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Изменение 1
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва със загриженост, че 
исканията за плащане за значителна 
стойност са забавени и ще бъдат 
подадени през следващите години и че 
това е повлияло на използването на 
предварително финансиране и на 
неизпълнените поети задължения и ще 
окаже влияние върху нуждите от 
бюджетни кредити за плащания в 
началото на следващата МФР;

2. отбелязва със загриженост, че 
исканията за плащане за значителна 
стойност са забавени и ще бъдат 
подадени през следващите години и че 
това е повлияло на използването на 
предварително финансиране и на 
неизпълнените поети задължения и ще 
окаже влияние върху нуждите от 
бюджетни кредити за плащания в 
началото на следващата МФР; 
потвърждава, че Европейската 
комисия предприема мерки за 
избягване на прекалено голям натиск 
върху нивото на бюджетните 
кредити за плащания през първите 
години на МФР за периода 2021—2027 
г.;

Or. en

Изменение 2
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 3

Проект на становище Изменение

3. приветства факта, че през 2018 г. 
за първи път одитните органи 
съобщават за грешки, като използват 
обща методология, договорена между 
Комисията и държавите членки; 
отбелязва факта, че се наблюдава 
продължаващо подобрение на общия 
изчислен процент грешки за разходите, 
направени от бюджета на Съюза, през 

3. приветства факта, че през 2018 г. 
за първи път одитните органи 
съобщават за грешки, като използват 
обща методология, договорена между 
Комисията и държавите членки и че 
недопустимите разходи и 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки са установени 
като най-честосрещаните видове 
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последните няколко години (4,4% през 
2014 г.; 3,8% през 2015 г.; 3,1% през 
2016 г.; 2,4% през 2017 г. и 2,6% през 
2018 г.;

нередности; отбелязва факта, че се 
наблюдава продължаващо подобрение 
на общия изчислен процент грешки за 
разходите, направени от бюджета на 
Съюза, през последните няколко години 
(4,4% през 2014 г.; 3,8% през 2015 г.; 
3,1% през 2016 г.; 2,4% през 2017 г. и 
2,6% през 2018 г.);

Or. en

Изменение 3
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. приветства факта, че 
Европейската комисия е изпълнила 
голяма част от препоръките за 
последващи действия на Сметната 
палата и подкрепя ангажимента на 
Сметната палата, в съответствие с 
нейната стратегия за периода 2018—
2020 г., да продължи да проследява 
последващите действия във връзка с 
всички препоръки от одита на 
изпълнението, отправени към 
Комисията три години по-рано;

Or. en

Изменение 4
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. отбелязва, че Европейската 
сметна палата (ЕСП) констатира 

4. отбелязва, че Европейската 
сметна палата (ЕСП) констатира 
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значително увеличение на исканията за 
плащане за европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), 
които включват Европейския социален 
фонд, от държавите членки през 2018 г.; 
отбелязва същевременно, че за тези 
фондове усвояването на средствата 
продължава да бъде по-бавно от 
планираното — явление, което е 
допринесло за увеличаването на 
непогасените бюджетни задължения от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове;

значително увеличение на исканията за 
плащане за европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), 
които включват Европейския социален 
фонд, от държавите членки през 2018 г., 
най-вече поради относително 
ниското равнище на исканията за 
плащания по ЕСИ през началните 
години от програмите за периода 2014 
– 2020 г.; отбелязва същевременно, че за 
тези фондове усвояването на средствата 
продължава да бъде по-бавно от 
планираното — явление, което е 
допринесло за увеличаването на 
непогасените бюджетни задължения от 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове; призовава 
Комисията да анализира причините 
за ниското равнище на усвояване и да 
опрости новите правила за периода 
след 2020 г., за да се избегнат ненужно 
сложни и/или обременяващи правила, 
които не добавят стойност към 
политиките на ЕС;

