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Amendamentul 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. constată că plățile intermediare pentru 
perioada 2007-2013 efectuate în 2008 
reprezintă doar 32% din cheltuieli și că 
observațiile Curții se referă în special la 
cheltuielile din perioada de programare 
2000-2006, care au reprezentat 68% din 
plățile pentru politica de coeziune în 
exercițiul 2008; constată, prin urmare, că
efectele consolidării cadrului juridic pentru 
perioada 2007-2013 și ale măsurilor de 
simplificare adoptate în 2008 și 2009 nu 
pot fi încă vizibile;

1. constată că plățile intermediare pentru 
perioada 2007-2013 efectuate în 2008 
reprezintă doar 32% din cheltuieli, în timp 
ce 68% din plăți au fost destinate politicii 
de coeziune în exercițiul 2008, iar 
raportul Curții face referire la cheltuielile 
din perioada de programare 2000-2006,
respectiv pentru Uniunea Europeană cu 
25 de membri, fără să ia în considerare 
evoluțiile recente privind simplificarea 
normelor și regulamentelor în vigoare, 
motiv pentru care efectele consolidării
cadrului juridic pentru perioada 2007-2013 
și ale măsurilor de simplificare adoptate în 
2008 și 2009 nu pot fi încă vizibile;

Or. ro

Amendamentul 2
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. așteaptă cu interes publicarea 
Comunicării Comisiei privind impactul 
planului de acțiune prevăzută pentru luna 
februarie 2010, care ar trebui să conțină 
și rezultatele primului audit realizat de 
Comisie asupra unui eșantion de proiecte 
implementate în perioada de programare 
2007-2013;

2. salută Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu și 
Curtea de Conturi intitulată „Impactul 
Planului de acțiune privind întărirea 
rolului de supraveghere al Comisiei din 
cadrul gestiunii repartizate a acțiunilor 
structurale”, care indică o creștere 
semnificativă a corecțiilor financiare 
efectuate în 2008 și 2009 și care conține și 
rezultatele primului audit realizat de 
Comisie asupra unui eșantion de proiecte 
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implementate în perioada de programare 
2007-2013; ia act cu satisfacție de 
rezultatul auditului, care indică un nivel 
de eroare preliminar de 5%, reflectând 
astfel efectele pozitive ale simplificării 
introduse pentru perioada de programare 
2007-2013;

Or. en

Amendamentul 3
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. observă că, în Raportul special nr. 
16/2009, Curtea de Conturi a emis critici 
și cu privire la asistența de preaderare 
acordată Turciei, ca urmare a 
deficiențelor identificate, printre altele, în 
materie de punere în aplicare, 
monitorizare și evaluare; observă, de 
asemenea, că Turcia nu îndeplinește 
multe dintre condițiile necesare pentru 
deschiderea unor noi capitole de 
negociere; propune, prin urmare, ca 
asistența de preaderare acordată Turciei 
să fie revizuită și, eventual, redusă sau 
sistată;

Or. de

Amendamentul 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că încălcarea normelor privind 4. având în vedere constatările privind 
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achizițiile publice reprezintă una dintre 
cauzele cele mai frecvente ale neregulilor; 
invită Comisia să verifice cauzele acestei 
lipse de conformitate cu normele 
comunitare privind achizițiile publice;

unele încălcări ale normelor comunitare 
privind achizițiile publice, solicită 
Comisiei verificarea cauzelor care au 
condus la aceste nereguli;

Or. ro

Amendamentul 5
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. constată că încălcarea normelor privind 
achizițiile publice reprezintă una dintre 
cauzele cele mai frecvente ale neregulilor; 
invită Comisia să verifice cauzele acestei 
lipse de conformitate cu normele 
comunitare privind achizițiile publice;

4. constată că încălcarea normelor privind 
achizițiile publice reprezintă una dintre 
cauzele cele mai frecvente ale neregulilor;
invită Comisia să verifice cauzele acestei
lipse de conformitate cu normele 
comunitare privind achizițiile publice;
salută, în acest context, constatările Curții 
de Conturi și inițiativele Comisiei de 
simplificare a gestiunii fondurilor 
structurale și consideră că aceste inițiative 
vor contribui semnificativ la reducerea 
frecvenței erorilor;

Or. el

Amendamentul 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. atrage atenția asupra caracterului 
specific al cheltuielilor aferente politicii de 
coeziune care rezultă din sistemul de 
gestiune multianual și subliniază că 
corecțiile financiare sunt efectuate în 

