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Amendamentul 1
Petru Filip

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că, în 2007, statele 
membre au semnalat 3 832 de 
neregularități (ceea ce reprezintă o creștere 
cu 19,2% în raport cu 2006), că suma totală 
alocată în 2007 a fost de aproximativ 828 
de milioane de euro, că, în 2007, 
procentajul suspiciunilor de fraudă a 
reprezentat circa 12-15% din numărul total 
de neregularități semnalate și că valoarea 
totală a neregularităților pentru Fondul 
European de Dezvoltare Regională a 
crescut cu 48% în comparație cu 2006; 
subliniază încă o dată că statele membre ar 
trebui să se asigure că dispun de 
mecanisme de control financiar adecvate și 
subliniază importanța unor acțiuni de 
prevenire din partea statelor membre, 
pentru a spori detectarea neregularităților 
înaintea efectuării efective de plăți către 
beneficiari;

1. admite că în multe state membre se 
constată nereguli în utilizarea fondurilor 
europene sub forma gestionării 
defectuoase și, uneori, a fraudei; ia act de 
faptul că, în 2007, statele membre au 
semnalat 3 832 de neregularități (ceea ce 
reprezintă o creștere cu 19,2% în raport cu 
2006), că suma totală alocată în 2007 a fost 
de aproximativ 828 de milioane de euro, 
că, în 2007, procentajul suspiciunilor de 
fraudă a reprezentat circa 12-15% din 
numărul total de neregularități semnalate și 
că valoarea totală a neregularităților pentru 
Fondul European de Dezvoltare Regională 
a crescut cu 48% în comparație cu 2006; 
subliniază încă o dată că statele membre ar 
trebui să se asigure că dispun de 
mecanisme de control financiar adecvate și 
subliniază importanța unor acțiuni de 
prevenire din partea statelor membre, 
pentru a spori detectarea neregularităților 
înaintea efectuării efective de plăți către 
beneficiari; subliniază că lupta împotriva 
fraudei și a corupției este o 
responsabilitate permanentă a tuturor 
statelor membre și că, pentru a realiza un 
progres real, este, de asemenea, necesar 
un efort conjugat;

Or. en
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Amendamentul 2
Maria Petre

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că, în 2007, statele 
membre au semnalat 3 832 de 
neregularități (ceea ce reprezintă o creștere 
cu 19,2% în raport cu 2006), că suma totală 
alocată în 2007 a fost de aproximativ 828 
de milioane de euro, că, în 2007, 
procentajul suspiciunilor de fraudă a 
reprezentat circa 12-15% din numărul total 
de neregularități semnalate și că valoarea 
totală a neregularităților pentru Fondul 
European de Dezvoltare Regională a 
crescut cu 48% în comparație cu 2006; 
subliniază încă o dată că statele membre ar 
trebui să se asigure că dispun de 
mecanisme de control financiar adecvate și 
subliniază importanța unor acțiuni de 
prevenire din partea statelor membre, 
pentru a spori detectarea neregularităților 
înaintea efectuării efective de plăți către 
beneficiari;

1. ia act de faptul că, în 2007, statele 
membre au semnalat 3 832 de 
neregularități (ceea ce reprezintă o creștere 
cu 19,2% în raport cu 2006), că suma totală 
alocată în 2007 a fost de aproximativ 828 
de milioane de euro, că, în 2007, 
procentajul suspiciunilor de fraudă a 
reprezentat circa 12-15% din numărul total 
de neregularități semnalate și că valoarea 
totală a neregularităților pentru Fondul 
European de Dezvoltare Regională a 
crescut cu 48% în comparație cu 2006; 
salută eforturile depuse până în prezent 
de statele membre, dar subliniază încă o 
dată că acestea ar trebui să se asigure că 
dispun de mecanisme de control financiar 
adecvate și subliniază importanța unor 
acțiuni de prevenire din partea statelor 
membre, pentru a spori detectarea 
neregularităților înaintea efectuării efective 
de plăți către beneficiari