Or. en

Изменение 5
Томаш Здеховски

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. отбелязва, че Европейската 
сметна палата (ЕСП) констатира 
значително увеличение на исканията за 
плащане за европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), 
които включват Европейския социален 
фонд, от държавите членки през 2018 г.; 
отбелязва същевременно, че за тези 
фондове усвояването на средствата 
продължава да бъде по-бавно от 
планираното — явление, което е 
допринесло за увеличаването на 
непогасените бюджетни задължения от 

4. отбелязва, че Европейската 
сметна палата (ЕСП) констатира 
значително увеличение на исканията за 
плащане за европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), 
които включват Европейския социален 
фонд, от държавите членки през 2018 г.; 
отбелязва същевременно, че за тези 
фондове усвояването на средствата 
продължава да бъде по-бавно от 
планираното — явление, което е 
допринесло за увеличаването на 
непогасените бюджетни задължения от 
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европейските структурни и 
инвестиционни фондове;

европейските структурни и 
инвестиционни фондове; изразява 
съжаление относно забавянето при 
усвояването на европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове, което ще продължи да 
оказва влияние през последните 
години от настоящата МФР; 
напълно подкрепя препоръака на ЕСП 
Комисията да предприеме мерки за 
избягване на прекалено голям натиск 
върху нивото на бюджетните 
кредити за плащания през първите 
години на МФР за периода 2021—2027 
г.;

Or. en

Изменение 6
Луция Дюриш Николсонова

Проект на становище
Параграф 4 a (нов)

Проект на становище Изменение

4а. отбелязва, че забавянията в 
изпълнението на европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове (ЕСИ) продължават да 
оказват влияние върху последните 
години от МФР, като засягат 
използването на предварително 
финансиране и неизпълнени поети 
задължения, както и нуждите от 
бюджетни кредити за плащания в 
следващата МФР; за тази цел 
препоръчва на Комисията да 
предприеме мерки за избягване на 
прекалено голям натиск върху нивото 
на бюджетните кредити през 
първите години на следващата МФР 
за периода 2021—2027 г.;

Or. en
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Изменение 7
Кира Мари Петер-Хансен, Александра Луиз Розенфийлд Филипс

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. отбелязва със загриженост 
увеличението на изчисления процент 
грешки в областта на политиките 
„Икономическо, социално и 
териториално сближаване“ на 5,0%, 
който надвишава значително прага на 
същественост от 2%;

5. е силно загрижен във връзка с 
увеличението на изчисления процент 
грешки в областта на политиките 
„Икономическо, социално и 
териториално сближаване“ на 5,0%, 
който надвишава значително прага на 
същественост от 2%; призовава за 
спешни действия за намаляване на 
процента на грешки в бъдеще, и по-
специално през новия период на 
финансиране;

Or. en

Изменение 8
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. отбелязва със загриженост 
увеличението на изчисления процент 
грешки в областта на политиките 
„Икономическо, социално и 
териториално сближаване“ на 5,0%, 
който надвишава значително прага на 
същественост от 2%;

5. подчертава значението на 
политиката на сближаване на ЕС за 
подкрепа на прилагането на 
европейския стълб на социалните 
права и за подпомагане на държавите 
членки и регионите за справяне с нови 
и постоянни предизвикателства като 
глобализацията, безработицата, 
индустриалните промени, 
цифровизацията и 
преквалификацията на хората; 
отбелязва със загриженост 
увеличението на изчисления процент 
грешки в областта на политиките 
„Икономическо, социално и 
териториално сближаване“ на 5,0%, 
който надвишава значително прага на 
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същественост от 2%; подчертава, че 
новата рамка за контрол и 
предоставяне на увереност има за цел 
да гарантира, че годишният процент 
на остатъчни грешки е под 2 %. 
изразява съгласие със заключенията 
на Сметната палата, че са 
необходими допълнителни 
подобрения, по-специално по 
отношение на прилагането на 
рамката от страна на 
управляващите органи, одитните 
органи и Комисията за намаляване на 
високото ниво на грешки;

Or. en

Изменение 9
Елена Лици

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. отбелязва със загриженост 
увеличението на изчисления процент 
грешки в областта на политиките 
„Икономическо, социално и 
териториално сближаване“ на 5,0%, 
който надвишава значително прага на 
същественост от 2%;

