențiile 
care nu aduc o valoare adăugată 
veritabilă la obiectivele Uniunii ar trebui 
să-și reducă treptat activitatea și, în final, 
să fie închise.

Or. nl

Amendamentul 159
Edit Herczog, Gerben-Jan Gerbrandy

Propunere de rezoluție
Punctul 82

Propunerea de rezoluție Amendamentul

82. încheie afirmând că, mai ales în 
această perioadă de criză, valoarea 
adăugată reală a agențiilor ar trebui să fie 
analizată în mod serios și rapid, pentru a 
se evita orice cheltuială care nu este 
obligatorie și neapărat necesară, pentru a 
răspunde în mod adecvat nevoilor 
stringente ale Uniunii, precum și nevoilor, 
preocupărilor și imperativelor de 
încredere în instituțiile noastre ale 
cetățenilor Uniunii; subliniază că 
Uniunea și statele membre nu pot cere 
cetățenilor Uniunii să economisească 
bani dacă ele însele nu fac același lucru; 
face apel la echitate în ceea ce privește 
economiile majore realizate de 
organismele Uniunii - inclusiv de agenții -
atunci când cere cetățenilor ei, care sunt 
contribuabilii la bugetul Uniunii, să facă 
astfel de economii;

eliminat

Or. en


