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Amendamentul 1
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că, conform Curții de 
Conturi, a fost necesară anularea unor
cheltuieli operaționale în valoare de 
1 600 000 EUR și susține cererea Curții de 
îmbunătățire a programării și a 
monitorizării activităților cu scopul de a 
maximiza executarea creditelor disponibile 
și pentru a asigura o mai bună respectare a 
principiului anualității;

3. regretă faptul că, conform Curții de 
Conturi, a fost necesară anularea unor
credite de plată în valoare de 1 600 000 
EUR și susține cererea Curții de 
îmbunătățire a programării și a 
monitorizării activităților cu scopul de a 
maximiza executarea creditelor disponibile 
și pentru a asigura o mai bună respectare a 
principiului anualității;

Or. en

Amendamentul 2
Franz Obermayr, Andreas Mölzer

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. regretă faptul că, conform Curții de 
Conturi, a fost necesară anularea unor 
cheltuieli operaționale în valoare de 
1 600 000 EUR și susține cererea Curții de 
îmbunătățire a programării și a 
monitorizării activităților cu scopul de a
maximiza executarea creditelor
disponibile și pentru a asigura o mai bună 
respectare a principiului anualității;

3. regretă faptul că, conform Curții de 
Conturi, a fost necesară anularea unor 
cheltuieli operaționale în valoare de 
1 600 000 EUR și susține cererea Curții de 
îmbunătățire a programării și a 
monitorizării activităților cu scopul de a
utiliza cât mai eficient creditele
disponibile și pentru a asigura o mai bună 
respectare a principiului anualității;

Or. de
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Amendamentul 3
Kinga Göncz

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. își exprimă interesul față de activitățile 
desfășurate de Centru împreună cu 
Norvegia și Islanda și se întreabă dacă s-a 
ajuns la un acord cu guvernele acestor 
țări asupra celei mai bune modalități de a 
cheltui contribuțiile lor anuale astfel încât 
să se evite reportarea creditelor;

4. își exprimă interesul față de activitățile 
desfășurate de Centru împreună cu 
Norvegia și Islanda și observă că acesta a 
introdus un plan pentru a alinia utilizarea 
contribuțiilor Norvegiei și Islandei cu 
utilizarea subvenției UE, care ar trebui să 
fie pus în aplicare până în 2013;

Or. en