5. отбелязва със загриженост 
увеличението на изчисления процент 
грешки в областта на политиките 
„Икономическо, социално и 
териториално сближаване“ на 5,0%, 
който надвишава значително прага на 
същественост от 2%; припомня, че при 
проверените 220 операции Палатата 
е установила и определила 
количествено 36 грешки, които не са 
били открити от одитните органи, 
към които трябва да бъдат добавени 
60 грешки, вече открити от самите 
органи;

Or. it

Изменение 10
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез
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Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. отбелязва, че продължават да 
съществуват слабости по отношение 
на редовността на разходите, 
декларирани от управляващите 
органи, и че въпреки последните 
подобрения продължават да са налице 
недостатъци, неоткрити или 
некоригирани грешки; подчертава във 
връзка с това, че одитните органи 
играят ключова роля в рамката за 
гарантиране и контрол на разходите 
за сближаване и ги призовава да 
предприемат мерки във връзка с 
докладваните слабости и да 
използват по-добре модела за 
получаване на увереност на 
Комисията в бъдеще;

Or. en

Изменение 11
Вероник Трийе-Льоноар, Мари-Пиер Ведрен, Драгош Пъслару, Силви Брюне, 
Джорди Каняс, Самира Рафаела, Атидже Алиева-Вели

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. подчертава, че сложността на 
правилата може да допринесе за по-
висок риск от грешки и отбелязва, че 
за бенефициерите значителен 
източник на сложност възниква, 
когато националните изисквания за 
допустимост надхвърлят 
изискванията на законодателството 
на ЕС;

Or. en
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Изменение 12
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 8

Проект на становище Изменение

8. отново подчертава и тази година 
необходимостта от предприемане на 
ефективни мерки за намаляване на тези 
източници на грешки, като 
същевременно се постигат високи 
резултати, и настоятелно призовава 
Комисията да изпълни бързо 
препоръките на ЕСП в тази област на 
политиката;

8. отново подчертава и тази година 
необходимостта от предприемане на 
ефективни мерки за намаляване на тези 
източници на грешки, като 
същевременно се постигат високи 
резултати, и настоятелно призовава 
Комисията да изпълни бързо 
препоръките на ЕСП в тази област на 
политиката, и в частност приканва 
Комисията да прилага по-добре 
подходящи мерки за контрол, 
насочени към гарантиране на това, че 
нито една програма не може да бъде 
приключена с материални или 
неправомерни разходи и че се 
извършват редовни проверки от 
страна на одитен орган на ниво 
финансови посредници;

Or. en

Изменение 13
Кира Мари Петер-Хансен, Александра Луиз Розенфийлд Филипс

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9а. отбелязва, че Сметната 
палата е установила, че изчисленият 
процент грешки във високорисковите 
разходи, като например 
възстановяването на разходите, е 
4,5%;  припомня, че функция 1Б 
(икономическо, социално и 
териториално сближаване, 
включително ЕСФ) е доминирана от 
възстановявания и следователно от 



AM\1194669BG.docx 11/28 PE644.907v01-00

BG

високорискови разходи, и че това беше 
единственият най-големият, отделен 
фактор, допринесъл за изчисления 
процент грешки за високорисковите 
разходи през 2018 г. (43,0% от всички 
грешки); спешно призовава за 
използването на опростени варианти 
за разходите с цел да се намали 
процентът на грешки;

Or. en

Изменение 14
Томаш Здеховски

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9а. потвърждава, че броят на 
предупредителните писма и 
прекъсванията е нараснал значително 
през 2018 г. в сравнение с предходната 
година поради нарасналия брой на 
пакетите от документи за 
получаване на увереност, получени 
през февруари 2018 г., и резултатите 
от одитите на съответствието, 
извършени през годината;

Or. en

Изменение 15
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)

Проект на становище Изменение

9а. припомня, че Европейският 
социален фонд (ЕСФ) и 
Инициативата за младежка заетост 
(ИМЗ) имат за цел да насърчават 



