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Amendamentul 1
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că mai mult de 
jumătate din cheltuielile UE din 2019 pot fi 
considerate ca prezentând un risc ridicat, 
inclusiv plățile bazate pe rambursare pentru 
investiții în domeniile coeziunii și 
dezvoltării rurale; ia act de faptul că 
creșterea ratei estimate a erorilor 
semnificative de la 4,5 % în 2018 la 4,9 % 
în 2019 poate determina auditorii să emită 
o opinie contrară cu privire la cheltuielile 
UE;

1. ia act de faptul că mai mult de 
jumătate din cheltuielile UE din 2019 pot fi 
considerate ca prezentând un risc ridicat, 
inclusiv plățile bazate pe rambursare pentru 
investiții în domeniile coeziunii și 
dezvoltării rurale, aspect de luat în seamă 
și în contextul crizei cauzate de COVID-
19; ia act de faptul că creșterea ratei 
estimate a erorilor semnificative de la 4,5 
% în 2018 la 4,9 % în 2019 poate 
determina auditorii să emită o opinie 
contrară cu privire la cheltuielile UE, cu 
eventuale pierderi ulterioare de finanțare, 
considerabil mai probabile ca urmare a 
termenelor stricte prevăzute în anumite 
acte legislative legate de politica de 
coeziune adoptate în urma acestei crize;

Or. en

Amendamentul 2
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că mai mult de 
jumătate din cheltuielile UE din 2019 pot fi 
considerate ca prezentând un risc ridicat, 
inclusiv plățile bazate pe rambursare pentru 
investiții în domeniile coeziunii și 
dezvoltării rurale; ia act de faptul că 
creșterea ratei estimate a erorilor 
semnificative de la 4,5 % în 2018 la 4,9 % 
în 2019 poate determina auditorii să emită 
o opinie contrară cu privire la cheltuielile 
UE;

1. ia act de faptul că mai mult de 
jumătate din cheltuielile UE din 2019 pot fi 
considerate ca prezentând un risc ridicat, 
inclusiv plățile bazate pe rambursare pentru 
investiții în domeniile coeziunii și 
dezvoltării rurale; ia act de faptul că 
creșterea ratei estimate a erorilor 
semnificative de la 4,5 % în 2018 la 4,9 % 
în 2019 poate determina auditorii să emită 
o opinie contrară cu privire la cheltuielile 
UE; subliniaza ca cheltuielile cu risc 
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ridicat au reprezentat în 2019 peste 
jumătate din cheltuielile auditate (53 %), 
fiind o creștere față de 2018

Or. ro

Amendamentul 3
Mónica Silvana González, Corina Crețu, Pedro Marques, Elisabetta Gualmini, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că mai mult de 
jumătate din cheltuielile UE din 2019 pot 
fi considerate ca prezentând un risc 
ridicat, inclusiv plățile bazate pe 
rambursare pentru investiții în domeniile 
coeziunii și dezvoltării rurale; ia act de 
faptul că creșterea ratei estimate a erorilor 
semnificative de la 4,5 % în 2018 la 4,9 % 
în 2019 poate determina auditorii să emită 
o opinie contrară cu privire la cheltuielile 
UE;

1. ia act de faptul că Curtea de 
Conturi a constatat că veniturile pe 2019 
au fost conforme cu legile și 
reglementările aplicabile și că creșterea 
ratei estimate a erorilor semnificative de la 
4,5 % în 2018 la 4,9 % în 2019 poate 
determina auditorii să emită o opinie 
contrară cu privire la cheltuielile UE;

Or. en

Amendamentul 4
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că mai mult de 
jumătate din cheltuielile UE din 2019 pot fi 
considerate ca prezentând un risc ridicat, 
inclusiv plățile bazate pe rambursare pentru 
investiții în domeniile coeziunii și 
dezvoltării rurale; ia act de faptul că 
creșterea ratei estimate a erorilor 
semnificative de la 4,5 % în 2018 la 4,9 % 
în 2019 poate determina auditorii să emită 

1. ia act cu îngrijorare de faptul că 
mai mult de jumătate din cheltuielile UE 
din 2019 pot fi considerate ca prezentând 
un risc ridicat, inclusiv plățile bazate pe 
rambursare pentru investiții în domeniile 
coeziunii și dezvoltării rurale; ia act cu 
îngrijorare de faptul că creșterea ratei 
estimate a erorilor semnificative de la 4,5 
% în 2018 la 4,9 % în 2019 poate 
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o opinie contrară cu privire la cheltuielile 
UE;

determina auditorii să emită o opinie 
contrară cu privire la cheltuielile UE;

