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Amendamentul 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă că planul de acţiune al Comisiei 
pentru ameliorarea gestiunii fondurilor 
structurale nu permite încă evaluări;
subliniază că 82% dintre corecţiile 
financiare din cadrul FSE în perioada 
2000-2006 s-au referit la Italia şi la 
Spania; consideră că sunt necesare eforturi 
concrete în cazul statelor membre vizate, 
precum şi un sistem de informare şi 
sancţionare gradat pentru a elimina erorile 
mai repede şi a sprijini utilizarea corectă a 
creditelor cu ajutorul unor exemple de cele 
mai bune/cele mai rele practici;

3. regretă că planul de acţiune al Comisiei 
pentru ameliorarea gestiunii fondurilor 
structurale nu permite încă evaluări; 
consideră că sunt necesare eforturi concrete
în cazul statelor membre vizate, precum şi 
un sistem de informare pentru a elimina 
erorile mai repede şi a sprijini utilizarea 
corectă a creditelor cu ajutorul unor 
exemple de cele mai bune/cele mai rele 
practici;

Or. fr

Amendamentul 2
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. constată că nivelul erorilor nu se 
referă în mod necesar la fraude şi solicită, 
prin urmare, să se facă în viitor o 
distincţie clară între rata fraudelor şi cea 
a erorilor;

Or. en
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Amendamentul 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută eforturile Comisiei de a primi 
explicaţii detaliate din partea tuturor 
statelor sub formă de rapoarte anuale de 
control prezentate de instituţiile de audit şi 
rapoarte anuale rezumative; solicită 
verificarea responsabilităţii statelor 
membre, pentru a se evita cererea 
informaţiilor de două ori; consideră lipsa 
rapoartelor autorităţilor naţionale de 
gestiune şi control, rapoartele lacunare, 
precum şi nerespectarea cerinţelor minime 
ale reglementărilor financiare, ca fiind 
inacceptabile şi pasibile de sancţiuni; 
invită, de aceea, Comisia să elaboreze 
propuneri pentru îmbunătăţirea şi 
completarea obligaţiei existente de 
raportare cu un mecanism de sancţionare;

5. salută eforturile Comisiei de a primi 
explicaţii detaliate din partea tuturor 
statelor sub formă de rapoarte anuale de 
control prezentate de instituţiile de audit şi 
rapoarte anuale rezumative; solicită 
verificarea responsabilităţii statelor 
membre, pentru a se evita cererea 
informaţiilor de două ori; consideră lipsa 
rapoartelor autorităţilor naţionale de 
gestiune şi control, rapoartele lacunare, 
precum şi nerespectarea cerinţelor minime 
ale reglementărilor financiare, ca fiind 
inacceptabile şi pasibile de sancţiuni; 
invită, de aceea, Comisia să elaboreze 
propuneri pentru îmbunătăţirea şi 
completarea obligaţiei existente de 
raportare;

Or. fr

Amendamentul 4
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. constată că asemenea proceduri de 
simplificare sunt esenţiale pentru 
reducerea sarcinii administrative la nivel 
naţional, regional şi local şi subliniază 
importanţa de a garanta că astfel de 
proceduri nu conduc în viitor la o rată a 
erorilor mai ridicată;

Or. en
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