PE644.907v01-00 12/28 AM\1194669BG.docx

BG

постигането на висока степен на 
заетост и създаването на повече и по-
добри работни места, включително 
чрез ИМЗ, насочена към региони с 
висок процент на младежка 
безработица, и поради това следва да 
имат постоянна финансова и 
политическа подкрепа от страна на 
ЕС, националните и регионалните 
институции за постигането на 
техните цели през следващите 
години;

Or. en

Изменение 16
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 9 б (нов)

Проект на становище Изменение

9б. приветства ангажимента на 
Европейската комисия да превърне 
инициативата за младежка заетост 
в постоянен инструмент за борба с 
младежката безработица; отново 
заявява, че процедурите за финансово 
управление, както и изискванията за 
докладване в ИМЗ следва да бъдат 
подобрени и по-добре насочени към 
младите хора, които са най-
отдалечени от образованието, 
обучението и заетостта;

Or. en

Изменение 17
Луция Дюриш Николсонова

Проект на становище
Параграф 9 a (нов)
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Проект на становище Изменение

9а. припомня, че в специалния си 
доклад 5/2017 („Младежка 
безработица – промениха ли нещо 
политиките на ЕС?“), Палатата 
установи, че въпреки че е постигнат 
известен напредък и резултати при 
изпълнението на схемата „Гаранция 
за младежта“, настоящото 
положение не успя на изпълни 
първоначалните очаквания при 
стартирането на „Гаранцията за 
младежта“;

Or. en

Изменение 18
Луция Дюриш Николсонова

Проект на становище
Параграф 9 б (нов)

Проект на становище Изменение

9б. потвърждава , че въпреки че 
пренасочването на финансирането 
от ЕСФ е осъществено вследствие на 
препоръките, отправени в Специален 
доклад № 17/2015 на Сметната 
палата, вниманието все още не е 
достатъчно насочено върху 
резултатите;

Or. en

Изменение 19
Луция Дюриш Николсонова

Проект на становище
Параграф 9 в (нов)

Проект на становище Изменение

9в. припомня, че все още остават 
10 препоръки, които се отнасят до 
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специални доклади (една от 
Специален доклад № 16/2016 („Цели на 
ЕС в областта на образованието:  
програмите са съгласувани, но 
съществуват недостатъци при 
оценката на изпълнението“), две от 
Специален доклад № 14/2016 
(„Инициативи на политиката и 
финансова подкрепа от страна на ЕС 
за интегриране на ромите — 
постигнат е значителен напредък 
през последното десетилетие, но са 
необходими допълнителни усилия на 
местно равнище“) и 7 от Специален 
доклад № 6/2018 („Свободно движение 
на работници — упражняването на 
тази основна свобода е гарантирано, 
но средствата от ЕС биха могли да се 
насочват по-ефективно“)), които 
трябва да бъдат приложени, 
повечето тях – до 31 декември 2019 г.; 
по-специално взема под внимание 
Специален доклад № 14/2016, съгласно 
който повечето проекти са били 
осъществени според планираното, но 
критериите за „най-добри практики“, 
които допринасят за успешно 
приобщаване на ромите, не винаги са 
били приложени и мониторингът е 
бил труден; припомня, че липсата на 
надеждни и всеобхватни данни за 
ромите е не само проблем във връзка с 
проектите, но също така и при 
изготвянето на политики на 
равнището на ЕС и на национално 
равнище; изразява съжаление, че тази 
ситуация може да остане 
непроменена, освен ако не бъдат 
предприети незабавни действия;

Or. en

Изменение 20
Вероник Трийе-Льоноар, Мари-Пиер Ведрен, Силви Брюне, Драгош Пъслару, 
Моника Семедо, Джорди Каняс, Самира Рафаела, Атидже Алиева-Вели

Проект на становище
Параграф 10
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Проект на становище Изменение