Or. en

Amendamentul 5
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că mai mult de 
jumătate din cheltuielile UE din 2019 pot 
fi considerate ca prezentând un risc 
ridicat, inclusiv plățile bazate pe 
rambursare pentru investiții în domeniile 
coeziunii și dezvoltării rurale; ia act de 
faptul că creșterea ratei estimate a 
erorilor semnificative de la 4,5 % în 2018 
la 4,9 % în 2019 poate determina auditorii 
să emită o opinie contrară cu privire la 
cheltuielile UE;

1. Ia act de faptul că rata de eroare 
estimată pentru secțiunea „Coeziune” 
scade de la 5 % (pentru 2018) la 4,4 %, 
ceea ce este în concordanță cu trendul 
descendent al ratei de eroare în acest 
domeniu (în 2015 și 2016 a fost de 5,2 % 
și, respectiv, de 4,8 %); reamintește că, 
pentru perioada de programare 2000-
2006, această secțiune a bugetului UE a 
înregistrat o rată de eroare cu două cifre;

Or. en

Amendamentul 6
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. salută eforturile de simplificare a 
cerințelor care trebuie îndeplinite de 
managerii de proiect și de autoritățile de 
management din statele membre în 
temeiul Regulamentului privind 
dispozițiile comune pentru perioada 2021-
2027, deoarece simplificarea normelor și 
a procedurilor poate contribui la o 
utilizare mai eficientă a fondurilor și la 
reducerea ratei de eroare; subliniază că 
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orice creștere a finanțării necesită o 
atenție sporită și că, în cazul unei erori, 
instituțiile riscă să își piardă 
credibilitatea;

Or. en

Amendamentul 7
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. este de părere că nivelul de eroare 
estimat de Curtea de Conturi Europeană 
(CCE) pentru cheltuielile din 2019 în 
acest domeniu ar trebui evaluat în 
contextul naturii multianuale a 
programelor, caz în care sunt efectuate 
corecții suplimentare într-o etapă 
ulterioară, ceea ce ar rezulta într-o 
reducere semnificativă a riscului la 
închiderea programului;

Or. en

Amendamentul 8
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. adresează Curții de Conturi 
Europene o cerere de a elabora un raport 
cu o rată de eroare estimată după 
închiderea programelor din cadrul 
politicii de coeziune pentru perioada 
2007-2013;

Or. en
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Amendamentul 9
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. recunoaște faptul că cheltuielile cu 
risc ridicat sunt adesea supuse unor norme 
și condiții de eligibilitate complexe, care de 
multe ori sunt completate și de alte cerințe 
impuse de autoritățile naționale, ducând la 
un risc crescut de eroare care demarchează 
diferența dintre eroare și fraudă;

2. recunoaște faptul că cheltuielile cu 
risc ridicat sunt adesea supuse unor norme 
și condiții de eligibilitate complexe, care de 
multe ori sunt completate și de alte cerințe 
impuse de autoritățile naționale, ducând la 
un risc crescut de eroare care demarchează 
diferența dintre eroare și fraudă; 
reamintește în acest sens pozițiile sale 
anterioare privind erorile în rambursarea 
TVA-ului și necesitatea de a simplifica 
normele în acest domeniu pentru a ajuta 
statele membre să își respecte obligațiile 
de a plăti beneficiarii;

Or. en

Amendamentul 10
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. se angajează ferm să intensifice 
eforturile de combatere a fraudei, dat 
fiind că ar trebui eliminat orice tip de 
fraudă în legătură cu finanțarea acordată 
de UE pentru a întări încrederea 
cetățenilor în bugetul UE și în instituțiile 
UE;

Or. en

Amendamentul 11
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
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Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de scăderea nivelului de 
eroare estimat la cheltuielile aferente 
„Coeziunii economice, sociale și 
teritoriale” de la 5 % în 2018 la 4,4 % în 
2019; salută această îmbunătățire de la 
an la an, însă este dezamăgit că nu a fost 
posibilă reducerea ratei de eroare la 
nivelul de 3 % înregistrat în 2017;

eliminat

Or. en

Amendamentul 12
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de scăderea nivelului de 
eroare estimat la cheltuielile aferente 
„Coeziunii economice, sociale și 
teritoriale” de la 5 % în 2018 la 4,4 % în 
2019; salută această îmbunătățire de la an 
la an, însă este dezamăgit că nu a fost 
posibilă reducerea ratei de eroare la nivelul 
de 3 % înregistrat în 2017;

