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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. își reafirmă regretul – având în vedere 

dubiile semnificative legate de calitatea 
informațiilor furnizate de statele membre – 
cu privire la faptul că Comisia depune 

eforturi mai intense pentru a convinge 
Parlamentul European de necesitatea 

introducerii unui „risc admisibil de eroare” 
decât pentru a convinge statele membre de 
necesitatea unor declarații naționale de 

gestiune obligatorii, care să facă obiectul 
unui audit adecvat, efectuat de către 
autoritățile naționale de audit, și care să fie 
consolidate de către Curtea de Conturi; 
invită Comisia, în cooperare cu statele 

membre și prin elaborarea unui raport 
adecvat în conformitate cu tratatul, să ofere 
Parlamentului o garanție rezonabilă că 

acest obiectiv a fost atins și că activitățile 
pentru combaterea fraudei sunt puse în 

aplicare într-un mod adecvat; 

14. își reafirmă regretul – având în vedere 

dubiile semnificative legate de calitatea 
informațiilor furnizate de statele membre – 
cu privire la faptul că Comisia depune 

eforturi mai intense pentru a convinge 
Parlamentul European de necesitatea 

introducerii unui „risc admisibil de eroare” 
(RAE) decât pentru a convinge statele 
membre de necesitatea unor declarații 

naționale de gestiune obligatorii, care să 
facă obiectul unui audit adecvat, efectuat 
de către autoritățile naționale de audit, și 
care să fie consolidate de către Curtea de 
Conturi; subliniază că nu ar trebui să 
existe toleranță pentru eroare și invită 
Comisia, în cooperare cu statele membre și 
prin elaborarea unui raport adecvat în 

conformitate cu tratatul, să ofere 
Parlamentului o garanție rezonabilă că 

acest obiectiv a fost atins și că activitățile 
pentru combaterea fraudei sunt puse în 
aplicare într-un mod adecvat; 

Or. en 

 
 