Or. fr

Amendamentul 3
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. ia act de faptul că, în 2007, statele 
membre au semnalat 3 832 de 
neregularități (ceea ce reprezintă o creștere 
cu 19,2% în raport cu 2006), că suma totală 
alocată în 2007 a fost de aproximativ 828 
de milioane de euro, că, în 2007, 

1. ia act de faptul că, în 2007, statele 
membre au semnalat 3 832 de 
neregularități (ceea ce reprezintă o creștere 
cu 19,2% în raport cu 2006), că suma totală 
alocată în 2007 a fost de aproximativ 828 
de milioane de euro (echivalentul a 
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procentajul suspiciunilor de fraudă a 
reprezentat circa 12-15% din numărul total 
de neregularități semnalate și că valoarea 
totală a neregularităților pentru Fondul 
European de Dezvoltare Regională a 
crescut cu 48% în comparație cu 2006; 
subliniază încă o dată că statele membre ar 
trebui să se asigure că dispun de 
mecanisme de control financiar adecvate și 
subliniază importanța unor acțiuni de 
prevenire din partea statelor membre, 
pentru a spori detectarea neregularităților 
înaintea efectuării efective de plăți către 
beneficiari;

aproape 1,83% din creditele de 
angajament), că, în 2007, procentajul 
suspiciunilor de fraudă a reprezentat circa 
12-15% din numărul total de neregularități 
semnalate, cu un impact financiar estimat 
la 141 de milioane de euro (echivalentul a 
0,31% din totalul creditelor de 
angajament, ceea ce reprezintă o reducere
în comparație cu totalul de 157,56 
milioane de euro, sau 0,41%, în 2006); 
subliniază încă o dată că statele membre ar 
trebui să se asigure că dispun de 
mecanisme de control financiar adecvate și 
subliniază importanța unor acțiuni de 
prevenire din partea statelor membre, 
pentru a spori detectarea neregularităților 
înaintea efectuării efective de plăți către 
beneficiari;

Or. es

Amendamentul 4
James Nicholson

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a . subliniază importanța planului de 
acțiune privind consolidarea sistemului de 
supraveghere sub gestionarea comună a 
acțiunilor structurale adoptat de Comisie 
la 19 februarie 2008, care vizează 
reducerea numărului de erori care apar 
în cererile de plată efectuate de statele 
membre; are convingerea că acest nou 
plan de acțiune poate îmbunătăți situația 
în mod semnificativ, nu în ultimul rând 
prin asistența acordată statelor membre în 
vederea dezvoltării capacității acestora de 
verificare a eligibilității cheltuielilor 
incluse în proiecte; constată că primul 
raport privind progresele înregistrate în 
privința acestui plan de acțiune 
semnalează unele rezultate inițiale 
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pozitive;

Or. en

Amendamentul 5
Maria Petre

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că trebuie făcută o 
diferență între conceptul de fraudă și cel 
de gestionare defectuoasă , întrucât 
primul conține un element de 
premeditare, iar cel de-al doilea se referă 
la erori involuntare; 

Or. fr

Amendamentul 6
Petru Filip

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de publicarea de către Comisie a 
unei serii de rapoarte de evaluare a 
progreselor realizate în Bulgaria și în 
România în ceea ce privește reforma 
judiciară și lupta împotriva corupției, în 
conformitate cu mecanismele pentru 
cooperare și verificare, și un raport
separat privind gestionarea fondurilor UE 
în Bulgaria, care evidențiază nevoia unui 
angajament și a unei acțiuni politice 
susținute pe teren, astfel încât valorile de 
referință fixate în momentul aderării să 
poate fi atinse pe deplin; ia, de asemenea, 
act de faptul că, în cazul specific al 
Bulgariei, Comisia a suspendat temporar 

2. ia act de publicarea de către Comisie a 
unei serii de rapoarte de evaluare a 
progreselor realizate în Bulgaria și în 
România în ceea ce privește reforma 
judiciară și lupta împotriva corupției, în 
conformitate cu mecanismele pentru 
cooperare și verificare; prin urmare, 
încurajează aceste state membre să ia 
măsuri consecvente de punere în aplicare a 
măsurilor concrete de continuare a acțiunii 
propuse în aceste rapoarte. 
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finanțarea UE din cauza unor 
neregularități reperate cu ajutorul 
sistemului său de control și audit; prin 
urmare, invită aceste state membre să ia 
măsuri urgente de punere în aplicare a 
măsurilor concrete de continuare a acțiunii 
propuse în aceste rapoarte. 