3. ia act de scăderea nivelului de 
eroare estimat la cheltuielile aferente 
„Coeziunii economice, sociale și 
teritoriale” de la 5 % în 2018 la 4,4 % în 
2019; salută această îmbunătățire de la an 
la an, însă este dezamăgit că nu a fost 
posibilă reducerea ratei de eroare la nivelul 
de 3 % înregistrat în 2017; este preocupat 
de faptul că, dintre cele 236 de operațiuni 
examinate, autoritățile de audit nu au 
detectat 29 de erori, ținând seama de cele 
64 de erori descoperite anterior de 
autoritățile de audit și de corecțiile 
aplicate de autoritățile responsabile de 
programe (în valoare totală de 334 
milioane de euro pentru ambele perioade 
de programare luate împreună);

Or. en
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Amendamentul 13
Mónica Silvana González, Corina Crețu, Pedro Marques, Elisabetta Gualmini, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de scăderea nivelului de 
eroare estimat la cheltuielile aferente 
„Coeziunii economice, sociale și 
teritoriale” de la 5 % în 2018 la 4,4 % în 
2019; salută această îmbunătățire de la an 
la an, însă este dezamăgit că nu a fost 
posibilă reducerea ratei de eroare la nivelul 
de 3 % înregistrat în 2017;

3. ia act cu satisfacție de scăderea 
nivelului de eroare estimat la cheltuielile 
aferente „Coeziunii economice, sociale și 
teritoriale” de la 5 % în 2018 la 4,4 % în 
2019; salută această îmbunătățire de la an 
la an, însă este dezamăgit că nu a fost 
posibilă reducerea ratei de eroare la nivelul 
de 3 % înregistrat în 2017, astfel încât ar 
trebui depuse eforturi în acest sens în 
următoarea perioadă de programare;

Or. en

Amendamentul 14
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de scăderea nivelului de 
eroare estimat la cheltuielile aferente 
„Coeziunii economice, sociale și 
teritoriale” de la 5 % în 2018 la 4,4 % în 
2019; salută această îmbunătățire de la an 
la an, însă este dezamăgit că nu a fost 
posibilă reducerea ratei de eroare la nivelul 
de 3 % înregistrat în 2017;

3. ia act de scăderea nivelului de 
eroare estimat la cheltuielile aferente 
„Coeziunii economice, sociale și 
teritoriale” de la 5 % în 2018 la 4,4 % în 
2019; salută această îmbunătățire de la an 
la an, însă este dezamăgit că nu a fost 
posibilă reducerea ratei de eroare la nivelul 
de 3 % înregistrat în 2017, în pofida 
măsurilor de simplificare prevăzute în 
Regulamentul Omnibus;

Or. en

Amendamentul 15
Daniel Buda
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că principalele 
motive ale acestei rate de eroare sunt 
neeligibilitatea proiectelor, încălcarea 
normelor pieței interne și cheltuielile 
neeligibile; reamintește că aceste domenii 
prezintă un risc de eroare inerent ridicat, 
iar controalele efectuate de autoritățile de 
management nu sunt întotdeauna eficace;

4. ia act de faptul că principalele 
motive ale acestei rate de eroare sunt 
neeligibilitatea proiectelor, încălcarea 
normelor pieței interne și cheltuielile 
neeligibile; reamintește că aceste domenii 
prezintă un risc de eroare inerent ridicat, 
iar controalele efectuate de autoritățile de 
management nu sunt întotdeauna eficace; 
subliniaza ca Uniunea Europeană are 
nevoie de mecanisme coerente, eficiente și 
predictibile pentru a stimula absorbția 
fondurilor europene de către statele 
membre.

Or. ro

Amendamentul 16
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că principalele 
motive ale acestei rate de eroare sunt 
neeligibilitatea proiectelor, încălcarea 
normelor pieței interne și cheltuielile 
neeligibile; reamintește că aceste domenii 
prezintă un risc de eroare inerent ridicat, 
iar controalele efectuate de autoritățile de 
management nu sunt întotdeauna eficace;

4. ia act de faptul că principalele 
motive ale acestei rate de eroare sunt 
neeligibilitatea proiectelor, încălcarea 
normelor pieței interne și cheltuielile 
neeligibile; reamintește că aceste domenii 
prezintă un risc de eroare ridicat, iar 
controalele efectuate de autoritățile de 
management nu sunt întotdeauna eficace; 
consideră că este nevoie de mai multă 
informare și transparență din partea 
statelor membre atunci când recurg la 
achiziții publice în executarea fondurilor 
destinate politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 17
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Mónica Silvana González, Corina Crețu, Pedro Marques, Elisabetta Gualmini, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că principalele 
motive ale acestei rate de eroare sunt 
neeligibilitatea proiectelor, încălcarea 
normelor pieței interne și cheltuielile 
neeligibile; reamintește că aceste domenii 
prezintă un risc de eroare inerent ridicat, 
iar controalele efectuate de autoritățile de 
management nu sunt întotdeauna eficace;

