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Изменение  1 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 1 

Параграф 1 

 
Предложение за решение Изменение 

1. освобождава от отговорност 

директора на Европейската фондация за 

подобряване на условията на живот и 

труд във връзка с изпълнението на 

бюджета на фондацията за финансовата 

2016 година/отсрочва своето решение 

за освобождаване от отговорност на 

директора на Европейската фондация 

за подобряване на условията на 

живот и труд във връзка с 

изпълнението на бюджета на 

фондацията за финансовата 2016 

година; 

1. освобождава от отговорност 

директора на Европейската фондация за 

подобряване на условията на живот и 

труд във връзка с изпълнението на 

бюджета на фондацията за финансовата 

2016 година; 

Or. en 

 

Изменение  2 

Ришард Чарнецки, Нотис Мариас, Рафаеле Фито, Беата Гошевска, Рихард Сулик 

 

Предложение за решение 1 

Параграф 1 

 
Предложение за решение Изменение 

1. освобождава от отговорност 

директора на Европейската фондация 

за подобряване на условията на 

живот и труд във връзка с 

изпълнението на бюджета на 

фондацията за финансовата 2016 

година/отсрочва своето решение за 

освобождаване от отговорност на 

директора на Европейската фондация за 

подобряване на условията на живот и 

труд във връзка с изпълнението на 

бюджета на фондацията за финансовата 

2016 година; 

1. отсрочва своето решение за 

освобождаване от отговорност на 

директора на Европейската фондация за 

подобряване на условията на живот и 

труд във връзка с изпълнението на 

бюджета на фондацията за финансовата 

2016 година; 

Or. en 
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Изменение  3 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за решение 2 

Параграф 1 

 
Предложение за решение Изменение 

1. одобрява приключването на 

сметките на Европейската фондация за 

подобряване на условията на живот и 

труд за финансовата 2016 

година/отлага приключването на 

сметките на Европейската фондация 

за подобряване на условията на 

живот и труд за финансовата 2016 

година; 

1. одобрява приключването на 

сметките на Европейската фондация за 

подобряване на условията на живот и 

труд за финансовата 2016 година; 

Or. en 

 

Изменение  4 

Люк Минг Фланаган 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 
Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, въз основа на 

доклада на Палатата, че в своя 

доклад за 2014 г. Палатата е съобщила 

за занижени възнаграждения на 

служители в периода 2005 – 2014 г. във 

връзка с прехода към новия Правилник 

за длъжностните лица на Съюза през 

2005 г.; отбелязва, че въпреки че 

причините за занижените плащания 

(2014 г.:  неспазване на гарантираните 

минимални заплати; 2015 г.: погрешно 

изчисляване на мултипликационния 

коефициент към заплатата) са различни, 

Палатата отново е открила занижени 

плащания (43 350 EUR), както и някои 

завишени плащания (168 930 EUR), 

засягащи 30 настоящи и бивши 

служители; отбелязва, че Фондацията е 

1. изразява съжаление, че 

Палатата е съобщила за занижени 

възнаграждения на служители в периода 

2005 – 2014 г. във връзка с прехода към 

новия Правилник за длъжностните лица 

на Съюза през 2005 г., особено в 

светлината на факта, че става 

въпрос за Европейската фондация за 

подобряване на условията на живот и 

труд; отбелязва, че въпреки че 

причините за занижените плащания 

(2014 г.: неспазване на гарантираните 

минимални заплати; 2015 г.: погрешно 

изчисляване на мултипликационния 

коефициент към заплатата) са различни, 

Палатата отново е открила занижени 

плащания (43 350 EUR), както и някои 

завишени плащания (168 930 EUR), 
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коригирала всички занижени плащания, 

но няма да си възстанови сумите по 

завишените плащания (съгласно член 85 

от действащия Правилник за 

длъжностните лица); призовава 

Фондацията отново да анализира всички 

възможни грешки във връзка с прехода 

към Правилника за длъжностните лица 

от 2005 г., да извърши пълна оценка на 

функцията си по изчисляване на 

заплатите и да докладва констатациите 

си на органа по освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета; отчита, въз основа на 

информацията, предоставена от 

Фондацията, че през април 2017 г. е 

извършен обстоен вътрешен одит на 

функцията по изчисляване на заплатите; 

отбелязва, че Фондацията очаква 

окончателния доклад и че надлежно ще 

вземе предвид евентуалните препоръки; 