Or. en

Amendamentul 7
Rumiana Jeleva

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de publicarea de către Comisie a 
unei serii de rapoarte de evaluare a 
progreselor realizate în Bulgaria și în 
România în ceea ce privește reforma 
judiciară și lupta împotriva corupției, în 
conformitate cu mecanismele pentru 
cooperare și verificare, și un raport separat 
privind gestionarea fondurilor UE în 
Bulgaria, care evidențiază nevoia unui 
angajament și a unei acțiuni politice 
susținute pe teren, astfel încât valorile de 
referință fixate în momentul aderării să 
poate fi atinse pe deplin; ia, de asemenea, 
act de faptul că, în cazul specific al
Bulgariei, Comisia a suspendat temporar 
finanțarea UE din cauza unor neregularități 
reperate cu ajutorul sistemului său de 
control și audit; prin urmare, invită aceste 
state membre să ia măsuri urgente de 
punere în aplicare a măsurilor concrete de 
continuare a acțiunii propuse în aceste 
rapoarte;

2. ia act de publicarea de către Comisie a 
unei serii de rapoarte detaliate și complexe
de evaluare critică a progreselor realizate 
în Bulgaria și în România în ceea ce 
privește reforma judiciară și lupta 
împotriva corupției, în conformitate cu 
mecanismele pentru cooperare și verificare, 
și un raport separat privind gestionarea 
fondurilor UE în Bulgaria, care evidențiază 
nevoia unui angajament și a unei acțiuni 
politice susținute pe teren, astfel încât 
valorile de referință fixate în momentul 
aderării să poate fi atinse pe deplin; ia, de 
asemenea, act de faptul că, în cazul 
Bulgariei, Comisia a suspendat temporar 
finanțarea UE din cauza unor neregularități 
reperate cu ajutorul sistemului său de 
control și audit; prin urmare, invită aceste 
state membre să ia măsuri urgente de 
punere în aplicare a măsurilor concrete de 
continuare a acțiunii propuse în aceste 
rapoarte;

Or. en
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Amendamentul 8
Maria Petre

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de publicarea de către Comisie a 
unei serii de rapoarte de evaluare a 
progreselor realizate în Bulgaria și în 
România în ceea ce privește reforma 
judiciară și lupta împotriva corupției, în 
conformitate cu mecanismele pentru 
cooperare și verificare, și un raport separat 
privind gestionarea fondurilor UE în 
Bulgaria, care evidențiază nevoia unui 
angajament și a unei acțiuni politice 
susținute pe teren, astfel încât valorile de 
referință fixate în momentul aderării să 
poate fi atinse pe deplin; ia, de asemenea, 
act de faptul că, în cazul specific al 
Bulgariei, Comisia a suspendat temporar 
finanțarea UE din cauza unor 
neregularități reperate cu ajutorul 
sistemului său de control și audit; prin 
urmare, invită aceste state membre să ia 
măsuri urgente de punere în aplicare a 
măsurilor concrete de continuare a acțiunii 
propuse în aceste rapoarte;

2. ia act de publicarea de către Comisie a 
unei serii de rapoarte de evaluare a 
progreselor realizate în Bulgaria și în 
România și a unui raport separat privind 
gestionarea fondurilor UE în Bulgaria, care 
evidențiază nevoia unui angajament și a 
unei acțiuni politice susținute pe teren, 
astfel încât valorile de referință fixate în 
momentul aderării să poate fi atinse pe 
deplin; prin urmare, invită aceste state 
membre să ia măsuri urgente de punere în 
aplicare a măsurilor concrete de continuare 
a acțiunii propuse în aceste rapoarte;