4. ia act de faptul că principalele 
motive ale acestei rate de eroare sunt 
neeligibilitatea proiectelor, încălcarea 
normelor pieței interne și cheltuielile 
neeligibile; reamintește că aceste domenii 
prezintă un risc de eroare inerent ridicat, 
iar controalele efectuate de autoritățile de 
management nu sunt întotdeauna eficace; 
subliniază că, în majoritatea cazurilor, o 
eroare financiară nu constituie fraudă;

Or. en

Amendamentul 18
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că principalele 
motive ale acestei rate de eroare sunt 
neeligibilitatea proiectelor, încălcarea 
normelor pieței interne și cheltuielile 
neeligibile; reamintește că aceste domenii 
prezintă un risc de eroare inerent ridicat, 
iar controalele efectuate de autoritățile de 
management nu sunt întotdeauna eficace;

4. ia act de faptul că principalele 
motive ale acestei rate de eroare sunt 
neeligibilitatea proiectelor, încălcarea 
normelor pieței interne și cheltuielile 
neeligibile; reamintește că aceste domenii 
prezintă un risc de eroare inerent ridicat, 
iar controalele efectuate de autoritățile de 
management și de autoritățile de audit nu 
sunt întotdeauna eficace;

Or. en

Amendamentul 19
Niklas Nienaß

Proiect de aviz



PE663.391v01-00 12/30 AM\1222953RO.docx

RO

Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că fondurile UE trebuie 
utilizate pentru a sprijini locuitorii 
regiunilor, nu pentru a finanța beneficiile 
financiare sau politice ale politicienilor 
naționali responsabili de gestionarea 
regională; condamnă orice utilizare 
abuzivă și coruptă a resurselor UE de 
către statele membre; solicită o gestionare 
centralizată a fondurilor de către Comisie, 
în cazul în care apar cazuri de corupție și 
conflicte de interese la nivel înalt; 
reafirmă necesitatea unui mecanism solid 
de garantare a statului de drept și solicită 
Comisiei să îl utilizeze pe deplin de îndată 
ce este introdus; solicită insistent Comisiei 
să investigheze toate cazurile care îi sunt 
aduse la cunoștință și să monitorizeze 
situația cu strictețe, în conformitate cu 
normele aplicabile, inclusiv prin 
suspendarea și recuperarea resurselor;

Or. en

Amendamentul 20
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. regretă faptul că „proiectele 
neeligibile” au reprezentat 55 % ca 
principal tip de eroare; constată că, 
pentru cinci proiecte FEDR din perioada 
de programare 2014-2020 a fost acordat 
sprijin financiar unor beneficiari sau 
unor operațiuni care nu îndeplineau 
condițiile de eligibilitate stabilite în 
regulamentul aplicabil și în programele 
operaționale multianuale;

Or. en
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Amendamentul 21
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. regretă faptul că „încălcarea 
legislației pieței interne” a reprezentat 
24 % ca principal tip de eroare (9 % - 
încălcări ale normelor privind ajutoarele 
de stat; 15% - nerespectarea gravă a 
normelor privind achizițiile publice);

Or. en

Amendamentul 22
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. regretă faptul că „cheltuielile 
neeligibile” au reprezentat 12 % ca 
principal tip de eroare;

Or. en

Amendamentul 23
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. consideră inacceptabile 
deficiențele constatate în activitatea mai 
multor autorități de audit incluse în 
eșantionul CCE, și care scad gradul de 
încredere în respectivele activități de audit 
(rata recalculată a depășit pragul de 
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semnificație de 2 % în nouă din cele 20 
pachete de asigurare pentru perioada 
2014-2020, Comisia a ajustat ratele de 
eroare reziduală pentru opt pachete de 
asigurare la peste 2 %);

Or. en

Amendamentul 24
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. ia act de faptul că, pentru 120 
dintre operațiunile incluse în eșantion 
(55 %), Curtea de Conturi Europeană 
(CCE) a fost în măsură să tragă concluzii 
pe baza analizei sale cu privire la 
activitatea desfășurată de autoritățile de 
audit; se declară profund îngrijorat că, în 
cazul a 100 de operațiuni (45 %), CCE a 
identificat deficiențe în ceea ce privește 
sfera, calitatea și/sau documentarea 
activității desfășurate de autoritățile de 
audit, fapt care a obligat Curtea să 
reefectueze procedurile de audit în cauză;

