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Amendamentul 1
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act, cu regret, de constatarea Curții cu 
privire la reportarea a 3,4 milioane EUR, 
care a diminuat în mod artificial rezultatul 
bugetar și, prin urmare, suma rambursată 
către bugetul comunitar; solicită, de aceea, 
adaptarea previziunilor bugetare la 
necesitățile reale în scopul unei bune 
gestiuni financiare; așteaptă eforturi
suplimentare pentru a se putea garanta 
respectarea în viitor a principiului 
anualității și a unei bune gestiuni 
financiare;

3. ia act de constatarea Curții cu privire la 
reportarea a 3,4 milioane EUR, care a 
diminuat în mod artificial rezultatul 
bugetar și, prin urmare, suma rambursată 
către bugetul comunitar; solicită, de aceea, 
adaptarea previziunilor bugetare la 
necesitățile reale în scopul unei bune 
gestiuni financiare; salută eforturile
suplimentare pentru a se putea garanta 
respectarea în viitor a principiului 
anualității și a unei bune gestiuni 
financiare, în special promisiunea de a nu 
mai angaja fonduri importante la sfârșit 
de an;

Or. fr

Amendamentul 2
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. așteaptă din partea agenției ca
problemele prezente în cadrul achizițiilor
publice să fie eliminate pentru a se asigura 
respectarea legislației bugetare europene;

4. așteaptă din partea agenției ca problema 
utilizării unui contract-cadru pentru 
achizițiile publice peste valoarea sa 
maximală să fie eliminată în viitor pentru 
a se asigura respectarea legislației bugetare 
europene;

Or. fr