Or. fr

Amendamentul 9
James Nicholson

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de publicarea de către Comisie a 
unei serii de rapoarte de evaluare a 
progreselor realizate în Bulgaria și în 
România în ceea ce privește reforma 
judiciară și lupta împotriva corupției, în 

2. ia act de publicarea de către Comisie a 
unei serii de rapoarte de evaluare a 
progreselor realizate în Bulgaria și în 
România în ceea ce privește reforma 
judiciară și lupta împotriva corupției, în 
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conformitate cu mecanismele pentru 
cooperare și verificare, și un raport separat 
privind gestionarea fondurilor UE în 
Bulgaria, care evidențiază nevoia unui 
angajament și a unei acțiuni politice 
susținute pe teren, astfel încât valorile de 
referință fixate în momentul aderării să 
poate fi atinse pe deplin; ia, de asemenea, 
act de faptul că, în cazul specific al 
Bulgariei, Comisia a suspendat temporar 
finanțarea UE din cauza unor neregularități 
reperate cu ajutorul sistemului său de 
control și audit; prin urmare, invită aceste 
state membre să ia măsuri urgente de 
punere în aplicare a măsurilor concrete de 
continuare a acțiunii propuse în aceste 
rapoarte;

conformitate cu mecanismele pentru 
cooperare și verificare, și un raport separat 
privind gestionarea fondurilor UE în 
Bulgaria, care evidențiază nevoia unui 
angajament și a unei acțiuni politice 
susținute pe teren, astfel încât valorile de 
referință fixate în momentul aderării să 
poate fi atinse pe deplin; ia, de asemenea, 
act de faptul că, în cazul specific al 
Bulgariei, Comisia a suspendat temporar 
finanțarea UE a unui program operațional
din cauza unor neregularități reperate cu 
ajutorul sistemului său de control și audit; 
prin urmare, invită aceste state membre să 
ia măsuri urgente de punere în aplicare a 
măsurilor concrete de continuare a acțiunii 
propuse în aceste rapoarte;

Or. en

Amendamentul 10
Emmanouil Angelakas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de publicarea de către Comisie a 
unei serii de rapoarte de evaluare a 
progreselor realizate în Bulgaria și în 
România în ceea ce privește reforma 
judiciară și lupta împotriva corupției, în 
conformitate cu mecanismele pentru 
cooperare și verificare, și un raport separat 
privind gestionarea fondurilor UE în 
Bulgaria, care evidențiază nevoia unui 
angajament și a unei acțiuni politice 
susținute pe teren, astfel încât valorile de 
referință fixate în momentul aderării să 
poate fi atinse pe deplin; ia, de asemenea, 
act de faptul că, în cazul specific al 
Bulgariei, Comisia a suspendat temporar 
finanțarea UE din cauza unor neregularități 
reperate cu ajutorul sistemului său de 
control și audit; prin urmare, invită aceste 

2. ia act de publicarea de către Comisie a 
unei serii de rapoarte de evaluare a 
progreselor realizate în Bulgaria și în 
România în ceea ce privește reforma 
judiciară și lupta împotriva corupției, în 
conformitate cu mecanismele pentru 
cooperare și verificare, și un raport separat 
privind gestionarea fondurilor UE în 
Bulgaria, care evidențiază nevoia unui 
angajament și a unei acțiuni politice 
susținute pe teren, astfel încât valorile de 
referință fixate în momentul aderării să 
poate fi atinse pe deplin; ia, de asemenea, 
act de faptul că, în cazul specific al 
Bulgariei, Comisia a suspendat temporar 
finanțarea UE din cauza unor neregularități 
reperate cu ajutorul sistemului său de 
control și audit; prin urmare, invită aceste 
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state membre să ia măsuri urgente de 
punere în aplicare a măsurilor concrete de 
continuare a acțiunii propuse în aceste 
rapoarte;

state membre să ia măsuri urgente de 
punere în aplicare a măsurilor concrete de 
continuare a acțiunii propuse în aceste 
rapoarte; în cele din urmă, încurajează 
eforturile depuse de aceste state membre 
și le invită să ia toate măsurile necesare în 
acest sens;

