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Amendamentul 1
Derek Vaughan

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. observă că nivelul de eroare cu privire la 
punerea în aplicare a politicii de coeziune a 
scăzut progresiv în ultimii ani; observă 
totuși că politica regională rămâne unul 
dintre domeniile de politică expuse în mod 
deosebit erorilor, 98 dintre cele 168 de 
plăți efectuate de FEDER și de Fondul de 
coeziune și 70 dintre cele 160 de plăți 
efectuate de FSE care au fost auditate de 
Curtea de Conturi pentru exercițiul 2011 
fiind afectate de diferite tipuri de erori;

1. observă că nivelul de eroare cu privire la 
punerea în aplicare a politicii de coeziune a 
scăzut progresiv în ultimii ani; subliniază 
distincția dintre eroare și fraudă, precum 
și faptul că doar 0,6 % 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 2007-
2013; observă totuși că politica regională 
rămâne unul dintre domeniile de politică 
expuse în mod deosebit erorilor, 98 dintre 
cele 168 de plăți efectuate de FEDER și de 
Fondul de coeziune și 70 dintre cele 160 de 
plăți efectuate de FSE care au fost auditate 
de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2011 
fiind afectate de diferite tipuri de erori; 
subliniază totuși că aceste cifre pot fi 
explicate de faptul că în 2011 au fost 
efectuate de două ori mai multe plăți 
decât în 2010, deoarece în acest an au fost 
finalizate programele;

Or. en

Amendamentul 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. reamintește că o eroare are loc atunci 
când o tranzacție nu este executată în 
conformitate cu dispozițiile legale și de 
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reglementare în vigoare, acest lucru 
însemnând că cheltuielile declarate (și 
rambursate) sunt neconforme cu 
reglementările; remarcă faptul că o 
eroare nu presupune neapărat dispariția 
fondurilor, pierderea sau risipa acestora 
sau comiterea unei fraude;

Or. en

Amendamentul 3
Derek Vaughan

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază, cu toate acestea, că nu se 
face nicio distincție între erorile majore și 
erorile minore, iar unele erori minore, 
cum ar fi completarea necorespunzătoare 
a unui formular sunt plasate în aceeași 
categorie cu erorile mai grave, cum ar fi 
plățile excedentare sau insuficiente;

Or. en

Amendamentul 4
Michael Theurer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. 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; sprijină angajamentul 
Comisiei de a-și concentra eforturile asupra 

2. 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; sprijină angajamentul 
Comisiei de a-și concentra eforturile asupra 
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programelor și statelor membre care 
prezintă riscurile cele mai ridicate și 
așteaptă rezultatele finale ale dispozițiilor 
consolidate privind controlul la sfârșitul 
perioadei de programare 2007-2013;

programelor și statelor membre care 
prezintă riscurile cele mai ridicate și 
așteaptă rezultatele finale ale dispozițiilor 
consolidate privind controlul la sfârșitul 
perioadei de programare 2007-2013; 
sugerează ca procedura de control să 
includă nu doar verificarea legalității 
cheltuielilor, ci și verificarea impactului 
pe care acestea îl au asupra economiei 
regionale;

Or. de

Amendamentul 5
Derek Vaughan

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. 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; sprijină angajamentul 
Comisiei de a-și concentra eforturile asupra 
programelor și statelor membre care 
prezintă riscurile cele mai ridicate și 
așteaptă rezultatele finale ale dispozițiilor 
consolidate privind controlul la sfârșitul 
perioadei de programare 2007-2013;

2. 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; sprijină angajamentul 
Comisiei de a-și concentra eforturile asupra 
programelor și statelor membre care sunt 
predispuse în mod special la risc, cu 
scopul de a consolida capacitatea 
administrativă și de a selecta personalul 
adecvat, acolo unde este necesar; așteaptă 
rezultatele finale ale dispozițiilor 
consolidate privind controlul la sfârșitul 
perioadei de programare 2007-2013;

Or. en

Amendamentul 6
Derek Vaughan
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Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că 80 % din finanțare este 
administrată la nivelul statelor membre și 
că, în conformitate cu constatările Curții 
Europene de Conturi, în marea majoritate 
a cazurilor de erori constatate în ceea ce 
privește operațiunile din cadrul politicii 
regionale, statele membre dispuneau de 
suficiente informații pentru a detecta 
aceste erori; prin urmare, subliniază 
faptul că măsuri precum îmbunătățirea 
capacității administrative, raționalizarea 
normelor privind achizițiile publice și 
eligibilitatea și o abordare bazată pe 
simplificare și pe atenuarea riscurilor ar 
trebui să fie puse în aplicare la nivelul 
statelor membre;