Or. en

Amendamentul 25
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 4 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. se declară profund îngrijorat de 
deficiențele constatate în activitatea mai 
multor autorități de audit incluse în 
eșantionul Curții de Conturi Europene 
(CCE), și care scad gradul de încredere în 
respectivele activități de audit (rata 
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recalculată a depășit pragul de 
semnificație de 2 % în nouă din cele 20 
pachete de asigurare pentru perioada 
2014-2020, Comisia a ajustat ratele de 
eroare reziduală pentru opt pachete de 
asigurare la peste 2 %); ia act de faptul 
că, pentru 120 dintre operațiunile incluse 
în eșantion (55 %), CCE a fost în măsură 
să tragă concluzii pe baza analizei sale cu 
privire la activitatea desfășurată de 
autoritățile de audit; se declară profund 
îngrijorat că, în cazul a 100 de operațiuni 
(45 %), CCE a identificat deficiențe în 
ceea ce privește sfera, calitatea și/sau 
documentarea activității desfășurate de 
autoritățile de audit, fapt care a obligat 
Curtea să reefectueze procedurile de audit 
în cauză;

Or. en

Amendamentul 26
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 4 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4g. ia act de faptul că 13 dintre 
auditurile de conformitate (5 de către DG 
REGIO și 8 de către DG EMPL) au fost 
finalizate până în mai 2020, dar pentru 
jumătate dintre aceste audituri ratele 
reziduale de eroare nu erau așadar 
definitive;

Or. en

Amendamentul 27
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută eforturile de simplificare a 
cerințelor aplicabile managerilor de proiect 
și autorităților de management din statele 
membre în perioada de programare 2021-
2027 din Regulamentul privind dispozițiile 
comune;

5. salută eforturile de simplificare a 
cerințelor aplicabile managerilor de proiect 
și autorităților de management din statele 
membre în perioada de programare 2021-
2027 din Regulamentul privind dispozițiile 
comune; cu toate acestea, după cum a 
remarcat și Curtea de Conturi 
Europeană, o serie de dispoziții nu sunt 
clare în ceea ce privește punerea lor în 
aplicare, iar multe proceduri riscă să 
devină complexe, în funcție de normele 
aplicabile în diferite state membre; în 
acest scop, Comisia este invitată ca, într-
un dialog structurat cu statele membre, să 
analizeze practicile și procedurile 
administrative la nivel de stat membru 
pentru a elimina ineficiențele și a difuza 
exemple de practici și proceduri 
administrative eficace tuturor autorităților 
competente din statele membre;

Or. en

Amendamentul 28
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută eforturile de simplificare a 
cerințelor aplicabile managerilor de proiect 
și autorităților de management din statele 
membre în perioada de programare 2021-
2027 din Regulamentul privind dispozițiile 
comune;

5. salută eforturile de simplificare a 
cerințelor aplicabile managerilor de proiect 
și autorităților de management din statele 
membre în perioada de programare 2021-
2027 din Regulamentul privind dispozițiile 
comune; subliniază că elementul-cheie 
pentru soluționarea acestei probleme este 
simplificarea normelor naționale de 
eligibilitate, ceea ce ar putea contribui în 
primul rând la reducerea sarcinii 
administrative și, în al doilea rând, la 
eliminarea sursei de eroare, asigurând 
astfel un nivel ridicat de transparență; 
îndeamnă la utilizarea pe scară mai largă 
a opțiunilor simplificate în materie de 
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costuri, pe care CCE le consideră o mare 
ușurare pentru solicitanți și pentru 
control; subliniază că este necesară o 
îmbunătățire a metodelor de audit de la 
nivel național.

Or. en

Amendamentul 29
Mónica Silvana González, Corina Crețu, Pedro Marques, Elisabetta Gualmini, Isabel 
Carvalhais, Andrea Cozzolino

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. salută eforturile de simplificare a 
cerințelor aplicabile managerilor de proiect 
și autorităților de management din statele 
membre în perioada de programare 2021-
2027 din Regulamentul privind dispozițiile 
comune;

5. salută eforturile de simplificare a 
cerințelor aplicabile managerilor de proiect 
și autorităților de management din statele 
membre în perioada de programare 2021-
2027 din Regulamentul privind dispozițiile 
comune și fondurile CFM aferente;

Or. en

Amendamentul 30
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că politica de coeziune 
și-a dovedit deja valoarea adăugată și va fi 
chiar mai indispensabilă odată ce se va 
încheia criza provocată de pandemia de 
COVID-19; subliniază că eliminarea 
cauzelor care stau la baza neregulilor prin 
raționalizarea și consolidarea capacităților 
administrative ar ajuta beneficiarii și 
autoritățile să se concentreze asupra 
rezultatelor și să contribuie la reducerea 
ratei de eroare;

6. subliniază că politica de coeziune 
și-a dovedit deja valoarea adăugată și va fi 
chiar mai indispensabilă odată ce se va 
încheia criza provocată de pandemia de 
COVID-19; subliniază că eliminarea 
cauzelor care stau la baza neregulilor prin 
raționalizarea și consolidarea capacităților 
administrative ar ajuta beneficiarii și 
autoritățile să se concentreze asupra 
rezultatelor și să contribuie la reducerea 
ratei de eroare; ia act de faptul ca masurile 
urgente de flexibilitate luate din cauza 
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pandemiei au avut efect imediat, iar multe 
din aceste masuri care au dat rezultate 
remarcabile ar trebui continuate.

