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Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 1
Punctul 3

3. ia notă de faptul că, în raportul său, Curtea 
de Conturi apreciază calitatea a peste 70% 
dintre acțiunile de audit ale Comisiei, care 
au avut ca rezultat, în majoritatea cazurilor, 
identificarea unor nereguli care trebuie 
rectificate; observă, în continuare, că, în 
conformitate cu principiile de bază, trebuie 
să existe dovezi clare ale neregulilor, fie de 
natură formală, financiară sau frauduloasă, 
înainte să poată fi întreprinse acțiuni;

3. ia notă de faptul că, în raportul său, Curtea 
de Conturi apreciază calitatea a peste 70% 
dintre acțiunile de audit ale Comisiei, care 
au avut ca rezultat, în majoritatea cazurilor, 
identificarea unor nereguli care trebuie 
rectificate; observă, în continuare, că, în 
conformitate cu principiile de bază, trebuie 
să existe dovezi clare ale neregulilor, fie de 
natură formală, financiară sau frauduloasă, 
înainte să poată fi întreprinse acțiuni;
observă în continuare că, în ciuda tuturor 
acestor factori, numărul neregulilor este 
extrem de ridicat;

Or. hu
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Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 2
Punctul 4

4. observă că exercițiul bugetar 2006 trebuie 
să fie revizuit în contextul normelor în 
vigoare în perioada de programare 1999-
2006 și că noile norme aplicabile perioadei 
2007-2013 sunt mai stricte și ar trebui să 
dea rezultate mai bune;

4. observă că exercițiul bugetar 2006 trebuie 
să fie revizuit în contextul normelor în 
vigoare în perioada de programare 2000-
2006 și că noile norme aplicabile perioadei 
2007-2013 trebuie să fie mai flexibile și să 
dea rezultate mai bune;

Or. hu

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 3
Punctul 4 a (nou)

4a. subliniază, în lumina raportului Curții 
de Conturi, faptul că una dintre cele mai 
mari probleme o constituie interpretările 
diferite pe care statele membre le dau 
termenului „procedură de achiziție 
publică” și invită Comisia să propună o 
modalitate de soluționare a acestui aspect;

Or. hu

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 4
Punctul 5

5. aprobă poziția declarată a Comisiei, 
potrivit căreia toate neregulile detectate sunt 
urmate în mod corespunzător de măsuri 
corective, printre care suspendarea plăților și 
recuperarea plăților nejustificate sau incorect 

5. aprobă poziția declarată a Comisiei, 
potrivit căreia toate neregulile detectate sunt 
urmate în mod corespunzător de măsuri 
corective, printre care suspendarea plăților și 
recuperarea plăților nejustificate sau incorect 
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realizate; în acest sens, observă că măsurile 
corective respective sunt puse în practică în 
contextul programelor multianuale și că, 
prin urmare, nu ar trebui să fie considerate 
în lumina unei imagini instantanee a 
situației existente la un moment dat;
consideră, prin urmare, că procentul de 
12%, prezentat de către Curtea de Conturi 
ca reprezentând volumul sumelor plătite în 
mod nejustificat în 2006, reprezintă o
simplificare excesivă, care se pretează unor 
interpretări eronate și înșelătoare;

realizate; în acest sens, își exprimă
îngrijorarea față de numărul neregulilor 
din 2006, care se ridică la aproximativ 4 
miliarde de euro (12%) și solicită Comisiei 
să elaboreze un plan detaliat cu obiectivul 
de a reduce în viitor volumul sumelor 
plătite în mod nejustificat;

Or. hu

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 5
Punctul 8

8. observă cu îngrijorare faptul că 
deficiențele persistente din sistemele de 
control și gestionare din anumite state 
membre ale UE-15 dau naștere unor îndoieli 
cu privire la posibilitatea garantării 
legalității și a regularității utilizării 
fondurilor europene, după cum au subliniat 
Comisia și Curtea de Conturi; 

8. observă cu îngrijorare faptul că 
deficiențele persistente din sistemele de 
control și gestionare din anumite state 
membre ale UE-27 dau naștere unor îndoieli 
cu privire la posibilitatea garantării 
legalității și a regularității utilizării 
fondurilor europene, după cum au subliniat 
Comisia și Curtea de Conturi;

hu

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 6
Punctul 9

9. subliniază că, în conformitate cu articolul 
274 din Tratatul CE, fiecare stat membru 
trebuie să își asume pe deplin 
responsabilitățile de gestionare și să adopte 
măsurile necesare pentru a reduce la 
minimum riscul de eroare aferent 

9. subliniază că, în conformitate cu articolul 
274 din Tratatul CE, Comisia Europeană -
care este responsabilă cu execuția 
bugetului UE - are obligația de a coopera 
cu statele membre pentru a asigura 
respectarea principiului bunei gestiuni 
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operațiunilor subiacente; subliniază 
necesitatea, exprimată deja în rezoluțiile 
Parlamentului privind descărcarea de 
gestiune pentru exercițiile financiare 2003, 
2004 și 2005, de a introduce declarații 
naționale la un nivel politic adecvat, care să 
reglementeze toate fondurile comunitare 
care intră sub incidența acordului de 
gestiune comună și care să ofere o garanție 
veritabilă că sistemele naționale de 
supraveghere și control funcționează în mod 
corespunzător.

financiare. Întrucât acțiunile operative ale 
fondurilor structurale intră în domeniul 
competenței partajate, statele membre sunt 
responsabile cu execuția și controlul 
acestora; subliniază necesitatea, exprimată 
deja în rezoluțiile Parlamentului privind 
descărcarea de gestiune pentru exercițiile 
financiare 2003, 2004 și 2005, de a 
introduce declarații naționale la un nivel 
politic adecvat, care să reglementeze toate 
fondurile comunitare care intră sub incidența 
acordului de gestiune comună și care să 
ofere o garanție veritabilă că sistemele 
naționale de supraveghere și control 
funcționează în mod corespunzător.

Or. hu

Amendament depus de Antonio De Blasio

Amendamentul 7
Punctul 9a (nou)

9a. atrage atenția Comisiei asupra faptului 
că evaluarea proiectelor este influențată în 
mod considerabil de calitatea sistemelor de 
audit și că, prin urmare, reglementarea 
strictă a calității procedurilor de control 
financiar va fi deosebit de importantă în 
viitor.

Or. hu
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