Or. el

Amendamentul 11
Miloš Koterec

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de publicarea de către Comisie a 
unei serii de rapoarte de evaluare a 
progreselor realizate în Bulgaria și în 
România în ceea ce privește reforma 
judiciară și lupta împotriva corupției, în 
conformitate cu mecanismele pentru 
cooperare și verificare, și un raport separat 
privind gestionarea fondurilor UE în 
Bulgaria, care evidențiază nevoia unui 
angajament și a unei acțiuni politice 
susținute pe teren, astfel încât valorile de 
referință fixate în momentul aderării să 
poate fi atinse pe deplin; ia, de asemenea, 
act de faptul că, în cazul specific al 
Bulgariei, Comisia a suspendat temporar 
finanțarea UE din cauza unor neregularități 
reperate cu ajutorul sistemului său de 
control și audit; prin urmare, invită aceste 
state membre să ia măsuri urgente de 
punere în aplicare a măsurilor concrete de 
continuare a acțiunii propuse în aceste 
rapoarte;

2. ia act de publicarea de către Comisie a 
unei serii de rapoarte de evaluare a 
progreselor realizate în Bulgaria și în 
România în ceea ce privește reforma 
judiciară și lupta împotriva corupției, în 
conformitate cu mecanismele pentru 
cooperare și verificare, și un raport separat 
privind gestionarea fondurilor UE în 
Bulgaria, care evidențiază nevoia unui 
angajament și a unei acțiuni politice 
susținute pe teren, astfel încât valorile de 
referință fixate în momentul aderării să 
poate fi atinse pe deplin; ia, de asemenea, 
act de faptul că, în cazul specific al 
Bulgariei, Comisia a suspendat temporar 
finanțarea UE din cauza unor neregularități 
reperate cu ajutorul sistemului său de 
control și audit; prin urmare, invită aceste 
state membre, care încă nu au făcut acest 
lucru, să ia măsuri urgente de punere în 
aplicare a măsurilor concrete de continuare 
a acțiunii propuse în aceste rapoarte;

Or. en
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Amendamentul 12
James Nicholson

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. admite că absorbția efectivă a 
fondurilor structurale a creat provocări 
deosebite, în special pentru noile state 
membre, deoarece li se cere să respecte 
cerințe stricte și deseori complexe de 
utilizare a acestor fonduri; prin urmare, 
salută eforturile acestor state membre de 
ameliorare a propriilor capacități de 
implementare și le invită să-și intensifice 
activitatea astfel încât să poată obține 
rezultate concrete într-o perioadă de timp 
acceptabilă;

Or. en

Amendamentul 13
James Nicholson

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că complexitatea cadrului 
juridic de reglementare a programelor 
structurale, în special în ceea ce privește 
procedurile de gestionare și monitorizare, 
poartă o parte din responsabilitate pentru 
neregulile efectuate de statele membre; 
prin urmare, îndeamnă Comisia să-și 
intensifice eforturile de simplificare a 
sistemului;

Or. en
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Amendamentul 14
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă cele opt state membre 
(Estonia, Franța, Germania, Irlanda, 
Luxemburg, Letonia, Spania și Suedia) 
care încă nu utilizează modulele 
electronice AFIS/ECR de raportare 
electronică să facă acest lucru rapid pentru 
a îmbunătăți calitatea datelor lor și 
promptitudinea raportării înainte de 
sfârșitul anului 2009;

4. îndeamnă cele șapte state membre 
(Estonia, Franța, Irlanda, Luxemburg, 
Letonia, Spania și Suedia) care încă nu 
utilizează modulele electronice AFIS/ECR 
de raportare electronică să facă acest lucru 
rapid pentru a îmbunătăți calitatea datelor 
lor și promptitudinea raportării înainte de 
sfârșitul anului 2009; salută în această 
privință faptul că Germania 
implementează în prezent, împreună cu 
OLAF, un program pilot în vederea 
introducerii unui sistem de raportare prin 
internet;

