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11.4.2018 A8-0137/10 

Изменение  10 

Люк Минг Фланаган, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Га. като има предвид в тази 

връзка, че корекцията в процента 

грешки следва да се отнася само за 

одитираните елементи, а НЕ за 

целия бюджет, тъй като самите 

корекции са били САМО в 

одитираните елементи; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.4.2018 A8-0137/11 

Изменение  11 

Люк Минг Фланаган, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. приветства факта, че Палатата 

изразява становище без резерви относно 

надеждността и точността на отчетите 

за 2016 г., както постъпва от 2007 г. 

насам, и че заключението на 

Палатата е, че през 2016 г. приходите 

не са засегнати от съществени 

грешки; отбелязва със задоволство, че 

свързаните с отчетите поети 

задължения за годината, приключила 
на 31 декември 2016 г., са 

законосъобразни и редовни във всички 

съществени аспекти; 

17. изразява съжаление за това, че 

Палатата изразява становище без 

резерви относно надеждността и 

точността на отчетите за 2016 г., както 

постъпва от 2007 г. насам, което води 

до объркване сред обикновените 

граждани относно това дали 

значителна част от бюджета на ЕС е 

в рамките на приемливия процент 

грешки, което всъщност отново не е 

така; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/12 

Изменение  12 

Люк Минг Фланаган, Меря Кюльонен 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. отбелязва със задоволство, че 

за първи път от 23 години Палатата 

изразява становище с резерви (вместо 

отрицателно становище) относно 

законосъобразността и редовността на 

свързаните с отчетите плащания, което 

означава, че според Палатата е 

постигнато значимо подобрение на 

управлението на финансите на Съюза, 

както и че съществено ниво на грешки 

се наблюдава главно при операциите, 

свързани с възстановяване на разходи, 

които съставляват около половината от 

одитираните плащания; 

22. изразява съжаление, че за първи 

път от 23 години Палатата изразява 

становище с резерви (вместо 

отрицателно становище) относно 

законосъобразността и редовността на 

свързаните с отчетите плащания, което 

означава, че според Палатата е 

постигнато значимо подобрение на 

управлението на финансите на Съюза, 

както и че съществено ниво на грешки 

се наблюдава главно при операциите, 

свързани с възстановяване на разходи, 

които съставляват около половината от 

одитираните плащания; до това 

заключение се е стигнало въз основа 

на погрешното допускане, че 

корекцията в процента грешки, която 

се отнася САМО за одитираните 

елементи, се е възпроизвела в целия 

бюджет, което явно не е така (вж. 

параграф 24);  

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/13 

Изменение  13 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 94 

 

Предложение за резолюция Изменение 

94. отбелязва, че докладваният от 

Ирландия БНД значително се увеличи 

през 2015 г. поради прехвърлянето в 

държавата на активи за 

научноизследователска и развойна 

дейност от страна на многонационални 

дружества; 

94. отбелязва, че докладваният от 

Ирландия БНД значително се увеличи 

през 2015 г. поради прехвърлянето в 

държавата на активи за 

научноизследователска и развойна 

дейност от страна на многонационални 

дружества, което доведе до 

съответното увеличаване на 

вноската на Ирландия, което трябва 

да се разгледа с оглед на 

предоставянето на отстъпка на 

Ирландия за 2016 г.; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/14 

Изменение  14 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 99 – буква в 

 

Предложение за резолюция Изменение 

в) да анализира, в сътрудничество с 

държавите членки, всички възможни 

последици от многонационалните 

дейности върху изчисляването на БНД и 

да им предостави насоки за това как да 

третират тези дейности при съставянето 

на националните сметки; 

в) да анализира, в сътрудничество с 

държавите членки, всички възможни 

последици от многонационалните 

дейности върху изчисляването на БНД и 

да им предостави насоки за това как да 

третират тези дейности при съставянето 

на националните сметки; да предостави 

отстъпки, където е приложимо, на 

онези държави, които са 

отрицателно засегнати от тези 

многонационални дейности; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.4.2018 A8-0137/15 

Изменение  15 

Люк Минг Фланаган, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 175 – уводна част 

 

Предложение за резолюция Изменение 

175. приветства в този контекст: 175. отбелязва в този контекст: 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/16 

Изменение  16 

Люк Минг Фланаган, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 176 

 

Предложение за резолюция Изменение 

176.  заличава се 

а) проектите за метрото в 

Атина (удължаването на третата 

линия до Пирея) и в Солун (основната 

линия) отчитат големи закъснения, 

което е наложило постепенното им 

прехвърляне към програмния период 

2014 – 2020 г.; 

 

б) някои ключови проекти в 

железопътния, цифровия и 

енергийния сектор са били отменени 

или забавени и в резултат на това са 

били прехвърлени частично или 

изцяло към програмния период 2014 – 

2020 г.; 

 

в) голяма част от 

инфраструктурата за управление на 

отпадъчните води и твърдите 

отпадъци все още не е завършена; 

 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/17 

Изменение  17 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, Марина 

Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 216 

 

Предложение за резолюция Изменение 

216. отбелязва, че около 72% от 

помощите се изплащат на земеделски 

стопанства с площ между 5 и 

250 хектара, които обикновено са 

семейна собственост; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1150823BG.docx  PE618.415v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.4.2018 A8-0137/18 

Изменение  18 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Хавиер Кусо 

Пермуй, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 219 

 

Предложение за резолюция Изменение 

219. счита, че в условия на 

нестабилност на доходите по-големите 

земеделски стопанства не се нуждаят 

непременно от същото равнище на 

подкрепа за стабилизиране на доходите 

както по-малките стопанства, тъй като 

те могат да реализират икономии от 

мащаба, които биха могли да повишат 

тяхната устойчивост; 

219. счита, че в условия на 

нестабилност на доходите по-големите 

земеделски стопанства не се нуждаят 

непременно от същото равнище на 

подкрепа за стабилизиране на доходите 

както по-малките стопанства, тъй като 

те могат да реализират икономии от 

мащаба, които биха могли да повишат 

тяхната устойчивост и поради това 

препоръчва Комисията да разреши 

низходяща скала за коригиране на 

този дисбаланс, при която 

субсидиите да намаляват с 

увеличаването на площта на 

стопанствата; 

Or. en 
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11.4.2018 A8-0137/19 

Изменение  19 

Денис де Йонг, Рина Роня Кари, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Хавиер 

Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0137/2018 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 г.: Общ 

бюджет на ЕС - Комисия и изпълнителни агенции 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 292 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 292a. припомня обещанието на 

председателя на Комисията пред 

Европейския омбудсман бившият 

председател на Комисията Барозу да 

бъде приеман единствено като 

представител на интереси; припомня 

становището на специалната 

комисия по етика, че назначаването 

на г-н Барозу като съветник в 

„Голдман Сакс“ е съвместимо само 

при условие, че г-н Барозу поеме 

ангажимент да не лобира в полза на 

„Голдман Сакс“;   

Or. en 

 

 


