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13.4.2018 A8-0137/51 

Изменение  51 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

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 той 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 

Договорите, програмата „Хоризонт 

2020“ и МФР, както и за европейския 

стълб на социалните права, подписан 

на 17 ноември 2017 г.; 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 той не 

следва да се разглежда само като нетен 

баланс или полза за отделните държави 

членки; 

Or. es 
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BG Единство в многообразието BG 

 

13.4.2018 A8-0137/52 

Изменение  52 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

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 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. призовава Комисията да ускори 

изпълнението на програмите по линия 

на политиката на сближаване и 

свързаните с тях плащания с оглед на 

намаляване на продължителността на 

периода на прилагане, първоначално на 

година n+2; 

9. призовава Комисията да ускори 

изпълнението на програмите по линия 

на политиката на сближаване и 

свързаните с тях плащания с оглед на 

намаляване на продължителността на 

периода на прилагане, първоначално на 

година n+2, без обаче да се понижава 

степента на усвояване и изпълнение 

на политиките на Съюза; във връзка с 

това настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да 

ускорят във възможно най-голяма 

степен приемането на МФР за 

периода след 2020 г. и поема 

ангажимент Европейският 

парламент да сътрудничи за 

постигането на тази цел; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/53 

Изменение  53 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

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 обществени поръчки, 

провеждани при извънредни ситуации; 

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 обществени поръчки, 

провеждани при извънредни ситуации, 

за да се удовлетворяват в нужната 

степен потребностите на 

мигрантите и бежанците, както и на 

неправителствените организации и 

публичните администрации, които ги 

приемат в Съюза, и за да се обезпечи 

финансирането на тези 

потребности; 

Or. es 



 

AM\1150983BG.docx  PE618.415v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

13.4.2018 A8-0137/54 

Изменение  54 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

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 противно на 

отдавна съществуващото мнение, че 

споделеното управление води до 

повече грешки, отколкото прякото 

управление, видът управление оказва 

ограничено въздействие, 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%; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/55 

Изменение  55 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

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 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. подчертава, че в своя годишен 

доклад за управлението и изпълнението 

за 2016 г. Комисията посочва, че 

разходите са засегнати от съществени 

грешки, тъй като общият среден 

процент грешки се изчислява между 2,1 

и 2,6% (след като през 2015 г. беше 

между 2,3 и 3,1%) от общите относими 

разходи, а съответната очаквана 

изложена на риск обща сума при 

плащането е между 2,9 милиарда и 

3,6 милиарда евро (докато през 2015 г. 

тя възлизаше на сума между 

3,3 милиарда и 4,5 милиарда евро); 

34. подчертава, че в своя годишен 

доклад за управлението и изпълнението 

за 2016 г. Комисията посочва, че 

разходите, засегнати от съществени 

грешки, са намалели, тъй като общият 

среден процент грешки се изчислява 

между 2,1 и 2,6% (след като през 2015 г. 

беше между 2,3 и 3,1%) от общите 

относими разходи, а съответната 

очаквана изложена на риск обща сума 

при плащането е между 2,9 милиарда и 

3,6 милиарда евро (докато през 2015 г. 

тя възлизаше на сума между 

3,3 милиарда и 4,5 милиарда евро); 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/56 

Изменение  56 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

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 41 

 

Предложение за резолюция Изменение 

41. посочва, че тъй като грешките 

могат да бъдат коригирани повече от 

десет години, след като са възникнали, е 

неестествено оценяваното въздействие 

на бъдещи корекции да се основава на 

данните за внесените корекции за 

последните шест години; 

41. посочва, че поради 

особеностите на многогодишното 

програмиране и поради факта, че 
грешките могат да бъдат коригирани 

повече от десет години, след като са 

възникнали, непълно и неестествено е 

оценяваното въздействие на бъдещи 

корекции да се основава на данните за 

внесените корекции за последните шест 

години; 

Or. es 
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13.4.2018 A8-0137/57 

Изменение  57 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

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 70 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 70 а (нов)  призовава Комисията да 

се консултира с експерти от 

академичните среди с цел да се 

определят правилните показатели за 

изпълнението, необходими за 

измерванията във връзка с бюджета, 

ориентиран към резултатите, и да 

може да се даде предимство на 

инвестициите в публични блага, за да 

се отговори на загрижеността на 

гражданите;  

  

Or. es 

 

 