Or. ro

Amendamentul 31
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că politica de coeziune 
și-a dovedit deja valoarea adăugată și va fi 
chiar mai indispensabilă odată ce se va 
încheia criza provocată de pandemia de 
COVID-19; subliniază că eliminarea 
cauzelor care stau la baza neregulilor prin 
raționalizarea și consolidarea capacităților 
administrative ar ajuta beneficiarii și 
autoritățile să se concentreze asupra 
rezultatelor și să contribuie la reducerea 
ratei de eroare;

6. subliniază că politica de coeziune 
și-a dovedit deja valoarea adăugată și va fi 
chiar mai indispensabilă odată ce se va 
încheia criza provocată de pandemia de 
COVID-19; subliniază că eliminarea 
cauzelor care stau la baza neregulilor prin 
raționalizarea și consolidarea capacităților 
administrative ar ajuta beneficiarii și 
autoritățile să se concentreze asupra 
rezultatelor și să contribuie la reducerea 
ratei de eroare; este ferm convins că 
condiționalitatea privind statul de drept va 
contribui și ea la creșterea legalității 
finanțării UE;

Or. en

Amendamentul 32
Mathilde Androuët

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază că politica de coeziune 
și-a dovedit deja valoarea adăugată și va fi 
chiar mai indispensabilă odată ce se va 
încheia criza provocată de pandemia de 
COVID-19; subliniază că eliminarea 
cauzelor care stau la baza neregulilor prin 
raționalizarea și consolidarea capacităților 

6. subliniază că politica de coeziune 
și-a dovedit deja valoarea adăugată și va fi 
chiar mai indispensabilă odată ce se va 
încheia criza provocată de pandemia de 
COVID-19; subliniază că eliminarea 
cauzelor care stau la baza neregulilor prin 
raționalizarea și efectuarea de studii de 
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administrative ar ajuta beneficiarii și 
autoritățile să se concentreze asupra 
rezultatelor și să contribuie la reducerea 
ratei de eroare;

fezabilitate a proiectelor ar ajuta 
beneficiarii și autoritățile să se concentreze 
asupra rezultatelor și să contribuie la 
reducerea ratei de eroare;

Or. fr

Amendamentul 33
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recunoaște că criza provocată de 
pandemia de COVID-19 a reprezentat o 
problemă nouă și neașteptată la care UE 
și statele sale membre trebuie să răspundă 
cu hotărâre și să ofere soluții la nivelul 
UE și la nivel național; salută 
flexibilitatea financiară tot mai mare a 
cheltuielilor pentru coeziune, care permite 
statelor membre să utilizeze fondurile 
pentru finanțarea proiectelor legate de 
criză; subliniază necesitatea de a promova 
continuitatea și cooperarea mai strânsă a 
tuturor părților interesate relevante 
pentru politica de coeziune, în special a 
IMM-urilor, a municipalităților și a 
regiunilor, care se vor confrunta cu 
șomajul și cu asistența medicală în lunile 
următoare;

Or. en

Amendamentul 34
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei:
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— să clarifice condițiile de eligibilitate 
(inclusiv prin definirea a ceea ce se 
înțelege prin operațiuni „finalizate fizic” 
și/sau „implementate integral” pentru a 
ajuta statele membre să verifice dacă 
operațiunile respectă articolul 65 
alineatul (6) din RDC și să evite 
nedetectarea operațiunilor neeligibile);
— să ia măsuri pentru a spori fiabilitatea 
ratelor reziduale raportate de autoritățile 
de audit (să analizeze principalele surse 
ale erorilor nedetectate și să elaboreze, 
împreună cu autoritățile de audit, 
măsurile necesare pentru a îmbunătăți 
fiabilitatea ratelor reziduale raportate);

Or. en

Amendamentul 35
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. împărtășește concluziile Curții 
potrivit cărora modificarea normelor de 
executare a fondurilor ESI (politica de 
coeziune și agricultura/pescuitul), ca 
urmare a crizei cauzate de pandemia de 
COVID-19, ar trebui să accelereze și mai 
mult procesul de punere în aplicare;

Or. en

Amendamentul 36
Daniel Buda

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
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sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; atrage atenția că 
există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date fiind 
circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor în 
detrimentul performanței și regularității.

sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; atrage atenția că 
există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date fiind 
circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor în 
detrimentul performanței și regularității. 
subliniaza ca obiectivele 
statelelor membre in perioada de 
programare 2021-2027 vor vi mult mia 
ambitioase pentru a răspunde impactului 
economic și social al crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, cu scopul de a 
proteja cetățenii, de a salva locurile de 
muncă și de a consolida climatul de 
investiții, implicând toate nivelurile de 
guvernare în elaborarea și punerea în 
aplicare a planurilor de redresare

Or. ro

Amendamentul 37
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; atrage atenția că 
există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date fiind 
circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor în 
detrimentul performanței și regularității.