Or. en

Amendamentul 15
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îndeamnă cele opt state membre 
(Estonia, Franța, Germania, Irlanda, 
Luxemburg, Letonia, Spania și Suedia)
care încă nu utilizează modulele 
electronice AFIS/ECR de raportare 
electronică să facă acest lucru rapid pentru 
a îmbunătăți calitatea datelor lor și 
promptitudinea raportării înainte de 
sfârșitul anului 2009;

4. îndeamnă statele membre care încă nu 
utilizează modulele electronice AFIS/ECR 
de raportare electronică să facă acest lucru 
rapid pentru a îmbunătăți calitatea datelor 
lor și promptitudinea raportării înainte de 
sfârșitul anului 2009;

Or. es
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Amendamentul 16
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază că clasificarea neregularității 
(indicând dacă este un caz de suspiciune de 
fraudă sau nu) este un element al raportării 
statelor membre care trebuie consolidat, 
având în vedere faptul că patru state 
membre (Franța, Irlanda, Luxemburg și 
Spania) nu oferă în continuare nicio 
calificare, iar altele trei (Danemarca, 
Germania și Suedia) ar putea furniza o 
clasificare doar pentru un anumit număr al 
neregularităților raportate;

5. subliniază că clasificarea neregularității 
(indicând dacă este un caz de suspiciune de 
fraudă sau nu) este un element al raportării 
statelor membre care trebuie consolidat, 
având în vedere faptul că numeroase state 
membre nu oferă în continuare nicio 
calificare, iar altele ar putea furniza o 
clasificare doar pentru un anumit număr al 
neregularităților raportate;

Or. es

Amendamentul 17
Giovanni Robusti

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. regretă faptul că, în pofida faptului că 
toți beneficiarii direcți ai politicii de 
coeziune a UE trebuie publicați de către 
autoritățile de gestionare în conformitate cu 
normele privind utilizarea fondurilor 
pentru perioada 2007-2013 [Regulamentul 
(CE) nr. 1828/2006 al Comisiei], baza de 
date de pe site-ul web al Comisiei este 
incompletă; îndeamnă, prin urmare, statele 
membre și Comisia să respecte pe deplin și 
în limitele de timp prevăzute această 
obligație de transparență până la termenul 
stabilit în rezoluția Parlamentului 
European, respectiv iunie 2009;

6. regretă faptul că, în pofida faptului că 
toți beneficiarii direcți ai politicii de 
coeziune a UE trebuie publicați de către 
autoritățile de gestionare în conformitate cu 
normele privind utilizarea fondurilor 
pentru perioada 2007-2013 [Regulamentul 
(CE) nr. 1828/2006 al Comisiei], baza de 
date de pe site-ul web al Comisiei este 
incompletă; îndeamnă, prin urmare, statele 
membre să respecte pe deplin și în limitele 
de timp prevăzute această obligație de 
transparență până la termenul stabilit în 
rezoluția Parlamentului European, 
respectiv iunie 2009 și invită Comisia să 
aplice penalități autorităților competente 
în cazul în care se constată că acestea își 
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îndeplinesc obligațiile de transparență cu 
întârziere sau nu le îndeplinesc deloc;

Or. it

Amendamentul 18
Emmanouil Angelakas

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. regretă faptul că, în pofida faptului că 
toți beneficiarii direcți ai politicii de 
coeziune a UE trebuie publicați de către 
autoritățile de gestionare în conformitate cu 
normele privind utilizarea fondurilor 
pentru perioada 2007-2013 [Regulamentul 
(CE) nr. 1828/2006 al Comisiei], baza de 
date de pe site-ul web al Comisiei este 
incompletă; îndeamnă, prin urmare, statele 
membre și Comisia să respecte pe deplin și 
în limitele de timp prevăzute această 
obligație de transparență până la termenul 
stabilit în rezoluția Parlamentului 
European, respectiv iunie 2009;