призовава Фондацията да докладва на 

органа по освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета за евентуалното 

предприемане на корективни мерки; 

засягащи 30 настоящи и бивши 

служители; отбелязва, че Фондацията е 

коригирала всички занижени плащания, 

но няма да си възстанови сумите по 

завишените плащания (съгласно член 85 

от действащия Правилник за 

длъжностните лица); призовава 

Фондацията отново да анализира всички 

възможни грешки във връзка с прехода 

към Правилника за длъжностните лица 

от 2005 г., да извърши пълна оценка на 

функцията си по изчисляване на 

заплатите и да докладва констатациите 

си на органа по освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета; отчита, въз основа на 

информацията, предоставена от 

Фондацията, че през април 2017 г. е 

извършен обстоен вътрешен одит на 

функцията по изчисляване на заплатите; 

отбелязва, че Фондацията очаква 

окончателния доклад и че надлежно ще 

вземе предвид евентуалните препоръки; 

призовава Фондацията да докладва на 

органа по освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета за евентуалното 

предприемане на корективни мерки; 

Or. en 

 

Изменение  5 

Петри Сарвама 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 
Предложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва въз основа на доклада 

на Палатата, че размерът на пренесените 

към 2017 г. бюджетни кредити, за които 

са поети задължения, възлиза на  2 800 

000 EUR (43%) за дял III (оперативни 

разходи) спрямо 2 100 000 EUR  (31%) 

през 2015 г., и е бил основно във връзка 

с проекти (проучвания и пилотни 

схеми), които продължават да се 

изпълняват и след края на годината; 

3. отбелязва въз основа на доклада 

на Палатата, че размерът на пренесените 

към 2017 г. бюджетни кредити, за които 

са поети задължения, е голям и възлиза 

на 2 800 000 EUR (43%) за дял III 

(оперативни разходи) спрямо 

2 100 000 EUR (31%) през 2015 г., и е 

бил основно във връзка с проекти 

(проучвания и пилотни схеми), които 

продължават да се изпълняват и след 



PE618.266v01-00 6/10 AM\1146782BG.docx 

BG 

отбелязва, че Фондацията може да 

обмисли възможността за въвеждане на 

диференцирани бюджетни кредити с цел 

по-добро отразяване на 

многогодишното естество на 

операциите и неизбежните забавяния в 

периода от подписването на договорите 

до извършването на доставките и 

осъществяването на плащанията; 

края на годината; отбелязва, че 

Фондацията може да обмисли 

възможността за въвеждане на 

диференцирани бюджетни кредити с цел 

по-добро отразяване на 

многогодишното естество на 

операциите и неизбежните забавяния в 

периода от подписването на договорите 

до извършването на доставките и 

осъществяването на плащанията; 

Or. en 

 

Изменение  6 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 5a. изисква от Фондацията да 

поддържа възможно най-нисък обема 

на средствата, които трябва да 

бъдат пренесени към следващата 

година; 

Or. en 

 

Изменение  7 

Люк Минг Фланаган 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 
Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че равновесието 

между професионалния и личния живот 

следва да бъде част от политиката 

относно персонала на Фондацията; 

подчертава, че бюджетът, изразходван 

за дейности в областта на 

благосъстоянието, възлиза на 80,21 EUR 

на служител; отбелязва, че служителите 

са ползвали средно 6,5 дни отпуск по 

болест и че нито един член на персонала 

9. подчертава, че равновесието 

между професионалния и личния живот 

следва да бъде част от политиката 

относно персонала на Фондацията; 

подчертава, че бюджетът, изразходван 

за дейности в областта на 

благосъстоянието, възлиза на 80,21 EUR 

на служител; отбелязва, че служителите 

са ползвали средно 6,5 дни отпуск по 

болест - което е по-малко, отколкото 
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не е бил в отпуск по болест през цялата 

година; 
в много други агенции на ЕС, но все 

пак буди тревога и заслужава 

разглеждане, за да се установи дали 

стресът на работното място не е 

един от факторите - и че нито един 

член на персонала не е бил в отпуск по 

болест през цялата година; 

Or. en 

 

Изменение  8 

Петри Сарвама 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 
Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че равновесието 

между професионалния и личния живот 

следва да бъде част от политиката 

относно персонала на Фондацията; 

