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12.4.2018 A8-0137/28 

Изменение  28 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

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 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. настоява бюджетът на Съюза, 

като последица от инициативата за 

ориентиран към резултатите бюджет, да 

бъде представян в съответствие с 

политическите цели на Съюза за МФР; 

припомня, също с оглед на МФР за 

периода след 2020 г., че бюджетът на 

Съюза следва да бъде бюджет с 

истинска европейска добавена стойност, 

насочен към постигането на общите 

цели на Съюза, насърчаващи 

устойчивото икономическо и социално 

развитие на целия Съюз, което не 

може да бъде постигнато 

самостоятелно от държавите 

членки, и поради това не следва да се 

разглежда само като нетен баланс 

или полза за отделните държави 

членки; 

4. настоява бюджетът на Съюза, 

като последица от инициативата за 

ориентиран към резултатите бюджет, да 

бъде представян в съответствие с 

политическите цели на Съюза за МФР; 

припомня, също с оглед на МФР за 

периода след 2020 г., че бюджетът на 

Съюза следва да бъде бюджет с 

истинска европейска добавена стойност, 

насочен към постигането на общите 

цели на Съюза, насърчаващи 

устойчивото икономическо и социално 

развитие на целия Съюз, без да се 

засягат допълнително правомощията 

на никоя държава членка; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Изменение  29 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

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 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Комисията да изпълни 

първоначалната цел 20% от разходите 

да се използват за интегриране на 

действията във връзка с климата в 

различните разходни програми на 

Съюза; 

10. призовава Комисията да изпълни 

първоначалната цел 20% от разходите 

да се използват за интегриране на 

действията във връзка с климата в 

различните разходни програми на 

Съюза, без това да служи за 

оправдаване на по-нататъшни 

разходи; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Изменение  30 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

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 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. призовава Комисията да 

повиши прозрачността на 

финансирането на миграционната 

политика, както препоръчва 

Палатата в своя годишен доклад за 

2016 г., и да осъществява активен 

мониторинг на процедурите за 

възлагане на обществена поръчка, 

провеждани при извънредни 

ситуации; 

заличава се 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Изменение  31 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

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 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. посочва, че не е налична 

достатъчно информация за надлежна 

оценка на финансовите инструменти, 

особено от гледна точка на тяхното 

социално въздействие и на 

въздействието им върху околната среда; 

подчертава, че финансовите 

инструменти може да допълват 

безвъзмездните средства, но не следва 

да ги заменят; 

21. посочва, че не е налична 

достатъчно информация за надлежна 

оценка на финансовите инструменти, 

особено от гледна точка на тяхното 

социално въздействие и на 

въздействието им върху околната среда; 

подчертава, че и финансовите 

инструменти и безвъзмездните средства 

следва да бъдат намалени; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Изменение  32 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

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 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. отбелязва, че видът управление 

оказва ограничено въздействие върху 

нивото на грешки, тъй като Палатата 

установи един и същ изчислен процент 

грешки при режим споделено 

управление с държавите членки и за 

всички други видове оперативни 

разходи, които се управляват пряко от 

Комисията, а именно 3,3 %; 

25. отбелязва, че видът управление 

оказва ограничено въздействие върху 

нивото на грешки, тъй като Палатата 

установи един и същ изчислен процент 

грешки при режим споделено 

управление с държавите членки и за 

всички други видове оперативни 

разходи, които се управляват пряко от 

Комисията, а именно 3,3%; отбелязва, 

че това представа в обективна 

светлина интереса или добавената 

стойност от прякото управление от 

Комисията и говори в полза на 

предоставянето на по-силна роля на 

държавите членки; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Изменение  33 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

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 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. посочва, че най-висок изчислен 

процент грешки Палатата установява по 

отношение на разходите за „Развитие на 

селските райони, околна среда, действия 

в областта на климата и рибарство“ 

(4,9%), за „Икономическо, социално и 

териториално сближаване“ (4,8%) и за 

„Конкурентоспособност за растеж и 

работни места“ (4,1%), докато разходите 

за „Администрация“ отчитат най-

ниският изчислен процент грешки 

(0,2%); 