Or. en

Amendamentul 7
Derek Vaughan

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că încălcarea normelor privind 
achizițiile publice rămâne cea mai 
frecventă cauză a neregulilor, pe lângă 
nerespectarea normelor de eligibilitate; 
atrage atenția asupra abordării diferite a 
Comisiei și a Curții în ceea ce privește 
aplicarea de corecții în legătură cu erorile
din cadrul achizițiilor publice și solicită 
standardizarea metodologiei; ia act de 
eforturile depuse de Comisie pentru a 
asigura formarea și orientarea în vederea 
îmbunătățirii cunoștințelor privind normele 
de eligibilitate la fața locului;

3. constată că încălcarea normelor privind
achizițiile publice rămâne cea mai 
frecventă cauză a neregulilor, pe lângă 
nerespectarea normelor de eligibilitate; 
atrage atenția asupra abordării diferite a 
Comisiei și a Curții în ceea ce privește 
aplicarea de corecții în legătură cu 
neregulile din cadrul achizițiilor publice și 
solicită standardizarea metodologiei; ia act 
de eforturile depuse de Comisie pentru a 
asigura formarea și orientarea în vederea 
îmbunătățirii cunoștințelor privind normele 
de eligibilitate la fața locului;
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Amendamentul 8
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. constată că încălcarea normelor privind 
achizițiile publice rămâne cea mai 
frecventă cauză a neregulilor, pe lângă 
nerespectarea normelor de eligibilitate; 
atrage atenția asupra abordării diferite a 
Comisiei și a Curții în ceea ce privește 
aplicarea de corecții în legătură cu erorile 
din cadrul achizițiilor publice și solicită 
standardizarea metodologiei; ia act de 
eforturile depuse de Comisie pentru a 
asigura formarea și orientarea în vederea 
îmbunătățirii cunoștințelor privind normele 
de eligibilitate la fața locului;

3. constată că încălcarea normelor privind 
achizițiile publice rămâne cea mai 
frecventă cauză a neregulilor, pe lângă 
nerespectarea normelor de eligibilitate; 
solicită Comisiei să abordeze efectiv 
gravele deficiențe legate de respectarea 
normelor privind achizițiile publice, 
identificate în mod repetat de Curtea de 
Conturi în cadrul punerii în aplicare a 
proiectelor finanțate prin FEDER și 
Fondul de coeziune; atrage atenția asupra 
abordării diferite a Comisiei și a Curții în 
ceea ce privește aplicarea de corecții în 
legătură cu erorile din cadrul achizițiilor 
publice și solicită standardizarea 
metodologiei; ia act de eforturile depuse de 
Comisie pentru a asigura formarea și 
orientarea în vederea îmbunătățirii 
cunoștințelor privind normele de 
eligibilitate la fața locului;

Or. ro

Amendamentul 9
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită ca plățile din cadrul fondurilor 
structurale să fie supuse, de asemenea, 
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unei monitorizări mai stricte în ceea ce 
privește condiționalitatea și 
ecocondiționalitatea, astfel încât să se 
garanteze faptul că normele privind 
achizițiile publice și celelalte norme 
referitoare la utilizarea adecvată a 
finanțării din fondurile structurale sunt 
respectate în toate statele membre; solicită 
ca finanțarea să fie pusă la dispoziția 
statelor membre doar dacă se poate 
demonstra respectarea normelor 
relevante;

Or. de

Amendamentul 10
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită să se aplice o politică mai 
strictă în materie de suspendări, precum 
cea folosită deja cu succes pentru plățile 
efectuate din Fondul social european, 
permițând astfel adoptarea anticipată a 
unor măsuri pentru a împiedica orice 
utilizare necorespunzătoare a fondurilor 
structurale și a susține, de la început, 
politica de toleranță zero a Comisiei; 
recomandă Comisiei să aibă în vedere 
punerea în aplicare a regulii de 50/50 în 
ceea ce privește plățile din fondurile 
structurale, sau chiar a unei reguli de 
100 %, conform practicii uzuale din 
agricultură, statele membre având 
obligația de a rambursa din propriile 
resurse până la 100 % din fondurile 
utilizate necorespunzător;

