
 

AM\1092794BG.doc  PE579.920v01-00 
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20.4.2016 A8-0137/2 

Изменение  2 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0137/2016 

Клаудия Шмит 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Осми, девети, десети и единадесети ЕФР 

2015/2203(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 20а. счита за необходимо въздържане 

от съсредоточаване върху 

бюджетния резултат като 

единствена управленска цел, което 

може да бъде в ущърб на принципа на 

добро финансово управление и 

постигането на резултати; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/3 

Изменение  3 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0137/2016 

Клаудия Шмит 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Осми, девети, десети и единадесети ЕФР 

2015/2203(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 82 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 82a. призовава Комисията да не 

одобрява определянето на друга целева 

дата за въвеждането на системата 

на лицензиране на прилагането на 

законодателството в областта на 

горите, управление и търговия 

(FLEGT), а да определи ясен краен 

срок за нейното прилагане и да 

обвърже бъдещото финансиране с 

изпълнението на определения краен 

срок; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Изменение  4 

Игор Шолтес 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0137/2016 

Клаудия Шмит 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Осми, девети, десети и единадесети ЕФР 

2015/2203(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 98 

 

Предложение за резолюция Изменение 

98. счита, че помощта за развитие 

трябва да бъде отпускана много по-

ефективно и че тя трябва да изпълнява 

критерия за добавена стойност; 

подчертава, че това е единственият 

начин за предоставяне на подходящи 

условия за живот на хората и за 

избягване на увеличени потоци 

икономически мигранти; 

98. счита, че помощта за развитие 

трябва да бъде отпускана много по-

ефективно и че тя трябва да изпълнява 

критериите за добавена стойност; 

подчертава, че това е единственият 

начин за предоставяне на достойни 

условия за живот на хората; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Изменение  5 

Ирис Хофман, Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2016 

Клаудия Шмит 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Осми, девети, десети и единадесети ЕФР 

2015/2203(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 100 

 

Предложение за резолюция Изменение 

100. намира за обезпокоителен факта, 

че ръководителите на делегациите на 

Съюза в държавите от АКТБ и в ОСТ, 

под отговорността на ЕСВД, 
отговарят за надзора на 917 проекта, от 

които 428 са забавени или чиито цели 

са застрашени да не бъдат изпълнени; 

счита, че сериозна загриженост 

предизвиква стойността на 

засегнатите проекти, която възлиза 

на 9 188 милиона евро; 

100. отбелязва, че в края на 2014 г. 

ръководителите на делегациите на 

Съюза в държавите от АКТБ и в ОСТ 

отговарят за надзора на 917 проекта; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Изменение  6 

Ирис Хофман, Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2016 

Клаудия Шмит 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Осми, девети, десети и единадесети ЕФР 

2015/2203(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 101 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 101a. отчита, че оценките от 

докладите за управлението на 

външната помощ предоставят само 

моментна снимка на състоянието, в 

което се намира всеки проект в края 

на годината, и че действителното 

въздействие на разкритите 

трудности може да бъде оценено 

само в края на проекта; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Изменение  7 

Ирис Хофман, Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0137/2016 

Клаудия Шмит 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Осми, девети, десети и единадесети ЕФР 

2015/2203(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 102 

 

Предложение за резолюция Изменение 

102. счита, че една четвърт от 

финансовите средства на 11-ия ЕФР 

следва да бъдат предназначени за 

предотвратяване на кризата с 

мигрантите и за управление на вече 

съществуващите мигрантски 

потоци; 

102. признава, че финансовите 

средства на ЕФР допринасят за 

справяне с първопричините за 

настоящата световна криза с 

бежанците и мигрантите; 

подчертава, че финансовите средства 

на ЕФР не трябва да се употребяват 

неправилно за цели, различни от 

определените в разпоредбите, като 

например граничен контрол във връзка 

със сигурността и ефективни мерки 

за връщане; призовава Комисията да 

участва конструктивно, за да се 

постигнат полезни взаимодействия 

между бюджета на Съюза, ЕФР и 

двустранното сътрудничество с цел 

справяне с въпросите, свързани с 

предотвратяването на кризата с 

мигрантите; 

  

Or. en 

 

 