6. regretă faptul că, în pofida faptului că 
toți beneficiarii direcți ai politicii de 
coeziune a UE trebuie publicați de către 
autoritățile de gestionare în conformitate cu 
normele privind utilizarea fondurilor 
pentru perioada 2007-2013 [Regulamentul 
(CE) nr. 1828/2006 al Comisiei], baza de 
date de pe site-ul web al Comisiei este 
incompletă; invită, prin urmare, Comisia 
să coopereze cu statele membre în sensul 
ameliorării fluxului de informații 
conținute în baza de date, în vederea 
operării efective și transparente a 
acesteia; îndeamnă, de asemenea, statele 
membre și Comisia să respecte pe deplin și 
în limitele de timp prevăzute această 
obligație de transparență până la termenul 
stabilit în rezoluția Parlamentului 
European, respectiv iunie 2009;

Or. el

Amendamentul 19
James Nicholson

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină poziția Comisiei conform căreia, 7. sprijină poziția Comisiei conform căreia, 
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atunci când sunt descoperite neregularități, 
se vor întreprinde măsuri corective, 
inclusiv suspendarea plăților și recuperarea 
plăților necuvenite sau eronate, iar 
Comisia va prezenta Parlamentului, cel 
puțin de două ori pe an, rapoarte privind 
măsurile pe care le ia în acest sens; 

atunci când sunt descoperite neregularități, 
se vor întreprinde măsuri corective, 
inclusiv suspendarea plăților și recuperarea 
plăților necuvenite sau eronate; 
reamintește faptul că Comisia trebuie să 
prezinte de patru ori pe an rapoarte 
privind progresele înregistrate în 
implementarea planului său de acțiune;

Or. en

Amendamentul 20
Emmanouil Angelakas

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. sprijină poziția Comisiei conform căreia, 
atunci când sunt descoperite neregularități, 
se vor întreprinde măsuri corective, 
inclusiv suspendarea plăților și recuperarea 
plăților necuvenite sau eronate, iar Comisia 
va prezenta Parlamentului, cel puțin de 
două ori pe an, rapoarte privind măsurile 
pe care le ia în acest sens;

7. sprijină poziția Comisiei conform căreia, 
atunci când sunt descoperite neregularități 
grave, se vor întreprinde măsuri corective, 
inclusiv suspendarea plăților și recuperarea 
plăților necuvenite sau eronate, iar Comisia 
va prezenta Parlamentului, cel puțin de 
două ori pe an, rapoarte privind măsurile 
pe care le ia în acest sens; cu toate acestea, 
invită Comisia să-și intensifice eforturile 
de susținere a statelor membre în 
prevenirea apariției neregulilor și în 
transmiterea cunoștințelor de specialitate 
necesare către autoritățile naționale și 
regionale competente;

Or. el

Amendamentul 21
Emmanouil Angelakas

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. invită Comisia să țină cont de 
costurile administrative pe care le suportă 
administrațiile naționale, regionale și 
locale ale statelor membre pentru 
respectarea cerințelor deseori complexe și 
ridicate legate de monitorizarea și 
verificarea proiectelor cofinanțate;

Or. el

Amendamentul 22
Jean Marie Beaupuy

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută calitatea rezultatelor obținute în 
cadrul majorității proiectelor și, pentru a 
nu avea o influență negativă asupra 
implementării adecvate a fondurilor 
structurale, atrage atenția asupra 
necesității de a evita crearea unor 
confuzii între:
- neregulile de ordin administrativ, care 
trebuie corectate, și
- fraudă (echivalentul a 0,16% din plățile 
efectuate de Comisie între 2000 și 2007), 
care trebuie pedepsită;

Or. fr

Amendamentul 23
Emmanouil Angelakas

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)



AM\752694RO.doc 17/17 PE415.250v01-00

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază că îmbunătățirea situației 
în ceea ce privește buna gestiune 
financiară este necesară și trebuie să se 
bazeze pe o simplificare și mai mare a 
normelor și procedurilor ce 
reglementează utilizarea resurselor 
comunitare;

Or. el

Amendamentul 24
Emmanouil Angelakas

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. invită, în acest sens, Comisia și 
statele membre să acționeze metodic 
pentru a oferi consiliere privind 
modalitățile de evitare a neregulilor și a 
erorilor și deficiențelor administrative;

Or. el
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