подчертава, че бюджетът, изразходван 

за дейности в областта на 

благосъстоянието, възлиза на 80,21 EUR 

на служител; отбелязва, че служителите 

са ползвали средно 6,5 дни отпуск по 

болест и че нито един член на персонала 

не е бил в отпуск по болест през цялата 

година; 

9. подчертава, че равновесието 

между професионалния и личния живот 

следва да бъде част от политиката 

относно персонала на Фондацията; 

отбелязва, че бюджетът, изразходван за 

дейности в областта на 

благосъстоянието, възлиза на 80,21 EUR 

на служител; отбелязва, че служителите 

са ползвали средно 6,5 дни отпуск по 

болест и че нито един член на персонала 

не е бил в отпуск по болест през цялата 

година; 

Or. en 

 

Изменение  9 

Петри Сарвама 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 
Предложение за резолюция Изменение 

13. припомня, че съкращенията на 

персонала бяха осъществени много 

трудно и отново заявява, че се 

противопоставя на нови съкращения, 

които биха ограничили способността на 

агенциите да изпълняват своя мандат; 

13. припомня, че съкращенията на 

персонала бяха осъществени много 

трудно и отново изразява загриженост 

относно последиците от евентуални 
нови съкращения, които биха 



PE618.266v01-00 8/10 AM\1146782BG.docx 

BG 

ограничили способността на агенциите 

да изпълняват своя мандат; 

Or. en 

 

Изменение  10 

Бенедек Явор, Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 15а. отбелязва необходимостта от 

установяване на независим орган за 

разкриване, консултиране и сезиране с 

достатъчни финансови ресурси, 

който да помага на лицата, подаващи 

сигнали за нередности, да използват 

правилните канали за разкриване на 

наличната им информация относно 

евентуални нередности, които 

засягат финансовите интереси на 

Съюза, като същевременно гарантира 

поверителност и предлага 

необходимите съвети и подкрепа; 

Or. en 

 

Изменение  11 

Барбара Капел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 16a. призовава Фондацията да 

приеме етичен кодекс и да информира 

органа по освобождаване от 

отговорност относно предполагаеми 

и потвърдени конфликти на 

интереси, начина, по който се е 

справила с тях, и как ще ги 

предотвратява в бъдеще; 
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Or. en 

 

Изменение  12 

Петри Сарвама 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 7 

 
Предложение за резолюция Изменение 

Бюджетиране, основано на 

изпълнението 

Основни постижения 

Or. en 

 

Изменение  13 

Люк Минг Фланаган 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 
Предложение за резолюция Изменение 

21. отбелязва въз основа на доклада 

на Палатата, че в своя одитен доклад от 

декември 2016 г. Службата за вътрешен 

одит на Комисията подчертава 

необходимостта да се подобри 

управлението на проектите на 

Фондацията, главно по отношение на 

правилата за управление, мониторинга и 

докладването; отбелязва освен това, че 

Фондацията и Службата за вътрешен 

одит на Комисията са се споразумели 

относно план за предприемане на 

корективни действия; 

21. отбелязва въз основа на доклада 

на Палатата, че в своя одитен доклад от 

декември 2016 г. Службата за вътрешен 

одит на Комисията подчертава 

необходимостта да се подобри 

управлението на проектите на 

Фондацията, главно по отношение на 

правилата за управление, мониторинга и 

докладването; отбелязва със 

задоволство обаче, че Фондацията и 

Службата за вътрешен одит на 

Комисията са се споразумели относно 

план за предприемане на корективни 

действия; 

Or. en 

 

Изменение  14 

Петри Сарвама 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 
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Предложение за резолюция Изменение 

24. изразява дълбоко съжаление, че 

Регламент (ЕИО) № 1365/75 не поставя 

изрично изискване за външни оценки на 

дейността на Фондацията; отбелязва, че 

в предложението на Комисията за нов 

учредителен регламент е включено 

задължение за извършване на оценка на 

всеки пет години; приветства факта, че 

всяка от четиригодишните работни 

програми обаче подлежи на външна 

оценка; 

24. изразява съжаление, че 

Регламент (ЕИО) № 1365/75 не поставя 

изрично изискване за външни оценки на 

дейността на Фондацията; отбелязва 

обаче, че в предложението на 

Комисията за нов учредителен 

регламент е включено задължение за 

извършване на оценка на всеки пет 

години; приветства също така факта, 

че в момента всяка от 

четиригодишните работни програми 

подлежи на външна оценка; 

Or. en 

 


