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Amendamentul 1
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că fondurile aferente coeziunii 
fac obiectul unor reguli deosebit de 
complexe și sunt executate diferit de alte 
domenii de cheltuieli ale UE, ceea ce le 
face mai vulnerabile la erori; atrage atenția 
asupra faptului că rata de eroare la 
cheltuielile aferente coeziunii este în 
continuare cea mai ridicată dintre toate 
creditele de plată ale UE, fiind de peste 
5% în 2009; este conștient de reducerea 
ratei de eroare față de nivelul din 2008;

1. observă că fondurile aferente coeziunii 
fac obiectul unor reguli deosebit de 
complexe și sunt executate diferit de alte 
domenii de cheltuieli ale UE, ceea ce le 
face mai vulnerabile la erori; atrage atenția 
asupra faptului că rata de eroare la 
cheltuielile aferente coeziunii a scăzut cu 
11% față de 2008, atingând un nivel de 
puțin peste 5% în 2009;

Or. en

Amendamentul 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că fondurile aferente coeziunii 
fac obiectul unor reguli deosebit de 
complexe și sunt executate diferit de alte 
domenii de cheltuieli ale UE, ceea ce le 
face mai vulnerabile la erori; atrage atenția 
asupra faptului că rata de eroare la 
cheltuielile aferente coeziunii este în 
continuare cea mai ridicată dintre toate 
creditele de plată ale UE, fiind de peste 5% 
în 2009; este conștient de reducerea ratei
de eroare față de nivelul din 2008;

1. observă că fondurile aferente coeziunii 
fac obiectul unor reguli deosebit de 
complexe și sunt executate diferit de alte 
domenii de cheltuieli ale UE, ceea ce le 
face mai vulnerabile la erori; atrage atenția 
asupra faptului că rata de eroare la 
cheltuielile aferente coeziunii este în 
continuare cea mai ridicată dintre toate 
creditele de plată ale UE, fiind de peste 5% 
în 2009; subliniază totodată că rata de 
eroare s-a redus în mod semnificativ față 
de nivelul din 2008;

Or. fr



PE458.855v01-00 4/8 AM\858337RO.doc

RO

Amendamentul 3
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că fondurile aferente coeziunii 
fac obiectul unor reguli deosebit de 
complexe și sunt executate diferit de alte 
domenii de cheltuieli ale UE, ceea ce le 
face mai vulnerabile la erori; atrage atenția 
asupra faptului că rata de eroare la 
cheltuielile aferente coeziunii este în 
continuare cea mai ridicată dintre toate 
creditele de plată ale UE, fiind de peste 5% 
în 2009; este conștient de reducerea ratei 
de eroare față de nivelul din 2008;

1. observă că fondurile aferente coeziunii 
fac obiectul unor reguli deosebit de 
complexe și sunt executate diferit de alte 
domenii de cheltuieli ale UE, ceea ce le 
face mai vulnerabile la erori; atrage atenția 
asupra faptului că rata de eroare la 
cheltuielile aferente coeziunii este în 
continuare cea mai ridicată dintre toate 
creditele de plată ale UE, fiind de peste 5% 
în 2009; este conștient de reducerea ratei 
de eroare față de nivelul din 2008 și 
solicită în acest sens un grad mai mare de 
simplificare și sprijin tehnic suplimentar 
pentru a permite statelor membre și 
regiunilor să realizeze o implementare 
mai eficace; reamintește că administrațiile 
regionale trebuie să fie dotate cu 
competențe tehnice care să le permită să 
îmbunătățească eficacitatea și eficiența 
utilizării resurselor puse la dispoziția lor;

Or. pt

Amendamentul 4
Jens Geier

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este îngrijorat de faptul că Direcția 
Generală Politica Regională (DG REGIO) 
precizează în Declarația sa de asigurare din 
Raportul anual de activitate pentru 2009 că 
pentru 38 din cele 79 de programe vizate, 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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DG REGIO nu a obținut asigurări 
rezonabile cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente în 
ceea ce privește rambursările din 2009 ale 
cheltuielilor declarate; solicită detalii 
suplimentare cu privire la informațiile lipsă 
legate de rambursările efectuate în 2009; 
observă că statele membre au obligația de a 
furniza informații suficiente în rapoartele 
lor anuale de activitate și solicită Comisiei 
să propună un sistem de sancțiuni în cazul 
în care informațiile furnizate nu permit 
Comisiei să asigure legalitatea și 
regularitatea;

Or. en

Amendamentul 5
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este îngrijorat de faptul că Direcția 
Generală Politica Regională (DG REGIO) 
precizează în Declarația sa de asigurare din 
Raportul anual de activitate pentru 2009 că 
pentru 38 din cele 79 de programe vizate, 
DG REGIO nu a obținut asigurări 
rezonabile cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente în 
ceea ce privește rambursările din 2009 ale 
cheltuielilor declarate; solicită detalii 
suplimentare cu privire la informațiile lipsă 
legate de rambursările efectuate în 2009; 
observă că statele membre au obligația de a 
furniza informații suficiente în rapoartele 
lor anuale de activitate și solicită Comisiei 
să propună un sistem de sancțiuni în cazul 
în care informațiile furnizate nu permit 
Comisiei să asigure legalitatea și 
regularitatea;

