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Amendamentul 1
Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act cu îngrijorare de faptul că 
numărul neregulilor raportate Comisiei cu 
privire la Fondurile structurale a crescut cu
6,7% în 2008 în comparaţie cu 2007, cel 
mai mare procent, ca şi în anii precedenţi, 
înregistrându-se pentru FEDR şi FSE; 
constată însă cu satisfacţie că impactul lor 
financiar a scăzut cu 27%;

1. ia act de faptul că numărul neregulilor 
raportate Comisiei cu privire la Fondurile 
structurale a crescut cu 6,7% în 2008 în 
comparaţie cu 2007, cel mai mare procent, 
ca şi în anii precedenţi, înregistrându-se 
pentru FEDR şi FSE; constată însă cu 
satisfacţie că impactul lor financiar a 
scăzut cu 27%;

Or. es

Amendamentul 2
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că creşterea globală a 
numărului neregulilor raportate reflectă 
efortul depus de statele membre pentru 
îmbunătăţirea sistemele lor de control şi îşi 
exprimă încrederea că noile prevederi 
stabilite de reglementările privind fondurile 
structurale pentru perioada 2007-2013 vor 
contribui la reducerea numărului 
neregulilor în următorii ani;

2. consideră că creşterea globală a 
numărului neregulilor raportate reflectă 
efortul depus de statele membre pentru 
îmbunătăţirea sistemele lor de control şi îşi 
exprimă încrederea că noile prevederi 
stabilite de reglementările privind fondurile 
structurale pentru perioada 2007-2013 vor 
contribui la reducerea numărului 
neregulilor în următorii ani; solicită din 
nou întărirea controalelor efectuate de 
către curţile de conturi naţionale şi de alte 
organe de control, garantându-se astfel 
un pas important către transparenţă în 
ceea ce priveşte fondurile europene şi 
asigurându-se limitarea în cea mai mare 
măsură posibilă a abuzurilor în acest 
context;
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Or. bg

Amendamentul 3
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că creşterea globală a 
numărului neregulilor raportate reflectă 
efortul depus de statele membre pentru 
îmbunătăţirea sistemele lor de control şi îşi 
exprimă încrederea că noile prevederi 
stabilite de reglementările privind fondurile 
structurale pentru perioada 2007-2013 vor 
contribui la reducerea numărului 
neregulilor în următorii ani;

2. consideră că creşterea globală a 
numărului neregulilor raportate reflectă 
efortul depus de statele membre pentru 
îmbunătăţirea sistemele lor de control şi îşi
exprimă încrederea că noile prevederi 
stabilite de reglementările privind fondurile 
structurale pentru perioada 2007-2013 vor 
contribui la reducerea numărului 
neregulilor în următorii ani; constată, însă, 
că în urma evaluărilor realizate de 
Direcţiile Generale pentru politici 
regionale şi ocuparea forţei de muncă, 
afaceri sociale şi oportunităţi egale din 
cadrul Comisiei privind funcţionarea 
efectivă a sistemelor de gestionare şi 
control în cazul a 545 de programe 
operaţionale s-a ajuns la concluzia că în 
2008 numai 31% din aceste sisteme au 
funcţionat bine şi că este necesar ca 
statele membre să depună eforturi 
considerabile pentru îmbunătăţirea 
sistemelor lor de gestiune şi control; 

Or. en

Amendamentul 4
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că creşterea globală a 
numărului neregulilor raportate reflectă 

2. consideră că creşterea globală a 
numărului neregulilor raportate reflectă 
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efortul depus de statele membre pentru 
îmbunătăţirea sistemele lor de control şi îşi 
exprimă încrederea că noile prevederi 
stabilite de reglementările privind fondurile 
structurale pentru perioada 2007-2013 vor 
contribui la reducerea numărului 
neregulilor în următorii ani;

efortul depus de statele membre pentru 
îmbunătăţirea sistemele lor de control şi îşi 
exprimă încrederea că noile prevederi 
stabilite de reglementările privind fondurile 
structurale pentru perioada 2007-2013 vor 
contribui la reducerea numărului 
neregulilor în următorii ani; atrage atenţia 
asupra faptului că, pentru a asigura o 
comparaţie corectă a datelor cu privire la 
nereguli între statele membre, Comisia a 
subliniat că „existenţa unor sume 
neregulate ridicate... nu presupune în 
mod obligatoriu faptul că în ţara 
respectivă sunt comise mai multe fraude 
şi nereguli decât în alte ţări. Motivul l-ar 
putea constitui numărul ridicat de 
controale.“1