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; atrage atenția că 
există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date fiind 
circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor în 
detrimentul performanței și regularității. 
invită Comisia și Consiliul să elaboreze 
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un plan de accelerare a procesului de 
soluționare a problemei, inclusiv măsuri 
de simplificare a procedurilor, care, în 
circumstanțele menționate mai sus, ar 
contribui la utilizarea responsabilă și 
adecvată a fondurilor și, astfel, la 
redresarea statelor membre.

Or. en

Amendamentul 38
Mathilde Androuët

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; atrage atenția 
că există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date 
fiind circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor în 
detrimentul performanței și regularității.

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente;

Or. fr

Amendamentul 39
Martina Michels

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
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de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; atrage atenția că 
există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date fiind 
circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor în 
detrimentul performanței și regularității.

de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; subliniază că 
acest lucru se datorează parțial 
întârzierilor înregistrate la începutul 
perioadei de programare; atrage atenția că 
există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date fiind 
circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor în 
detrimentul obiectivelor politicii de 
coeziune, al performanței și regularității;

Or. en

Amendamentul 40
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; atrage atenția 
că există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date 
fiind circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor în 
detrimentul performanței și regularității.

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente;

Or. en

Amendamentul 41
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; atrage atenția că 
există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date fiind 
circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor în 
detrimentul performanței și regularității.

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; atrage atenția că 
există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date fiind 
circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor în 
detrimentul performanței și regularității. 
subliniază că concentrarea din ce în ce 
mai accentuată pe conformitate, în loc de 
performanță, împiedică atingerea 
obiectivelor de coeziune și generează 
cheltuieli inutile.

Or. en

Amendamentul 42
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; atrage atenția că 
există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date fiind 
circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor în 
detrimentul performanței și regularității.

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; atrage atenția că 
există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date fiind 
circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor în 
detrimentul performanței și regularității; 
subliniază însă că rata de absorbție a 
fondurilor ESI în 2019 a fost mai mare 
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decât în oricare alt an al CFM 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 43
Mónica Silvana González, Corina Crețu, Pedro Marques, Elisabetta Gualmini, Isabel 
Carvalhais, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrea Cozzolino

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; atrage atenția că 
există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date fiind 
circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
să acorde prioritate cheltuielilor în 
detrimentul performanței și regularității.

7. ia act cu îngrijorare de faptul că, la 
sfârșitul celui de al șaselea an de execuție, 
ratele de absorbție pentru Fondul european 
de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul 
de coeziune (FC) sunt cu 6,6 % mai 
scăzute decât în aceeași etapă a perioadei 
de programare precedente; atrage atenția că 
există riscul ca, întrucât perioada de 
eligibilitate se apropie de final și date fiind 
circumstanțele crizei provocate de 
pandemia de COVID-19, statele membre 
ar trebui să acorde o atenție deosebită 
ratelor de absorbție în următoarea 
perioadă de programare, însă nu în 
detrimentul performanței și regularității.

Or. en

Amendamentul 44
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. ia act cu îngrijorare și de raportul 
Curții de Conturi Europene pentru 
20191a, care indică faptul că majoritatea 
erorilor din cheltuielile programelor care 
fac obiectul gestiunii partajate își au 
originea în erori de audit efectuate de 
autoritățile naționale de audit; salută, 
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prin urmare, crearea de către Comisia 
Europeană a unor programe de asistență 
tehnică pentru colaborarea cu 
organismele de gestionare, programe de 
formare și lărgirea programului de 
angajare de experți naționali, ca 
instrument de îmbunătățire a 
cunoștințelor cu privire la instrumentele 
existente și de evitare a erorilor 
menționate mai sus; în acest context 
subliniază că se impune monitorizarea 
strategiei antifraudă a Comisiei și 
acordarea de sprijin și asistență statelor 
membre la punerea în aplicare a 
măsurilor antifraudă, inclusiv prin 
analizarea neregulilor raportate de statele 
membre în cadrul fondurilor structurale 
și de investiții europene (fondurile ESI);
_________________
1a Raportul Curții de Conturi Europene 
privind performanța bugetului UE - 
situația la sfârșitul lui 2019

