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22.4.2021 A9-0055/3

Amendamentul 3
Isabel García Muñoz
în numele Grupului S&D

Raport A9-0055/2021
Alin Mituța
Descărcarea de gestiune 2019:  Bugetul general al UE – Comitetul Regiunilor
2020/2146(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. constată că numărul total de 
angajați în 2019 a fost de 576 (în 
comparație cu 538 în 2018 și 533 în 2017); 
constată că numărul de posturi din schema 
de personal se ridică la 491, număr pe care 
Comitetul îl consideră insuficient; ia act de 
rezultatele unei evaluări a volumului de 
muncă finalizate în 2019, în perspectiva 
unei eventuale reorganizări, cu obiectivul 
de a crește eficiența și de a crea sinergii; 
este la curent cu dorința Comitetului ca 
autoritățile bugetare ale Uniunii să 
abordeze această problemă și să echilibreze 
treptat situația actuală a personalului; 
încurajează Comitetul să își aprofundeze 
cooperarea administrativă cu Comitetul 
Economic și Social European (CESE) prin 
intermediul acordurilor privind serviciile 
comune, pentru a beneficia de personal 
comun și a dezvolta mai multe sinergii;

7. constată că numărul total de 
angajați în 2019 a fost de 576 (în 
comparație cu 538 în 2018 și 533 în 2017); 
constată că numărul de posturi din schema 
de personal se ridică la 491, număr pe care 
Comitetul îl consideră insuficient; ia act de 
rezultatele unei evaluări a volumului de 
muncă finalizate în 2019, în perspectiva 
unei eventuale reorganizări, cu obiectivul 
de a crește eficiența și de a crea sinergii; 
este la curent cu dorința Comitetului ca 
autoritățile bugetare ale Uniunii să 
abordeze această problemă și să echilibreze 
treptat situația actuală a personalului; 
încurajează Comitetul să își aprofundeze 
cooperarea administrativă cu Comitetul 
Economic și Social European (CESE) prin 
intermediul acordurilor privind serviciile 
comune, pentru a pune în comun resurse 
cu scopul de a dezvolta mai multe sinergii;
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22.4.2021 A9-0055/4

Amendamentul 4
Isabel García Muñoz
în numele Grupului S&D

Raport A9-0055/2021
Alin Mituța
Descărcarea de gestiune 2019: Bugetul general al UE – Comitetul Regiunilor
2020/2146(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. apreciază faptul că la Comitet se 
pune accent pe dezvoltarea și menținerea 
unor servicii de înaltă calitate în materie de 
sănătate și bunăstare, bazate pe prevenire și 
intervenție timpurie, printr-o cooperare 
strânsă între serviciile de resurse umane 
implicate, și pe programe de sensibilizare 
în rândul angajaților și al personalului de 
conducere; salută sesiunile de formare 
organizate cu personalul de conducere de 
la nivel inferior, mediu și superior pe tema 
gestionării absențelor și a integrării cu 
succes a colegilor după absențe pe perioade 
lungi; constată că în 2019 s-au înregistrat 
zece cazuri de epuizare; constată că 
serviciul social al Comitetului oferă 
asistență pe parcursul perioadei de boală și 
la întoarcerea la muncă; solicită 
Comitetului să includă depistarea cazurilor 
de epuizare în cadrul serviciilor sale de 
sănătate și bunăstare; salută intensificarea 
măsurilor privind timpul de lucru flexibil și 
telemunca, pentru a îmbunătăți echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată în 
rândul personalului, precum și continuarea 
programului de prevenire a stresului și a 
epuizării;

15. apreciază faptul că la Comitet se 
pune accent pe dezvoltarea și menținerea 
unor servicii de înaltă calitate în materie de 
sănătate și bunăstare, bazate pe prevenire și 
intervenție timpurie, printr-o cooperare 
strânsă între serviciile de resurse umane 
implicate, și pe programe de sensibilizare 
în rândul angajaților și al personalului de 
conducere; salută sesiunile de formare 
organizate cu personalul de conducere de 
la nivel inferior, mediu și superior pe tema 
gestionării absențelor și a integrării cu 
succes a colegilor după absențe pe perioade 
lungi; constată că în 2019 s-au înregistrat 
zece cazuri de epuizare; constată că 
serviciul social al Comitetului oferă 
asistență pe parcursul perioadei de boală și 
la întoarcerea la muncă; solicită 
Comitetului să includă depistarea cazurilor 
de epuizare în cadrul serviciilor sale de 
sănătate și bunăstare; salută intensificarea 
măsurilor privind timpul de lucru flexibil și 
telemunca, pentru a îmbunătăți echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată în 
rândul personalului, precum și continuarea 
programului de prevenire a stresului și a 
epuizării; încurajează Comitetul să 
completeze formulele flexibile de 
desfășurare a activității profesionale, 
prevăzând o modalitate de a proteja 
dreptul membrilor personalului de a se 
deconecta;
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22.4.2021 A9-0055/5

