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Amendamentul 1
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază faptul că există o diferență 
semnificativă între diversele tipuri de erori 
și că ar trebui făcută o distincție între 
erorile grave, cum ar fi plățile excesive 
sau insuficiente sau fraudă, pe de o parte, 
și greșelile minore sau de natură 
administrativă, pe de altă parte, întrucât 
doar 0,42% dintre erori au fost raportate 
de statele membre ca fiind un rezultat al 
fraudelor în ceea ce privește programele 
finanțate de FEDER, Fondul de coeziune 
și FSE în perioada de programare 2007-
2013;

2. reamintește statelor membre că pentru 
56 % din operațiunile din cadrul politicii 
regionale care au fost afectate de erori, 
Curtea de Conturi Europeană a 
considerat că au fost puse la dispoziția 
autorităților statelor membre suficiente 
informații care să le fi permis detectarea 
și corectarea uneia sau mai multor erori 
înainte de certificarea cheltuielilor în 
vederea transmiterii lor către Comisie;

Or. en

Amendamentul 2
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act de faptul că orice eroare dintr-o 
procedură de achiziție publică, indiferent 
de amploarea sau gravitatea sa, duce la 
clasificarea de către Curtea de Conturi a 
ansamblului cheltuielilor pentru acea 
procedură drept eroare, chiar și în cazul 
în care nu s-a înregistrat nicio pierdere 
financiară, iar proiectul s-a desfășurat 
conform previziunilor;

Or. en
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Amendamentul 3
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. atrage atenția asupra diferenței de 
abordare între Comisie și Curtea de 
Conturi în ceea ce privește calcularea 
ratei de erori în legătură cu tranzacțiile 
pentru care Comisia a aplicat corecții 
forfetare și solicită standardizarea 
metodologiei;

Or. en

Amendamentul 4
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că corecțiile financiare 
cumulate, puse în aplicare la sfârșitul lui 
2012, pentru programele finanțate de 
FEDER, Fondul de coeziune și FSE se 
ridică, în actuala perioadă de programare, 
la 0,2%;

3. constată că corecțiile financiare și 
recuperările realizate în 2012 pentru 
programele finanțate de FEDER, Fondul de 
coeziune și FSE se ridică la peste 3 
miliarde EUR și că sumele individuale 
pentru fiecare domeniu de politică 
reprezintă 8,8% din plățile efectuate în 
cadrul FEDER, 2,2% din plățile efectuate 
în cadrul Fondului de coeziune și 3,8% 
din plățile efectuate în cadrul FSE;

Or. en

Amendamentul 5
Jan Olbrycht
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. atrage atenția asupra caracterului 
multianual al sistemului de gestionare a 
politicii de coeziune și subliniază faptul că 
evaluarea finală a neregulilor legate de 
punerea în aplicare a politicii respective 
va fi posibilă doar la finalul perioadei de 
programare;

Or. en

Amendamentul 6
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută noile norme pentru perioada de 
programare 2014-2020, stabilite prin 
procedura de codecizie, care includ măsuri 
precum desemnări de autorități de audit și 
certificare, acreditări ale autorităților de 
audit, analiza auditului și acceptarea 
conturilor, corecții financiare și corecții 
financiare nete, control proporțional, 
condiționalități ex-ante care ar trebui să 
contribuie într-o măsură mai mare la 
reducerea nivelului de eroare.

5. salută noile norme pentru perioada de 
programare 2014-2020, stabilite prin 
procedura de codecizie, care includ măsuri 
precum desemnări de autorități de audit și 
certificare, acreditări ale autorităților de 
audit, analiza auditului și acceptarea 
conturilor, corecții financiare și corecții 
financiare nete, control proporțional, 
condiționalități ex-ante care ar trebui să 
contribuie într-o măsură mai mare la 
reducerea nivelului de eroare; sprijină, în 
acest sens, și orientarea din ce în ce mai 
mare spre rezultate și concentrarea 
tematică a politicii de coeziune, care ar 
trebui să asigure o valoare adăugată 
ridicată a operațiunilor cofinanțate.

Or. en

Amendamentul 7
Jan Olbrycht
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută noile norme pentru perioada de 
programare 2014-2020, stabilite prin 
procedura de codecizie, care includ măsuri 
precum desemnări de autorități de audit și 
certificare, acreditări ale autorităților de 
audit, analiza auditului și acceptarea 
conturilor, corecții financiare și corecții 
financiare nete, control proporțional, 
condiționalități ex-ante care ar trebui să 
contribuie într-o măsură mai mare la 
reducerea nivelului de eroare.

5. salută noile norme pentru perioada de 
programare 2014-2020, stabilite prin 
procedura de codecizie, care includ măsuri 
precum desemnări de autorități de audit și 
certificare, acreditări ale autorităților de 
audit, analiza auditului și acceptarea 
conturilor, corecții financiare și corecții 
financiare nete, control proporțional, 
condiționalități ex-ante care ar trebui să 
contribuie într-o măsură mai mare la 
reducerea nivelului de eroare; salută 
totodată definirea deficiențelor grave și 
nivelul anticipat sporit de corecții pentru 
deficiențele repetate;

Or. en

Amendamentul 8
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută noile norme pentru perioada de 
programare 2014-2020, stabilite prin 
procedura de codecizie, care includ măsuri 
precum desemnări de autorități de audit și 
certificare, acreditări ale autorităților de 
audit, analiza auditului și acceptarea 
conturilor, corecții financiare și corecții 
financiare nete, control proporțional, 
condiționalități ex-ante care ar trebui să 
contribuie într-o măsură mai mare la 
reducerea nivelului de eroare.

5. salută noile norme pentru perioada de 
programare 2014-2020, stabilite prin 
procedura de codecizie, care includ măsuri 
precum desemnări de autorități de audit și 
certificare, acreditări ale autorităților de 
audit, analiza auditului și acceptarea
conturilor, corecții financiare și corecții 
financiare nete, control proporțional, 
condiționalități ex-ante care ar trebui să 
contribuie într-o măsură mai mare la 
reducerea nivelului de eroare; reamintește 
că auditul va fi bazat pe performanțe.

Or. en
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Amendamentul 9
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută Comunicarea recentă a 
Comisiei în care se subliniază abordarea 
orientată spre aplicarea corecțiilor 
financiare nete în domeniul agriculturii și 
politicii de coeziune în următoarea 
perioadă de programare; așteaptă actul 
delegat care să prevadă normele detaliate 
pentru criteriile de evaluare a funcționării 
sistemelor de gestionare și control, pentru 
stabilirea nivelului de corecții financiare 
care trebuie aplicat și pentru aplicarea 
corecțiilor forfetare.

Or. en


