
AM\925571RO.doc PE504.225v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

2012/2167(DEC)

30.1.2013

AMENDAMENTELE
1 - 4

Proiect de aviz
Pervenche Berès
(PE501.888v01)

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii 
Europene aferent exercițiului financiar 2011, secțiunea III - Comisia
(2012/2167(DEC))



PE504.225v01-00 2/4 AM\925571RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\925571RO.doc 3/4 PE504.225v01-00

RO

Amendamentul 1
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. salută faptul că, pentru prima dată în 
2011, domeniul ocupării forței de muncă și 
al afacerilor sociale a fost selectat și 
evaluat separat de capitolul politicii de 
coeziune; salută rata de eroare mai scăzută 
pentru acest domeniu de politică, care este 
de 2,2% în comparație cu o medie de 3,9% 
pentru toate domeniile de politică;

1. salută faptul că, pentru prima dată în 
2011, domeniul ocupării forței de muncă și 
al afacerilor sociale a fost selectat și 
evaluat separat de capitolul politicii de 
coeziune; salută rata de eroare mai scăzută 
pentru acest domeniu de politică, care este 
de 2,2% în comparație cu o medie de 3,9% 
pentru toate domeniile de politică; constată 
totuși că au fost rambursate costuri 
neeligibile;

Or. en

Amendamentul 2
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. subliniază, cu toate acestea, că 
respectarea normelor de eligibilitate 
trebuie să fie monitorizată mai atent;

Or. en

Amendamentul 3
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că eficacitatea și calitatea 
activității instituțiilor de audit ale FSE 
trebuie să fie îmbunătățită;

Or. en

Amendamentul 4
Csaba Őry

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. își reiterează solicitarea de a accelera 
execuția creditelor de angajament 
restante (65 % din volumul total al 
fondurilor de coeziune), pentru a nu 
exista obligația de a efectua timp de mai 
mulți ani plăți pentru angajamente 
aferente bugetului alocat pentru perioada 
de programare 2007-2013.

Or. en


