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Amendamentul 1
Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută cu interes concluziile din raportul 
Curții de Conturi Europene (CCE) și 
recomandările ce au drept scop folosirea 
corectă a Fondurilor structurale;

1. ia act cu o anumită îngrijorare de
concluziile din raportul Curții de Conturi 
Europene (CCE) și de recomandările ce au 
drept scop folosirea corectă a Fondurilor 
structurale;

Or. en

Amendamentul 2
Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că politica de coeziune 
rămâne una dintre principalele politici ale 
UE; subliniază rolul important ale acesteia 
în reacția UE la criza financiară și locul 
cheie pe care îl ocupă în cadrul planului 
european de redresare economică; salută, 
prin urmare, acțiunile propuse de Comisie 
care vizează facilitarea și accelerarea 
punerii în aplicare a programelor de 
coeziune;

3. subliniază că politica de coeziune 
rămâne una dintre principalele politici ale 
UE; subliniază rolul important ale acesteia, 
atunci când este utilizată corect de către 
statele membre, în reacția UE la criza 
financiară și locul cheie pe care îl ocupă în 
cadrul planului european de redresare 
economică; salută, prin urmare, acțiunile 
propuse de Comisie care vizează facilitarea 
și accelerarea punerii în aplicare a 
programelor de coeziune;

Or. en

Amendamentul 3
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. remarcă faptul că astfel de proceduri 
de simplificare reprezintă cea mai bună 
soluție pentru reducerea sarcinilor 
administrative la nivel regional și local;
cu toate acestea, subliniază că este 
important să se asigure că astfel de 
proceduri nu generează, pe viitor, o rată 
mai mare de erori;

Or. en

Amendamentul 4
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța planului de 
acțiune adoptat de Comisie la 19 februarie 
2008 referitor la consolidarea 
supravegherii în cadrul gestiunii în comun 
a acțiunilor structurale, plan care este menit 
să reducă numărul de erori din cererile de 
plată din partea statelor 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 lor de 
verificare a eligibilității cheltuielilor 
incluse în proiecte; constată că rezultatele 
inițiale conținute în primul raport de 
activitate privind planul de acțiune arată că 
s-au înregistrat progrese;

6. subliniază importanța planului de 
acțiune adoptat de Comisie la 19 februarie 
2008 referitor la consolidarea 
supravegherii în cadrul gestiunii în comun 
a acțiunilor structurale, plan care este menit 
să reducă numărul de erori din cererile de 
plată din partea statelor 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 lor de 
verificare a eligibilității cheltuielilor 
incluse în proiecte; constată că rezultatele 
inițiale conținute în primul raport de 
activitate privind planul de acțiune arată că 
s-au înregistrat progrese; cu toate acestea, 
subliniază că eventualele progrese 
tangibile nu vor putea fi evaluate mai 
devreme de 2010;

Or. en
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Amendamentul 5
Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța planului de 
acțiune adoptat de Comisie la 19 februarie 
2008 referitor la consolidarea 
supravegherii în cadrul gestiunii în comun 
a acțiunilor structurale, plan care este menit 
să reducă numărul de erori din cererile de 
plată din partea statelor 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 lor de 
verificare a eligibilității cheltuielilor 
incluse în proiecte; constată că rezultatele 
inițiale conținute în primul raport de 
activitate privind planul de acțiune arată că 
s-au înregistrat progrese;

6. subliniază importanța planului de 
acțiune adoptat de Comisie la 19 februarie 
2008 referitor la consolidarea 
supravegherii în cadrul gestiunii în comun 
a acțiunilor structurale, plan care este menit 
să reducă numărul de erori din cererile de 
plată din partea statelor membre, care a 
fost estimat la 11%; 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 
lor de verificare a eligibilității cheltuielilor 
incluse în proiecte; constată că rezultatele 
inițiale conținute în primul raport de 
activitate privind planul de acțiune arată că 
s-au înregistrat progrese;

