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Amendamentul 1
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută faptul că Curtea de Conturi a 
analizat în continuare domeniul ocupării 
forței de muncă și al afacerilor sociale 
printr-un eșantion format din numeroase 
tranzacții; regretă rata ridicată de eroare 
din acest domeniu de politică, aflat la 3,2% 
în 2012, comparativ cu 2,2% în exercițiul 
precedent; remarcă totuși că această rată de 
eroare a fost totuși cea mai redusă din toate 
domeniile de politici;

1. salută faptul că Curtea de Conturi a 
analizat în continuare domeniul ocupării 
forței de muncă și al afacerilor sociale 
printr-un eșantion format din numeroase 
tranzacții; regretă rata ridicată de eroare 
din acest domeniu de politică, aflat la 3,2% 
în 2012, comparativ cu 2,2% în exercițiul 
precedent; remarcă totuși că această rată de 
eroare a fost totuși cea mai redusă din toate 
domeniile de politici și solicită Curții de 
Conturi să evalueze, de asemenea, liniile 
bugetare cu mai puține alocări financiare 
în domeniul ocupării forței de muncă și al 
afacerilor sociale; 

Or. en

Amendamentul 2
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. ia act de observațiile Curții de Conturi 
referitoare la beneficiile utilizării unor 
opțiuni de costuri simplificate, care ar 
reduce riscul de eroare și sarcinile 
administrative impuse beneficiarilor;
salută faptul că 26% din tranzacțiile FES 
incluse în eșantion au aplicat deja aceste 
opțiuni în 20122; sprijină utilizarea pe o 
scară mai largă a opțiunilor de costuri 
simplificate în viitorul cadru financiar 
multianual;

6. ia act de observațiile Curții de Conturi 
referitoare la beneficiile utilizării unor 
opțiuni de costuri simplificate, care ar 
reduce riscul de eroare și sarcinile 
administrative impuse beneficiarilor; ia act 
de faptul că 26% din tranzacțiile FES 
incluse în eșantion au aplicat deja aceste 
opțiuni în 20122;
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Amendamentul 3
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. este conștient de faptul că opțiunile 
simplificate în materie de costuri pot 
reduce frecvența erorilor dar indică, în 
acest caz, că aplicarea necorespunzătoare 
a normelor este greu de identificat.

Or. en


