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Amendamentul 1
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă faptul că, din perspectiva 
cheltuielilor aferente domeniilor de 
politică, politica regională a fost domeniul 
cel mai afectat de erori, 49% dintre cele 
243 de plăți auditate de către Curtea de 
Conturi fiind afectate de erori; subliniază 
faptul că acest nivel de eroare a scăzut 
comparativ cu nivelurile de eroare 
depistate în perioada de programare 2000-
2006 și că doar o parte dintre erori vor avea 
un impact financiar;

2. subliniază faptul că nivelul de eroare a 
scăzut foarte semnificativ comparativ cu 
nivelurile de eroare depistate în perioada 
de programare 2000-2006 și că doar o parte 
dintre erori vor avea un impact financiar;

Or. fr

Amendamentul 2
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă faptul că, din perspectiva 
cheltuielilor aferente domeniilor de 
politică, politica regională a fost domeniul 
cel mai afectat de erori, 49% dintre cele 
243 de plăți auditate de către Curtea de 
Conturi fiind afectate de erori; subliniază 
faptul că acest nivel de eroare a scăzut 
comparativ cu perioada de programare 
2000-2006 și că doar o parte dintre erori 
vor avea un impact financiar;

2. regretă faptul că, din perspectiva 
cheltuielilor aferente domeniilor de 
politică, politica regională s-a numărat 
printre domeniile de politică afectate de 
erori, 49 % dintre cele 243 de plăți auditate 
de către Curtea de Conturi fiind afectate de 
erori; constată totuși că doar o parte 
dintre erori vor avea un impact financiar 
și că rata de 49 % este mai redusă decât 
cea înregistrată în perioada 2000-2006; 
subliniază faptul că nivelul de eroare a 
scăzut comparativ cu perioada de 
programare 2000-2006;  
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Amendamentul 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. regretă faptul că, din perspectiva 
cheltuielilor aferente domeniilor de 
politică, politica regională a fost domeniul 
cel mai afectat de erori, 49% dintre cele 
243 de plăți auditate de către Curtea de 
Conturi fiind afectate de erori; subliniază 
faptul că acest nivel de eroare a scăzut 
comparativ cu perioada de programare 
2000-2006 și că doar o parte dintre erori 
vor avea un impact financiar;

2. regretă faptul că, din perspectiva 
cheltuielilor aferente domeniilor de 
politică, politica regională a fost domeniul 
cel mai afectat de erori, 49% dintre cele 
243 de plăți auditate de către Curtea de 
Conturi fiind afectate de erori; subliniază 
faptul că acest nivel de eroare a scăzut 
comparativ cu perioada de programare 
2000-2006 și că doar o parte dintre erori 
vor avea un impact financiar; invită 
Comisia să depună eforturi pentru 
impunerea unei tendințe de scădere 
consecventă a nivelului de eroare;

Or. en

Amendamentul 4
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reamintește că o eroare are loc atunci 
când o tranzacție nu este executată în 
conformitate cu dispozițiile legale și de 
reglementare în vigoare, acest lucru 
însemnând că cheltuielile declarate (și 
rambursate) sunt neconforme cu 
reglementările; de asemenea, remarcă 
faptul că o eroare nu presupune neapărat 
dispariția fondurilor, pierderea sau risipa 
acestora sau comiterea unei fraude; 
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Amendamentul 5
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. ia act de diferitele abordări ale Curții 
de Conturi și ale Comisiei pentru a 
cuantifica erorile; solicită armonizarea 
metodologiei pentru a asigura 
transparența;

Or. en

Amendamentul 6
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. ia act de lipsa de precizie din 
comunicarea Curții de Conturi referitoare 
la nivelul de eroare cel mai probabil pe 
durata ultimilor ani, precum și de 
mențiunile referitoare fie la limita 
inferioară a nivelului de eroare,  fie la 
limita medie a nivelului de eroare calculat 
de Curtea de Conturi; solicită să se aplice 
o metodologie clară și consecventă în 
acest sens pentru a asigura 
comparabilitatea și analiza fiabilă a 
evoluției datelor de-a lungul anilor;

Or. en
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Amendamentul 7
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă faptul că nerespectarea 
normelor în materie de achiziții publice și a 
normelor de eligibilitate este cauza unei 
proporții însemnate din rata de eroare 
estimată (31%, respectiv 43 %); ia act, în 
acest context, de recomandarea Curții de 
Conturi de a se identifica domeniile în care 
este necesară o mai mare simplificare;

3. remarcă faptul că nerespectarea 
normelor în materie de achiziții publice și a 
normelor de eligibilitate este cauza unei 
proporții însemnate din rata de eroare 
estimată (31%, respectiv 43 %); ia act, în 
acest context, de recomandarea Curții de 
Conturi de a se identifica domeniile în care 
este necesară o mai mare simplificare;
subliniază necesitatea simplificării 
normelor de către Comisie pentru a 
asigura proceduri mai ușor de utilizat și a 
nu descuraja potențialii beneficiari să 
participe la proiecte; invită statele 
membre să își simplifice dispozițiile 
naționale, care adaugă foarte frecvent o 
povară administrativă nesolicitată de 
normele Uniunii;

Or. en

Amendamentul 8
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. remarcă faptul că nerespectarea 
normelor în materie de achiziții publice și a 
normelor de eligibilitate este cauza unei 
proporții însemnate din rata de eroare 
estimată (31%, respectiv 43 %); ia act, în 
acest context, de recomandarea Curții de 
Conturi de a se identifica domeniile în care 
este necesară o mai mare simplificare;