Or. en

Amendamentul 6
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. remarcă în special faptul că 
documentul orientativ cu privire la 
verificarea gestionării, emis de Comisie în 
iunie 2008 în cadrul planului de acțiune, 
subliniază importanța măsurilor 
preventive întreprinse de către autoritățile 
de gestionare, printr-o strategie de 
comunicare eficace cu beneficiarii;
consideră că toate activitățile de 
informare destinate beneficiarilor sunt 
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esențiale pentru reducerea erorilor, în 
special în domenii precum eligibilitatea 
cheltuielilor;

Or. en

Amendamentul 7
Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei să prezinte o 
defalcare a rambursărilor nejustificate 
din cadrul politicilor de coeziune pe state 
membre;

Or. en

Amendamentul 8
Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. aprobă poziția declarată a Comisiei cu 
privire la corecțiile financiare potrivit 
căreia există posibilitatea de a depista și a 
corecta neregularitățile prin intermediul 
sistemului de corecție multianuale; 
constată că Comisia verifică continuu 
datele furnizate de statele membre din 
punctul de vedere al integralității și 
acurateței acestora și că s-au înregistrat 
progrese reale în ceea ce privește 
furnizarea de probe fiabile pentru corecțiile 
efectuate de statele membre;

7. ia act de poziția declarată a Comisiei cu 
privire la corecțiile financiare potrivit 
căreia posibilitatea de a depista și a corecta 
neregularitățile este mai mare prin 
intermediul sistemului de corecție 
multianual; constată că Comisia verifică 
continuu datele furnizate de statele membre 
din punctul de vedere al integralității și 
acurateței acestora și că s-au înregistrat 
progrese în ceea ce privește furnizarea de 
probe fiabile pentru corecțiile efectuate de 
statele membre;

Or. en
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Amendamentul 9
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. salută inițiativa pentru transparență a 
Comisiei care ar putea juca un rol mai 
important în eliminarea erorilor pe viitor;

Or. en

Amendamentul 10
Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. ia act de nivelul de eroare constatat de 
CCE și observă diferența de interpretare de 
către CCE și Comisie a sumei care nu ar fi 
trebuit să fie rambursată (mai ales diferența 
de interpretare cu privire la normele 
privind eligibilitatea cheltuielilor); 
subliniază necesitatea unor clarificări 
suplimentare și solicită armonizarea 
interpretării normelor privind aplicarea de 
corecții financiare.

8. ia act de nivelul de eroare constatat de 
CCE și observă diferența de interpretare de 
către CCE și Comisie a sumei care nu ar fi 
trebuit să fie rambursată (mai ales diferența 
de interpretare cu privire la normele 
privind eligibilitatea cheltuielilor); 
subliniază necesitatea unor clarificări 
suplimentare și solicită armonizarea 
interpretării normelor privind aplicarea de 
corecții financiare; invită, de asemenea, 
statele membre care nu au făcut încă 
acest lucru să furnizeze cât mai curând 
posibil declarațiile naționale anuale 
privind cheltuielile care intră sub 
incidența gestiunii partajate.

Or. en
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Amendamentul 11
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. își exprimă o anumită satisfacție față de 
aparenta îmbunătățire statistică a 
sistemelor de control ale statelor membre, 
dar regretă faptul că multe dintre aceste 
sisteme de control sunt în continuare 
supuse riscurilor de nereguli în ceea ce 
privește rambursările; consideră că este 
necesară creșterea în continuarea a 
eficienței controlului de la primul nivel la 
scară națională și subnațională; subliniază 
în acest sens importanța rolului de 
supraveghere al Comisiei;

Or. en

Amendamentul 12
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază faptul că nivelul de erori 
menționat în raportul CCE nu vizează în 
mod necesar fraude și, prin urmare, solicită 
Comisiei și CCE ca, pe viitor, să facă o 
distincție clară în acest sens;

Or. en
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