Amendamentul 5
Isabel García Muñoz
în numele Grupului S&D

Raport A9-0055/2021
Alin Mituța
Descărcarea de gestiune 2019: Bugetul general al UE – Comitetul Regiunilor
2020/2146(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. ia act de faptul că în 2019 a fost 
lansat un exercițiu de conformitate și 
eficacitate pentru a evalua în ce măsură 
Comitetul respectă cele 16 standarde de 
control intern; constată că exercițiul de 
conformitate din 2019 a arătat că situația 
generală a punerii în aplicare și a 
eficacității cerințelor a rămas satisfăcătoare 
și stabilă în comparație cu 2018; constată, 
cu toate acestea, că au fost identificate 
domenii în care sunt necesare îmbunătățiri 
suplimentare, printre care se numără 
alinierea misiunii și a structurii 
organizatorice a Comitetului la noile 
priorități, cooperarea administrativă 
dintre Parlament și Comitet, creșterea 
gradului de digitalizare a stocării datelor și 
simplificarea proceselor administrative, 
precum și o restructurare aprofundată a 
planului existent de asigurare a 
continuității activității, ca urmare a 
experiențelor acumulate în contextul 
actualei situații cauzate de COVID-19; 
invită Comitetul să raporteze cu privire la 
implementarea acestor îmbunătățiri foarte 
necesare, într-un document subsecvent 
descărcării de gestiune pentru exercițiul 
financiar 2019;

30. ia act de faptul că în 2019 a fost 
lansat un exercițiu de conformitate și 
eficacitate pentru a evalua în ce măsură 
Comitetul respectă cele 16 standarde de 
control intern; constată că exercițiul de 
conformitate din 2019 a arătat că situația 
generală a punerii în aplicare și a 
eficacității cerințelor a rămas satisfăcătoare 
și stabilă în comparație cu 2018; constată, 
cu toate acestea, că au fost identificate 
domenii în care sunt necesare îmbunătățiri 
suplimentare, printre care se numără 
alinierea misiunii și a structurii 
organizatorice a Comitetului la noile 
priorități, creșterea gradului de digitalizare 
a stocării datelor și simplificarea proceselor 
administrative, precum și o restructurare 
aprofundată a planului existent de asigurare 
a continuității activității, ca urmare a 
experiențelor acumulate în contextul 
actualei situații cauzate de COVID-19; 
invită Comitetul să raporteze cu privire la 
implementarea acestor îmbunătățiri foarte 
necesare, într-un document subsecvent 
descărcării de gestiune pentru exercițiul 
financiar 2019;

Or. en
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22.4.2021 A9-0055/6

Amendamentul 6
Isabel García Muñoz
în numele Grupului S&D

Raport A9-0055/2021
Alin Mituța
Descărcarea de gestiune 2019: Bugetul general al UE – Comitetul Regiunilor
2020/2146(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 67

Propunerea de rezoluție Amendamentul

67. constată că bugetul Comitetului a 
crescut în ultimii ani (96 100 540 EUR în 
2018, 98 751 065 EUR în 2019 și, 
estimativ, 101 508 480 EUR pentru 2020); 
constată cu îngrijorare că aceste resurse 
nu sunt folosite eficient și că scopul lor 
inițial nu mai este îndeplinit; subliniază 
că, spre deosebire de buget, numărul 
avizelor emise de Comitet a scăzut (71 în 
2017, 78 în 2018 și doar 49 de avize în 
2019), ceea ce este alarmant;

67. constată că bugetul Comitetului a 
crescut în ultimii ani (96 100 540 EUR în 
2018, 98 751 065 EUR în 2019 și, 
estimativ, 101 508 480 EUR pentru 2020); 
constată că numărul avizelor emise de 
Comitet în 2019 a scăzut în comparație cu 
anii precedenți (71 în 2017, 78 în 2018 și 
49 de avize în 2019), lucru care poate fi 
explicat parțial prin activitatea 
instituțională specifică și prin perioada de 
tranziție datorată alegerilor europene din 
2019;

Or. en
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22.4.2021 A9-0055/7

Amendamentul 7
Isabel García Muñoz
în numele Grupului S&D

Raport A9-0055/2021
Alin Mituța
Descărcarea de gestiune 2019: Bugetul general al UE – Comitetul Regiunilor
2020/2146(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 68

Propunerea de rezoluție Amendamentul

68. încurajează Comitetul să aibă în 
vedere elaborarea unui plan de 
reorganizare și raționalizare, întrucât 
aceste procese ar putea conduce la o 
cooperare mai strânsă cu Parlamentul și 
întrucât, prin reformarea instituției, 
expertiza sa ar putea fi aplicată într-o 
manieră mai eficace;

68. încurajează Comitetul să aibă în 
vedere elaborarea unui plan de 
reorganizare și raționalizare a proceselor 
interne, pentru a asigura o cooperare mai 
strânsă cu Parlamentul și aplicarea 
expertizei sale într-o manieră mai eficace;

Or. en
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22.4.2021 A9-0055/8

Amendamentul 8
Isabel García Muñoz
în numele Grupului S&D

Raport A9-0055/2021
Alin Mituța
Descărcarea de gestiune 2019: Bugetul general al UE – Comitetul Regiunilor
2020/2146(DEC)

Propunere de rezoluție
Punctul 69

Propunerea de rezoluție Amendamentul

69. invită Comitetul să prezinte 
evaluări ale impactului pe care îl au 
avizele sale; invită Comitetul să 
stabilească, de asemenea, indicatori-cheie 
de performanță clari și măsurabili pentru 
anii următori, pentru a-și optimiza 
funcționarea.

69. salută faptul că Comitetul publică 
pe site-ul său rapoarte anuale privind 
evaluările impactului avizelor sale încă 
din 2010; invită Comitetul să stabilească, 
de asemenea, indicatori-cheie de 
performanță clari și măsurabili pentru anii 
următori, pentru a-și optimiza funcționarea.

Or. en