5. invită Comisia să ia în considerare 
caracterul specific al cheltuielilor aferente 
politicii de coeziune care rezultă din 
sistemul de gestiune multianual și să țină 
cont de faptul că toate corecțiile financiare
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exercițiile ulterioare și, de asemenea, la 
încheierea perioadei de programare, ceea 
ce permite Comisiei, la modul general, să 
detecteze și să corecteze numeroase 
nereguli; 

sunt efectuate în exercițiile ulterioare și, de 
asemenea, la încheierea perioadei de 
programare, ceea ce permite Comisiei, la 
modul general, să detecteze și să corecteze 
numeroase nereguli;

Or. ro

Amendamentul 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. constată că nu a fost comunicat 
Comisiei niciun caz de fraudă în legătură 
cu proiectele auditate și subliniază că 
nivelul de erori menționat în raportul 
Curții nu vizează neapărat fraude; 

7. având în vedere că nu a fost semnalat 
niciun caz de fraudă în auditul realizat de 
Comisie, consideră că erorile menționate 
în raportul Curții nu se încadrează în 
această categorie;

Or. ro

Amendamentul 8
Franz Obermayr

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. constată că nu a fost comunicat Comisiei 
niciun caz de fraudă în legătură cu 
proiectele auditate și subliniază că nivelul 
de erori menționat în raportul Curții nu 
vizează neapărat fraude;

7. constată că nu a fost comunicat Comisiei 
niciun caz de fraudă în legătură cu 
proiectele auditate și subliniază că nivelul 
de erori menționat în raportul Curții nu 
vizează neapărat fraude; subliniază totuși 
că este important să se combată corupția 
și frauda, în special în domeniul politicii 
de coeziune;

Or. de
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Amendamentul 9
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. observă că Planul de acțiune a permis 
Comisiei să ia măsuri conforme cu toate 
recomandările Curții; salută acțiunile de 
formare și orientare întreprinse de Comisie 
și destinate autorităților responsabile cu 
punerea în aplicare a programelor cu 
scopul de a îmbunătăți funcționarea 
sistemului de gestiune partajată aplicat 
cheltuielilor aferente politicii de coeziune; 
încurajează Comisia să își intensifice 
eforturile, oferind orientări statelor membre 
și încurajându-le să consolideze 
procedurile de recuperare și de raportare.

10. observă că Planul de acțiune a permis 
Comisiei să ia măsuri conforme cu toate 
recomandările Curții; salută acțiunile de 
formare și orientare întreprinse de Comisie 
și destinate autorităților responsabile cu 
punerea în aplicare a programelor cu 
scopul de a îmbunătăți funcționarea 
sistemului de gestiune partajată aplicat 
cheltuielilor aferente politicii de coeziune; 
încurajează Comisia să își intensifice 
eforturile, oferind orientări statelor membre 
și încurajându-le să consolideze 
procedurile de raportare și, respectiv, de
recuperare a fondurilor în cazul utilizării 
necorespunzătoare a acestora.

Or. ro

Amendamentul 10
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 10a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. salută decizia Curții de a include în 
programul său anual de lucru pe 2010 
auditurile asupra FSE și FEDR în 
domeniile turismului, formării 
profesionale a femeilor și aprovizionării 
cu apă potabilă, domenii de o importanță 
deosebită pentru dezvoltarea 
comunităților locale.

Or. en
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Amendamentul 11
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 10b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10b. invită Curtea să realizeze mai multe 
audituri ale performanței pentru a evalua 
buna gestiune financiar, în special 
eficiența și eficacitatea programelor 
finanțate de fondurile structurale și de 
coeziune; consideră, așadar, că Curtea ar 
trebui să se axeze îndeosebi pe cele 12 
state membre noi și pe statele membre cele 
mai afectate de criza financiară.

Or. en

Amendamentul 12
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 10c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10c. invită Curtea să examineze modul în 
care autoritățile de gestionare efectuează 
evaluările externe privind fondurile 
structurale și de coeziune și să acorde o 
atenție deosebită independenței evaluării 
în cazul în care este plătită de beneficiarul 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 13
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 10d (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

10d. invită Curtea să evalueze, din 
punctul de vedere al resurselor umane, 
capacitatea autorităților de audit din 
statele membre de a efectua audituri, 
precum și independența lor în ceea ce 
privește verificarea conformității 
sistemului de gestiune și control.

Or. en