3. remarcă faptul că nerespectarea 
normelor în materie de achiziții publice și a 
normelor de eligibilitate este cauza unei 
proporții însemnate din rata de eroare 
estimată (31%, respectiv 43 %); ia act, în 
acest context, de recomandarea Curții de 
Conturi de a se identifica domeniile în care 
este necesară o mai mare simplificare; prin 
urmare, solicită să se analizeze 
necesitatea consolidării asistenței tehnice 
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și, în orice caz, necesitatea de a garanta 
menținerea capacității operaționale 
depline pentru supravegherea financiară;

Or. es

Amendamentul 9
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră, așadar, că ar trebui să se 
depună eforturi susținute pentru a reduce 
și mai mult acest nivel de eroare;

Or. fr

Amendamentul 10
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă deficiențele constatate în 
implementarea instrumentelor de inginerie 
financiară, în special în ceea ce privește 
nerespectarea cerințelor de reglementare în 
realizarea contribuției din programele 
operaționale la fondurile de implementare a 
unor astfel de instrumente, precum și 
raportarea defectuoasă și nerespectarea 
cerințelor de verificare în vigoare;

4. regretă deficiențele constatate în 
implementarea instrumentelor de inginerie
financiară, în special în ceea ce privește 
nerespectarea cerințelor de reglementare în 
realizarea contribuției din programele 
operaționale la fondurile de implementare a 
unor astfel de instrumente, precum și 
raportarea defectuoasă și nerespectarea 
cerințelor de verificare în vigoare; remarcă 
faptul că potențialul instrumentelor de 
inginerie financiară ar trebui exploatat în 
continuare pentru a permite dezvoltarea 
de proiecte strategice de calitate și 
participarea actorilor din sectorul privat, 
în special a IMM-urilor, și a capitalurilor 
la proiecte europene; invită Comisia să 
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simplifice normele referitoare la aceste 
instrumente, deoarece complexitatea lor 
actuală limitează gradul lor de utilizare;

Or. en

Amendamentul 11
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă deficiențele constatate în 
implementarea instrumentelor de inginerie 
financiară, în special în ceea ce privește 
nerespectarea cerințelor de reglementare în 
realizarea contribuției din programele 
operaționale la fondurile de implementare a 
unor astfel de instrumente, precum și 
raportarea defectuoasă și nerespectarea 
cerințelor de verificare în vigoare;

4. regretă deficiențele constatate în 
implementarea instrumentelor de inginerie 
financiară, în special în ceea ce privește 
nerespectarea cerințelor de reglementare în 
realizarea contribuției din programele 
operaționale la fondurile de implementare a 
unor astfel de instrumente, precum și 
raportarea defectuoasă și nerespectarea 
cerințelor de verificare în vigoare;
recomandă o analiză mai aprofundată 
pentru a stabili efectul real al acestor 
instrumente și orientările referitoare la 
implementarea lor;

Or. es

Amendamentul 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. regretă deficiențele constatate în 
implementarea instrumentelor de inginerie 
financiară, în special în ceea ce privește 
nerespectarea cerințelor de reglementare în 
realizarea contribuției din programele 
operaționale la fondurile de implementare a 
unor astfel de instrumente, precum și 

4. regretă deficiențele constatate în 
implementarea instrumentelor de inginerie 
financiară, în special în ceea ce privește 
nerespectarea cerințelor de reglementare în 
realizarea contribuției din programele 
operaționale la fondurile de implementare a 
unor astfel de instrumente, precum și 
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raportarea defectuoasă și nerespectarea 
cerințelor de verificare în vigoare;

raportarea defectuoasă și nerespectarea 
cerințelor de verificare în vigoare; invită 
statele membre să se conformeze 
obligațiilor lor de raportare;

Or. en

Amendamentul 13
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de faptul că, într-un număr mare 
de cazuri de tranzacții afectate de erori, 
autoritățile din statele membre dispuneau 
de suficiente informații pentru a depista 
erorile și a aplica măsuri de corecție înainte 
de certificare.

5. ia act de faptul că, într-un număr mare 
de cazuri de tranzacții afectate de erori, 
autoritățile din statele membre dispuneau 
de suficiente informații pentru a depista 
erorile și a aplica măsuri de corecție înainte 
de certificare; invită Comisia să 
consolideze asistența pe care o acordă 
autorităților de gestionare, având în 
vedere că majoritatea erorilor apar la 
controlul efectuat la primul nivel, prin 
intermediul atelierelor de lucru pe această
temă, al notelor orientative, prin schimbul 
de bune practici și formarea 
funcționarilor responsabili de gestionare; 
constată că ar trebui instaurată o 
monitorizare constantă a transferului real 
de măsuri de formare destinate 
autorităților de gestionare cu scopul de a 
verifica transmiterea cunoștințelor, 
acordându-se o atenție specială nivelului 
local;

Or. en

Amendamentul 14
Rosa Estaràs Ferragut

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de faptul că, într-un număr mare 
de cazuri de tranzacții afectate de erori, 
autoritățile din statele membre dispuneau 
de suficiente informații pentru a depista 
erorile și a aplica măsuri de corecție înainte 
de certificare.

5. ia act de faptul că, într-un număr mare 
de cazuri de tranzacții afectate de erori, 
autoritățile din statele membre dispuneau 
de suficiente informații pentru a depista 
erorile și a aplica măsuri de corecție înainte 
de certificare; solicită instituirea de 
mecanisme de corecție, inclusiv 
introducerea de sancțiuni în cazurile de 
neglijență evidente.

Or. es

Amendamentul 15
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută explicația furnizată de Comisie, 
conform căreia, pentru prima oară, marea 
majoritate a erorilor sunt concentrate în 
doar trei state membre și doar anumite 
programe operaționale.

Or. en


