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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În temeiul articolului 317 din tratat și în 
contextul gestiunii partajate, ar trebui 
specificate condițiile care permit Comisiei 
să își exercite responsabilitățile de 
executare a bugetului general al Uniunii 
Europene, iar responsabilitățile în materie 
de cooperare ale statelor membre ar trebui 
clarificate. Respectivele condiții ar trebui 
să permită Comisiei să obțină asigurarea că 
statele membre utilizează fondul în mod 
legal și judicios și în conformitate cu 
principiul bunei gestiuni financiare în 
sensul Regulamentului nr. […] al 
Consiliului privind regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al 
Uniunii Europene (denumit în continuare
„regulamentul financiar”)1.

(5) În temeiul articolului 317 din tratat și în 
contextul gestiunii partajate, ar trebui 
specificate condițiile care permit Comisiei 
să își exercite responsabilitățile de 
executare a bugetului general al Uniunii 
Europene, iar responsabilitățile în materie 
de cooperare ale statelor membre ar trebui 
clarificate. Aceste condiții ar trebui să 
permită Comisiei să obțină asigurări în 
legătură cu faptul că statele membre 
utilizează fondurile structurale și de 
investiții europene în conformitate cu 
legislația, reglementările și cu principiul 
bunei gestiuni financiare în sensul 
Regulamentului (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 al […] Parlamentului 
European și al Consiliului din 
25 octombrie 2012 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii1 („regulamentul financiar”). În 
exercitarea responsabilităților sale pentru 
executarea bugetului, Comisia trebuie să 
folosească mai mult și să promoveze 
activitățile de audit.

_____________ ____________
1 JO L ,  , p. . 1 JO L 298, 26.10.2012, p 1.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul6

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate schimburile oficiale de informații 
între statul membru și Comisie sunt 
efectuate utilizând un sistem de schimb 
electronic de date înființat în conformitate 

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

cu termenii și condițiile prevăzute de 
Comisie prin intermediul unui act delegat, 
în conformitate cu articolul 59  actelor de 
punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul7

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

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

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

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

(gg) o opinie de audit de către organismul 
de audit independent desemnat, astfel cum 
se menționează la articolul 56 alineatul (5) 
din regulamentul financiar, însoțită de un 
raport privind controlul în care sunt 
precizate constatările auditurilor efectuate 
în anul contabil vizat în opinie.

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

Or. en
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Or. en


