
AM\1195051RO.docx PE644.970v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru control bugetar

2019/2093(DEC)

3.2.2020

AMENDAMENTELE
1 - 11
Proiect de raport
Ryszard Czarnecki
(PE639.862v01-00)

Descărcarea de gestiune 2018: Agenția pentru Cooperarea Autorităților de 
Reglementare din Domeniul Energiei (ACER)
(2019/2093(DEC))



PE644.970v01-00 2/7 AM\1195051RO.docx

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\1195051RO.docx 3/7 PE644.970v01-00

RO

Amendamentul 1
Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Joachim Stanisław 
Brudziński, Patryk Jaki

Propunere de decizie1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. acordă directorului Agenției 
Uniunii Europene pentru Cooperarea 
Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției aferent exercițiului financiar 
2018 / își amână decizia de a acorda 
directorului Agenției pentru Cooperarea 
Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2018;

1. acordă directorului Agenției pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare 
din Domeniul Energiei descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției 
aferent exercițiului financiar 2018;

Or. en

Amendamentul 2
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier

Propunere de decizie1
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. acordă directorului Agenției 
Uniunii Europene pentru Cooperarea 
Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului 
Agenției aferent exercițiului financiar 
2018 / își amână decizia de a acorda 
directorului Agenției pentru Cooperarea 
Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei descărcarea de gestiune 
pentru execuția bugetului Agenției aferent 
exercițiului financiar 2018;

1. acordă directorului Agenției pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare 
din Domeniul Energiei descărcarea de 
gestiune pentru execuția bugetului Agenției 
aferent exercițiului financiar 2018;

Or. en
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Amendamentul 3
Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský, Petri Sarvamaa, Monika Hohlmeier

Propunere de decizie2
Punctul 1

Propunerea de decizie Amendamentul

1. aprobă închiderea conturilor 
Agenției Uniunii Europene pentru 
Cooperarea Autorităților de Reglementare 
din Domeniul Energiei pentru exercițiul 
financiar 2018 / amână închiderea 
conturilor Agenției pentru Cooperarea 
Autorităților de Reglementare din 
Domeniul Energiei pentru exercițiul 
financiar 2018;

1. aprobă închiderea conturilor 
Agenției pentru Cooperarea Autorităților 
de Reglementare din Domeniul Energiei 
pentru exercițiul financiar 2018;

Or. en

Amendamentul 4
Tomáš Zdechovský, Andrey Novakov

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. salută faptul că Agenția a 
externalizat serviciile de contabilitate 
Comisiei și partajează resursele cu alte 
agenții în domeniile gestionării resurselor 
umane, gestionării tehnologiei informației 
și comunicațiilor, bugetului și finanțelor, 
achizițiilor publice și gestionării dotărilor;

4. salută faptul că Agenția a 
externalizat serviciile de contabilitate 
Comisiei și pune în comun resursele cu 
alte agenții în domeniile gestionării 
resurselor umane, gestionării tehnologiei 
informației și comunicațiilor, bugetului și 
finanțelor, achizițiilor publice și gestionării 
dotărilor; consideră că această inițiativă 
este un exemplu ce ar trebui urmat și de 
alte instituții ale Uniunii; încurajează 
Agenția să exploreze modalități de punere 
în comun a resurselor în cazul sarcinilor 
care se suprapun cu cele ale altor agenții 
ale Uniunii care desfășoară activități 
similare; încurajează ferm agenția să 
urmărească în mod activ continuarea și 
amplificarea cooperării cu toate agențiile 
Uniunii;
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Amendamentul 5
Katalin Cseh, Gilles Boyer, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. încurajează Agenția să continue 
digitalizarea serviciilor sale;

Or. en

Amendamentul 6
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. ia act de preocupările Agenției cu 
privire la resursele suplimentare 
inadecvate avute în vedere pentru punerea 
în aplicare a pachetului „Energie curată 
pentru toți europenii”, în ceea ce privește 
numărul de angajați, calendarul și 
gradele, precum și faptul că alocarea 
personalului include o proporție 
disproporționat de mare de posturi de 
agenți contractuali - 14 - comparativ cu 
numărul de agenți temporari - numai 4, 
în pofida complexității noilor atribuții 
alocate Agenției; ia act de faptul că, într-o 
astfel de situație, fără alocarea unor 
resurse suplimentare în afara celor avute 
în vedere în prezent, Agenția nu va fi în 
măsură să își îndeplinească în mod 
corespunzător mandatul extins;

Or. en
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Amendamentul 7
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. își reiterează îngrijorarea cu 
privire la echilibrul de gen în rândul 
membrilor conducerii superioare și medii 
a agenției (cinci din cei șase membri fiind 
bărbați, iar un membru fiind femeie); își 
exprimă îngrijorarea și cu privire la 
dezechilibrul geografic; solicită Agenției 
să ia măsuri pentru a asigura un echilibru 
geografic și de gen mai bun în cadrul 
conducerii sale superioare și medii;

Or. en

Amendamentul 8
Younous Omarjee

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. regretă dezechilibrul între 
numărul femeilor și bărbaților din rândul 
membrilor principali ai consiliului de 
conducere a Agenției, 12 din 17 membri 
fiind de același sex;

Or. en

Amendamentul 9
Lara Wolters

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. constată că în 2018 echilibrul între 
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numărul femeilor și bărbaților din cadrul 
conducerii medii a Agenției (patru bărbați 
și o femeie) și din cadrul Consiliului de 
administrație (12 bărbați și cinci femei) 
nu a fost pe deplin respectat;

Or. en

Amendamentul 10
Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Martina Dlabajová, Gilles Boyer, Olivier Chastel

Propunere de rezoluție
Punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. solicită Agenției să informeze 
autoritatea care acordă descărcarea de 
gestiune cu privire la cifrele totale 
referitoare la cazurile de hărțuire și să 
furnizeze informații cu privire la 
rezultatele cazurilor de hărțuire închise;

Or. en

Amendamentul 11
Tomáš Zdechovský

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. solicită agenției să difuzeze 
rezultatelor cercetărilor sale în rândul 
publicului larg și să se adreseze acestuia 
prin intermediul rețelelor de socializare și 
al altor mijloace de informare în masă;

Or. en