Or. it

Amendamentul 5
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de raportul Curţii de Conturi 
Europene privind execuţia bugetului pe 
2008 şi îşi exprimă regretul în ceea ce 
priveşte rata estimată de nerambursare de
11% pentru politica de coeziune; consideră 
că acest lucru se datorează în parte 
procedurilor administrative complicate şi 
subliniază că o simplificare a cadrului 
legislativ naţional şi comunitar care 
reglementează fondurile structurale, în 
special în ceea ce priveşte procedurile de 
gestionare şi monitorizare, este imperativă 
în procesul de îmbunătăţire a 
performanţelor;

3. ia act de raportul Curţii de Conturi 
Europene privind execuţia bugetului pe 
2008 şi îşi exprimă regretul în ceea ce 
priveşte rata de eroare de 11% calculată 
de Curtea de Conturi pentru politica de 
coeziune; subliniază că neregulile găsite 
de Curtea de Conturi pot conduce la 
fraude în anumite situaţii şi consideră 
necesar, în acest context, să se 
urmărească în mod consecvent o reducere 
a ratei de eroare;

Or. pl
                                               
1 SEC(2009)1003, p. 87.



PE430.961v01-00 6/12 AM\799131RO.doc

RO

Amendamentul 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de raportul Curţii de Conturi 
Europene privind execuţia bugetului pe 
2008 şi îşi exprimă regretul în ceea ce 
priveşte rata estimată de nerambursare de 
11% pentru politica de coeziune; consideră 
că acest lucru se datorează în parte 
procedurilor administrative complicate şi 
subliniază că o simplificare a cadrului 
legislativ naţional şi comunitar care 
reglementează fondurile structurale, în 
special în ceea ce priveşte procedurile de 
gestionare şi monitorizare, este imperativă 
în procesul de îmbunătăţire a 
performanţelor;

3. ia act de raportul Curţii de Conturi 
Europene privind execuţia bugetului pe 
2008, corespunzătoare perioadei de pre-
aderare a României şi Bulgariei şi care, 
prin urmare, nu ia în considerare 
evoluţiile recente privind simplificarea 
normelor şi regulamentelor în vigoare la 
nivelul Uniunii şi îşi exprimă regretul în 
ceea ce priveşte rata estimată de 
rambursare eronată de 11% pentru politica 
de coeziune;

Or. ro

Amendamentul 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de raportul Curţii de Conturi 
Europene privind execuţia bugetului pe 
2008 şi îşi exprimă regretul în ceea ce 
priveşte rata estimată de nerambursare de 
11% pentru politica de coeziune; consideră 
că acest lucru se datorează în parte 
procedurilor administrative complicate şi 
subliniază că o simplificare a cadrului 
legislativ naţional şi comunitar care 
reglementează fondurile structurale, în 
special în ceea ce priveşte procedurile de 
gestionare şi monitorizare, este imperativă 

3. ia act de raportul Curţii de Conturi 
Europene privind execuţia bugetului pe 
2008 şi îşi exprimă regretul în ceea ce 
priveşte rata estimată de rambursare 
eronată de 11% pentru politica de 
coeziune; consideră că acest lucru se 
datorează în parte procedurilor 
administrative complicate, în special 
condiţiilor de licitaţie, şi subliniază că o 
simplificare a cadrului legislativ naţional şi 
comunitar care reglementează fondurile 
structurale, în special în ceea ce priveşte 
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în procesul de îmbunătăţire a 
performanţelor;

procedurile de gestionare şi monitorizare, 
este imperativă în procesul de îmbunătăţire 
a performanţelor;