3. este îngrijorat de faptul că Direcția 
Generală Politica Regională (DG REGIO) 
precizează în Declarația sa de asigurare din 
Raportul anual de activitate pentru 2009 că 
pentru 38 din cele 79 de programe vizate, 
DG REGIO nu a obținut asigurări 
rezonabile cu privire la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente în 
ceea ce privește rambursările din 2009 ale 
cheltuielilor declarate; solicită detalii 
suplimentare cu privire la informațiile lipsă 
legate de rambursările efectuate în 2009; 
observă că statele membre au obligația de a 
furniza informații suficiente în rapoartele 
lor anuale de activitate și solicită Comisiei 
să propună un sistem de sancțiuni în cazul 
în care informațiile furnizate nu permit 
Comisiei să constate legalitatea și 
regularitatea;

Or. pl
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Amendamentul 6
Tamás Deutsch

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. în contextul revizuirii Regulamentului 
financiar, subliniază necesitatea de a 
armoniza normele și sistemele de gestiune 
pentru programele de coeziune aflate sub 
gestiune partajată; observă că orice 
problemă de guvernanță între 
Regulamentul financiar și reglementările 
privind coeziunea poate fi evitată printr-o 
mai bună aliniere a normelor de 
eligibilitate între diferitele politici;

5. observă că, în cadrul revizuirii 
Regulamentului financiar, anumite 
probleme de guvernanță între 
Regulamentul financiar și reglementările 
privind coeziunea pot fi evitate printr-o 
mai bună aliniere a normelor de 
eligibilitate între diferitele politici;

Or. en

Amendamentul 7
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. în contextul revizuirii Regulamentului 
financiar, subliniază necesitatea de a 
armoniza normele și sistemele de gestiune 
pentru programele de coeziune aflate sub 
gestiune partajată; observă că orice 
problemă de guvernanță între 
Regulamentul financiar și reglementările 
privind coeziunea poate fi evitată printr-o 
mai bună aliniere a normelor de 
eligibilitate între diferitele politici;

5. în contextul revizuirii Regulamentului 
financiar, subliniază necesitatea de a 
armoniza normele și sistemele de gestiune 
aflate sub gestiune partajată și subliniază 
că această armonizare trebuie să fie cât 
mai pronunțată posibil în cazul politicii de 
coeziune; observă că orice problemă de 
guvernanță între Regulamentul financiar și 
reglementările privind coeziunea poate fi 
evitată printr-o mai bună aliniere a 
normelor de eligibilitate între diferitele 
politici;

Or. en
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Amendamentul 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. în contextul revizuirii Regulamentului 
financiar, subliniază necesitatea de a 
armoniza normele și sistemele de gestiune 
pentru programele de coeziune aflate sub 
gestiune partajată; observă că orice 
problemă de guvernanță între 
Regulamentul financiar și reglementările 
privind coeziunea poate fi evitată printr-o 
mai bună aliniere a normelor de 
eligibilitate între diferitele politici;

5. în contextul revizuirii Regulamentului 
financiar, subliniază necesitatea de a 
armoniza normele și sistemele de gestiune 
pentru programele de coeziune aflate sub 
gestiune partajată, în măsura în care se 
dovedește că acest lucru ar putea duce la 
îmbunătățiri, menținând totodată 
procedurile care și-au demonstrat 
eficacitatea; observă că orice problemă de 
guvernanță între Regulamentul financiar și 
reglementările privind coeziunea poate fi 
evitată printr-o mai bună aliniere a 
normelor de eligibilitate între diferitele 
politici;

Or. fr

Amendamentul 9
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. în contextul revizuirii Regulamentului 
financiar, subliniază necesitatea de a 
armoniza normele și sistemele de gestiune 
pentru programele de coeziune aflate sub 
gestiune partajată; observă că orice 
problemă de guvernanță între 
Regulamentul financiar și reglementările 
privind coeziunea poate fi evitată printr-o 
mai bună aliniere a normelor de 
eligibilitate între diferitele politici;

5. în contextul revizuirii Regulamentului 
financiar, subliniază necesitatea de a 
armoniza normele și sistemele de gestiune 
pentru programele de coeziune aflate sub 
gestiune partajată; observă că orice 
problemă de guvernanță între 
Regulamentul financiar și reglementările 
privind coeziunea poate fi evitată printr-o 
mai bună aliniere a normelor de 
eligibilitate între diferitele politici;
consideră totuși că simplificarea, în 
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special în cadrul revizuirii 
Regulamentului financiar, presupune în 
primul rând stabilitatea pe termen lung a 
normelor și a sistemelor de gestiune;

Or. fr

Amendamentul 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia și statele membre să 
examineze oportunitatea dezvoltării 
principiului unui „contract de încredere”, 
care ar permite reducerea controalelor 
asupra sistemelor care și-au demonstrat 
eficacitatea în combaterea erorilor și a 
fraudelor;

Or. fr