Or. en

Amendamentul 45
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. regretă faptul că amânarea 
calendarului pentru o serie de evaluări și 
studii care analizează rezultatele 
perioadei 2007-2013 și etapele inițiale ale 
programării și punerii în aplicare a 
programelor politicii de coeziune pentru 
perioada 2014-2020 înseamnă că 
experiențele de atunci vor fi cunoscute 
prea târziu pentru a mai avea un impact 
fie asupra perioadelor de programare 
actuale, fie asupra celor viitoare (de 
exemplu, se preconizează că rezultatele 
evaluărilor ex post 2014-2020 vor fi 
disponibile până la sfârșitul anului 2025, 
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astfel cum prevede RDC, însă la acel 
moment perioada de programare 2021-
2027 va fi în cel de-al cincilea an, iar 
Comisia se va găsi probabil deja într-un 
stadiu avansat cu propunerile sale 
legislative pentru perioada de după 2027);

Or. en

Amendamentul 46
Vlad-Marius Botoş, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că, în ceea ce privește 
fraudele, atât Comisia, cât și statele 
membre sunt responsabile de combaterea 
lor în cadrul cheltuielilor politicii de 
coeziune. Acestea trebuie să își intensifice 
eforturile de prevenire și detectare a 
fraudei, în cooperare cu Parchetul 
European și cu Oficiul European de 
Luptă Antifraudă (OLAF).

Or. en

Amendamentul 47
Martina Michels

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că Uniunea recurge la 
instrumente financiare și garanții pentru 
Grupul BEI, expunând bugetul Uniunii 
unui risc mai mare de expunere, astfel 
cum a subliniat deja CCE;

Or. en
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Amendamentul 48
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. este de acord cu abordarea Curții 
de Conturi Europene potrivit căreia este 
necesar să se asigure o finanțare adecvată 
pentru plățile din bugetul UE pentru 
exercițiile următoare;

Or. en

Amendamentul 49
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. consideră îngrijorătoare nivelurile 
relativ scăzute de execuție observate în 
cazul politicii de coeziune în comparație 
cu restul bugetului UE; ia act de faptul că 
atingerea obiectivelor în această etapă 
este îngreunată de un eventual decalaj 
între începutul programului, punerea în 
aplicare și obținerea rezultatelor, dublate 
de faptul că cele mai recente date 
disponibile se referă la sfârșitul anului 
2018, deși punerea în aplicare durează 
până la sfârșitul anului 2023;

Or. en

Amendamentul 50
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)



AM\1222953RO.docx 29/30 PE663.391v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. invită Comisia să identifice 
regiunile cu rate scăzute de absorbție a 
fondurilor și să le ajute să o 
îmbunătățească prin țintirea normelor 
care pot îmbunătăți eficiența și 
eficacitatea fondurilor de coeziune;

Or. en

Amendamentul 51
Maximilian Krah, Joachim Kuhs, Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Rosanna Conte

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. regretă că, dintr-un total de 72 de 
indicatori, doar o treime indică atingerea 
valorilor-țintă, spre deosebire de 
aproximativ jumătate dintre indicatori; 
regretă faptul că, dintre cei 9 indicatori 
legați de obiectivele generale, doar doi 
sunt la zi, iar aproximativ o treime dintre 
indicatori au avut un obiectiv intermediar 
stabilit pentru 2018; constată că, în total, 
40 % din indicatorii de realizare sunt la zi, 
iar pentru indicatorii de rezultat și de 
impact acest procent este de 10 %; 
subliniază că dintre toți cei 10 indicatori 
din fișele de program legați de obiectivul 
de a sprijini tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 
sectoarele, doar 1 — „Numărul de 
gospodării cu un indicator îmbunătățit de 
clasificare a consumului de energie” — 
este la zi;

Or. en

Amendamentul 52
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel
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Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. îndeamnă Comisia să propună 
definiții și criterii clare și ușor de aplicat 
pentru monitorizarea fondurilor 
disponibile pentru combaterea 
consecințelor crizei provocate de 
pandemia de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 53
Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, 
Izabela-Helena Kloc, Krzysztof Jurgiel

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. invită Comisia să întrerupă sau să 
suspende plățile în caz de fraudă, dar în 
cazul în care au fost identificate deficiențe 
grave în sistemele de gestiune și control să 
utilizeze blocarea ca ultimă soluție, după 
ce au fost epuizate toate celelalte opțiuni, 
deoarece suspendarea plăților ar putea 
avea consecințe grave pentru regiunile 
profund afectate de criza provocată de 
pandemia de COVID-19;

Or. en