Or. de

Amendamentul 8
Ricardo Cortés Lastra

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de raportul Curţii de Conturi 
Europene privind execuţia bugetului pe 
2008 şi îşi exprimă regretul în ceea ce 
priveşte rata estimată de nerambursare de 
11% pentru politica de coeziune; consideră 
că acest lucru se datorează în parte 
procedurilor administrative complicate şi 
subliniază că o simplificare a cadrului 
legislativ naţional şi comunitar care 
reglementează fondurile structurale, în 
special în ceea ce priveşte procedurile de 
gestionare şi monitorizare, este imperativă 
în procesul de îmbunătăţire a 
performanţelor;

3. ia act de raportul Curţii de Conturi 
Europene privind execuţia bugetului pe 
2008 şi îşi exprimă regretul în ceea ce 
priveşte rata estimată de rambursare 
eronată de 11% pentru politica de 
coeziune; consideră că acest lucru se 
datorează în parte procedurilor 
administrative complicate şi subliniază că o 
simplificare a cadrului legislativ naţional şi 
comunitar care reglementează fondurile 
structurale, în special în ceea ce priveşte 
procedurile de gestionare şi monitorizare, 
este imperativă în procesul de îmbunătăţire 
a performanţelor; ţine seama, cu toate 
acestea, de faptul că în raportul Curţii de 
Conturi Europene privind execuţia 
bugetului pe 2008 nu este analizată 
perioada 2007-2013, în cursul căreia s-a 
produs o îmbunătăţire a mecanismelor de 
control;

Or. es

Amendamentul 9
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. admite că absorbţia efectivă a 
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fondurilor structurale a pus probleme 
semnificative, în special în cazul noilor 
state membre, deoarece acestea trebuie să 
îndeplinească cerinţe stricte şi adesea 
complexe în vederea utilizării lor; salută, 
prin urmare, eforturile depuse de aceste 
state membre pentru a-şi îmbunătăţi 
capacitatea de execuţie şi le invită să îşi 
sporească eforturile în această privinţă 
pentru a obţine rezultate tangibile într-un 
termen acceptabil;

Or. en

Amendamentul 10
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată, de asemenea, că, în 
conformitate cu raportul Curţii de 
Conturi Europene privind execuţia 
bugetului pe 2008, la baza unei părţi 
importante din indicele de eroare estimat 
stau erori de eligibilitate; subliniază că, în 
cazul unora dintre aceste riscuri de 
eroare, cum ar fi chestiunile de 
eligibilitate şi încălcarea regulilor privind 
achiziţiile publice, Comisia ar trebui nu 
doar să îşi axeze propria activitate de 
audit pe acestea, ci şi să elaboreze 
orientări preventive pentru statele 
membre, precum şi pentru autorităţile lor 
regionale şi locale, cu privire la aplicarea 
corectă a normelor respective;

Or. en

Amendamentul 11
Michail Tremopoulos
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Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. ia act de răspunsul la observaţia 
făcută la punctul 6.17 de Curtea de 
Conturi, în care Comisia afirmă că 
majoritatea proiectelor cu erori 
cuantificabile importante sunt 
concentrate în doar trei state membre, şi 
îndeamnă Comisia să ia măsuri 
rectificative adecvate în cazul statelor 
membre respective;

Or. en

Amendamentul 12
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. insistă ca Comisia să limiteze practica 
evidenţiată de Curtea de Conturi prin care 
statele membre înlocuiesc cheltuielile 
neeligibile respinse de Comisie cu alte 
cheltuieli neeligibile, fără o verificare ex 
ante efectivă;

Or. en

Amendamentul 13
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută Comunicarea Comisiei din 16 
decembrie 2008 intitulată „Pentru o 