Or. de
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Amendamentul 11
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată nivelul în creștere al plăților 
efectuate de către Comisie care au fost 
suspendate și întrerupte; observă că, în 
pofida faptului că Comisia asigură inițierea 
sistematică de acțiuni corective ori de câte 
ori sunt identificate deficiențe, Curtea 
consideră că nu există nicio garanție că 
mecanismele de corecție financiară 
compensează în mod corespunzător erorile 
detectate, nici că ele împiedică repetarea 
unor astfel de erori;

5. constată nivelul în creștere al plăților 
efectuate de către Comisie care au fost 
suspendate și întrerupte; observă că, în 
pofida faptului că Comisia asigură inițierea 
sistematică de acțiuni corective ori de câte 
ori sunt identificate deficiențe, Curtea 
consideră că nu există nicio garanție că 
mecanismele de corecție financiară 
compensează în mod corespunzător erorile 
detectate, nici că ele împiedică repetarea 
unor astfel de erori; solicită, prin urmare, 
o mai bună definire și ajustare a 
procedurilor care conduc la suspendarea 
sau întreruperea plăților;

Or. fr

Amendamentul 12
Derek Vaughan

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată nivelul în creștere al plăților 
efectuate de către Comisie care au fost
suspendate și întrerupte; observă că, în 
pofida faptului că Comisia asigură inițierea 
sistematică de acțiuni corective ori de câte 
ori sunt identificate deficiențe, Curtea 
consideră că nu există nicio garanție că 
mecanismele de corecție financiară 
compensează în mod corespunzător erorile 
detectate, nici că ele împiedică repetarea 
unor astfel de erori;

5. constată nivelul în creștere al plăților 
efectuate de către Comisie care au fost 
suspendate și întrerupte; observă că, în 
pofida faptului că Comisia asigură inițierea 
sistematică de acțiuni corective ori de câte 
ori sunt identificate deficiențe, Curtea 
consideră că nu există nicio garanție că 
mecanismele de corecție financiară 
compensează în mod corespunzător erorile 
detectate, nici că ele împiedică repetarea 
unor astfel de erori; subliniază necesitatea 
unei cooperări mai strânse între statele 
membre și autoritățile naționale de audit, 
pentru a asigura o mai bună coordonare;



PE504.157v01-00 10/11 AM\925214RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 13
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. constată nivelul în creștere al plăților 
efectuate de către Comisie care au fost
suspendate și întrerupte; observă că, în 
pofida faptului că Comisia asigură inițierea 
sistematică de acțiuni corective ori de câte 
ori sunt identificate deficiențe, Curtea 
consideră că nu există nicio garanție că 
mecanismele de corecție financiară 
compensează în mod corespunzător erorile 
detectate, nici că ele împiedică repetarea 
unor astfel de erori;

5. constată nivelul în creștere al plăților 
efectuate de către Comisie care au fost 
suspendate și întrerupte; observă că, în 
pofida faptului că Comisia asigură inițierea 
sistematică de acțiuni corective ori de câte 
ori sunt identificate deficiențe, Curtea 
consideră că nu există nicio garanție că 
mecanismele de corecție financiară 
compensează în mod corespunzător erorile 
detectate, nici că ele împiedică repetarea 
unor astfel de erori; consideră că ar trebui 
îmbunătățite performanțele de control din 
statele membre, pentru a identifica erorile 
încă de la primul nivel de control;

Or. ro

Amendamentul 14
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. remarcă faptul că 62 % dintre cazurile 
de utilizare necorespunzătoare a 
finanțării din fondurile structurale ar fi 
putut fi detectate chiar de către statele 
membre, în această privință activitatea 
autorităților naționale de audit 
dovedindu-se, în special, deficitară, 
precum și că 42 % dintre autoritățile de 
audit în cadrul cărora s-au realizat 
inspecții au afișat deficiențe și funcționau 
doar la un nivel moderat de eficiență, în 
special în ceea ce privește achizițiile 
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publice; solicită, prin urmare, Comisiei să 
își asume o mai mare responsabilitate în 
ceea ce privește certificarea autorităților 
de audit și să nu lase această obligație 
doar în sarcina statelor membre.

Or. de