26. посочва, че най-висок изчислен 

процент грешки Палатата установява по 

отношение на разходите за „Развитие на 

селските райони, околна среда, действия 

в областта на климата и рибарство“ 

(4,9%), за „Икономическо, социално и 

териториално сближаване“ (4,8%) и за 

„Конкурентоспособност за растеж и 

работни места“ (4,1%), докато разходите 

за „Администрация“ отчитат най-

ниският изчислен процент грешки 

(0,2%); счита, че това показва 

връзката между разстоянието между 

Комисията и оперативното равнище 

и изчисления процент грешки, което 

накланя везните в полза на местните 

участници; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Изменение  34 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

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 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. изразява съжаление, че общата 

финансова експозиция на бюджета на 

Съюза се увеличи, като са създадени 

значителни дългосрочни пасиви, 

гаранции и правни задължения, което 

означава, че в бъдеще управлението 

трябва да бъде внимателно; 

52. изразява съжаление, че общата 

финансова експозиция на бюджета на 

Съюза се увеличи, като са създадени 

значителни дългосрочни пасиви, 

гаранции и правни задължения, което 

означава, че в бъдеще управлението 

трябва да бъде внимателно и 

средствата трябва да бъдат 

разходвани икономично; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Изменение  35 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

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 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. припомня, че Съюзът си служи 

във все по-голяма степен с финансови 

инструменти, и изразява съжаление, че 

създаването на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) 

установява нови механизми за 

управление с незадоволително равнище 

на публичен контрол, което поражда 

необходимост от по-внимателно 

наблюдение от страна на Парламента; 

подчертава, че всяко законодателно 

предложение следва значително да 

подобрява географския обхват на 

ЕФСИ; припомня, че ЕФСИ следва да 

остане допълнителен инструмент за 

стимулиране на инвестициите, тъй 

като политиката на сближаване 

следва да продължи да бъде 

инвестиционната политика на 

Съюза; отбелязва при все това 

успешното изпълнение и големите суми 

частен капитал, привлечени от Фонда, и 

признава допълнителното повишаване 

на неговата прозрачност, договорено по 

време на преговорите за продължаване 

на ЕФСИ, наричан ЕФСИ 2.0; призовава 

Палатата да засили своя контрол върху 

фазата на планиране и изразходване на 

средствата на европейските структурни 

и инвестиционни фондове; 

53. припомня, че Съюзът си служи 

във все по-голяма степен с финансови 

инструменти, и изразява съжаление, че 

създаването на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) 

установява нови механизми за 

управление с незадоволително равнище 

на публичен контрол, което поражда 

необходимост от по-внимателно 

наблюдение от страна на Парламента; 

подчертава, че всяко законодателно 

предложение следва значително да 

подобрява географския обхват на 

ЕФСИ; отбелязва при все това 

успешното изпълнение и големите суми 

частен капитал, привлечени от Фонда, и 

признава допълнителното повишаване 

на неговата прозрачност, договорено по 

време на преговорите за продължаване 

на ЕФСИ, наричан ЕФСИ 2.0; призовава 

Палатата да засили своя контрол върху 

фазата на планиране и изразходване на 

средствата на европейските структурни 

и инвестиционни фондове; 



 

AM\1150790BG.docx  PE618.413v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Or. en 



 

AM\1150790BG.docx  PE618.413v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

12.4.2018 A8-0137/36 

Изменение  36 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

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 55 

 

Предложение за резолюция Изменение 

55. посочва, че фондовете на Съюза 

съставляват значителна част от 

разходите на сектор „Държавно 

управление“ на някои държави членки 

и че по-специално в девет държави 

членки (Литва, България, Латвия, 

Румъния, Унгария, Полша, Хърватия, 

Естония, Словакия) непогасените 

бюджетни задължения по 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове съставляват 

над 15% от разходите на сектор 

„Държавно управление“; призовава 

Комисията да подготви също така 

положителна рекламна кампания с 

цел по-подробно осведомяване на 

гражданите на тези държави за 

преките ползи от членството им; 

заличава се 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Изменение  37 

Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

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 58 

 

Предложение за резолюция Изменение 

58. подчертава, че размерът на 

финансовите средства на Съюза и 

сроковете за тяхното получаване могат 

да окажат значително 

макроикономическо въздействие, 

например върху инвестициите, растежа 

и създаването на работни места; 

58. подчертава, че размерът на 

финансовите средства на Съюза и 

сроковете за тяхното получаване могат 

да окажат значително 

макроикономическо въздействие, 

например върху инвестициите, растежа 

и създаването на работни места, и 

могат да лишат някои държави 

членки от така необходимия им 

финансов капацитет; 

Or. en 

 

 