5. salută Comunicarea Comisiei din 16 
decembrie 2008 intitulată „Pentru o 
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interpretare uniformă a conceptului de risc 
admisibil de eroare” (COM(2008)0866), 
precum şi progresele înregistrate de unele 
state membre în armonizarea sistemelor 
lor de raportare a neregulilor, datorită 
utilizării mai extinse a AFIS;

interpretare uniformă a conceptului de risc 
admisibil de eroare” (COM(2008)0866) şi 
împărtăşeşte opinia potrivit căreia ar
trebui stabilite diferite praguri tolerabile 
de eroare pentru fiecare sector, ţinându-
se seama de caracteristicile şi normele 
respective; este de acord cu o marjă 
tolerată de eroare de 5% pentru fondurile 
structurale, recomandând totuşi 
recunoaşterea unui nivel mai ridicat de 
toleranţă în cazul proiectelor inovatoare 
care, dat fiind caracterul lor 
experimental, sunt supuse într-o mai 
mare măsură riscului de eroare, pentru a 
nu aduce atingere potenţialului 
proiectelor respective;

Or. it

Amendamentul 14
Erminia Mazzoni

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută progresele realizate de unele 
state membre în armonizarea sistemelor 
lor de notificare a neregulilor datorită 
unei utilizări mai intense a sistemului 
AFIS; solicită statelor membre care nu 
deţin sisteme electronice de raportare să 
se echipeze cât mai curând cu acestea, 
având în vedere rezultatele bune de până 
acum ale sistemelor respective în privinţa 
calităţii datelor şi a respectării termenelor 
de raportare;

Or. it

Amendamentul 15
Jan Olbrycht
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă Comisia şi statele membre să 
acţioneze cu deplină responsabilitate şi să-
şi intensifice eforturile în vederea evitării 
neregulilor, a erorilor administrative şi a 
deficienţelor şi solicită o mai bună 
demarcare a conceptelor de „neregulă” şi 
„suspiciune de fraudă”.

6. îndeamnă Comisia şi statele membre să 
acţioneze cu deplină responsabilitate şi să-
şi intensifice eforturile în vederea evitării 
neregulilor, a erorilor administrative şi a 
deficienţelor şi solicită o mai bună 
demarcare a conceptelor de „neregulă”, 
„eroare” şi „suspiciune de fraudă”.

Or. pl

Amendamentul 16
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. îndeamnă Comisia şi statele membre să 
acţioneze cu deplină responsabilitate şi să-
şi intensifice eforturile în vederea evitării 
neregulilor, a erorilor administrative şi a 
deficienţelor şi solicită o mai bună 
demarcare a conceptelor de „neregulă” şi 
„suspiciune de fraudă”.

6. îndeamnă Comisia şi statele membre să 
acţioneze cu deplină responsabilitate şi să-
şi intensifice eforturile în vederea evitării 
neregulilor, a erorilor administrative şi a 
deficienţelor şi solicită o mai bună 
demarcare a conceptelor de „neregulă” şi 
„suspiciune de fraudă”; îndeamnă statele 
membre să îşi intensifice eforturile în 
domeniul reformei judiciare şi al 
combaterii fraudei şi îndeamnă Comisia 
să ia măsuri rectificative în cazurile în 
care se descoperă nereguli şi să garanteze 
că nu apar alte erori în urma acestui 
proces;

Or. en

Amendamentul 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Proiect de aviz
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Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. critică faptul că puţinele state membre 
deosebit de afectate nu sunt numite mai 
devreme şi sancţionate mai aspru; 
consideră că, în cazul statelor membre 
care au ieşit în evidenţă în mod repetat, 
sunt necesare urgent mecanisme de 
verificare şi control speciale, adaptate 
fiecărui stat în parte, elaborate de 
Comisie, Curtea de Conturi, OLAF şi 
Parlament;

Or. de

Amendamentul 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită Comisiei şi Curţii de Conturi 
să supună unui control mai riguros 
obligaţiile de publicare naţionale asociate 
cu ajutoarele  din fondurile structurale 
ale UE; solicită Comisiei, în acest context, 
să verifice mai intensiv conformitatea 
măsurilor de sprijin şi cu regulamentele 
privind fondurile structurale;

Or. de