10. припомня констатациите на 
Специален доклад № 05/2019 на ЕСП 
(„ФЕПНЛ - Фонд за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица: ценен инструмент за помощ, но с 
все още неизяснен принос за намаляване 
на бедността“), и по-специално 
заключението на ЕСП, че в допълнение 
към намаляването на бедността чрез 
хранителна помощ (което представлява 
83% от бюджета на ФЕПНЛ), 
иновативните елементи в областта на 
социалната политика на ФЕПНЛ 
предоставят на държавите членки 
възможности за насърчаване на 
социалното приобщаване;

10. припомня констатациите на 
Специален доклад № 05/2019 на ЕСП 
(„FEAD – Фонд за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица: ценен инструмент за помощ, но с 
все още неизяснен принос за намаляване 
на бедността“), и по-специално 
заключението на ЕСП, че FEAD е 
важен инструмент за осигуряване на 
храна и материална подкрепа, и освен 
това в допълнение към намаляването на 
бедността чрез хранителна помощ 
(което представлява 83% от бюджета на 
FEAD), иновативните елементи в 
областта на социалната политика на 
FEAD предоставят на държавите членки 
възможности за насърчаване на 
социалното приобщаване;

Or. en

Изменение 21
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. отбелязва със загриженост, че 
поради ограниченията в неговия 
мониторинг приносът на ФЕПНЛ за 
намаляване на бедността не е 
установен и изразява по-специално 
съжаление, че Комисията не разполага 
с данни, които да показват 
относителното значение на ФЕПНЛ в 
цялостната подкрепа за нуждаещите се 
лица в Съюза;

11. подкрепя FEAD, който има за 
цел облекчаване на най-тежките 
форми на бедност в ЕС, като 
например недохранването, 
бездомничеството и детската 
бедност;  подчертава, че 
резултатите от междинната оценка 
от 2018 г. показват, че Фондът има 
забележим ефект в почти всяка 
държава членка и че подкрепените 
мерки за предоставяне на храни, 
материална помощ и социално 
приобщаване са от значение за най-
нуждаещите се лица, включително 
онези, които в противен случай биха 
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останали извън обичайното социално 
подпомагане или които се нуждаят 
от незабавна подкрепа; отбелязва, че 
в оценката са установени няколко 
слабости в изпълнението на фонда и 
че Сметната палата е предложила 
Фондът да бъде по-добре насочен към 
най-нуждаещите се, както и че 
Комисията трябва да подобри 
събраните данни, за да демонстрира 
по-добре относителното значение на 
FEAD в цялостната подкрепа за 
нуждаещите се лица в Съюза;

Or. en

Изменение 22
Силви Брюне, Моника Семедо, Вероник Трийе-Льоноар, Мари-Пиер Ведрен, 
Джорди Каняс, Атидже Алиева-Вели

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. отбелязва със загриженост, че 
поради ограниченията в неговия 
мониторинг приносът на ФЕПНЛ за 
намаляване на бедността не е 
установен и изразява по-специално 
съжаление, че Комисията не 
разполага с данни, които да показват 
относителното значение на ФЕПНЛ 
в цялостната подкрепа за 
нуждаещите се лица в Съюза;

11. счита, че ангажираните 
действия на ЕС, насочени към най-
нуждаещите се лица, са от 
първостепенно значение, като се има 
предвид, че средно повече от едно от 
всеки пет лица и едно от всеки 
четири деца все още са изложени на 
риск от бедност или социално 
изключване в Европейския съюз; 
отбелязва, че поради ограниченията в 
неговия мониторинг и липсата на 
данни за целия ЕС, приносът на FEAD 
за намаляване на бедността все още не е 
количествено демонстриран; при все 
това припомня, че наличните данни, 
представени в специалния доклад1a на 
Европейската сметна палата, 
показват, че този фонд представлява 
значителен дял от общите дейности 
за социална подкрепа в някои държави 
членки и че според хранителните 
банки една трета от храните, които 
те предоставят, се финансира от 
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FEAD, както и че FEAD позволява да 
бъде намалена зависимостта от 
неравномерния поток на даренията и 
следователно дава възможност за по-
добро планиране на 
преразпределянето на конкретни 
храни;

_________________
1a Европейска сметна палата, 
Специален доклад № 5/201: Фонд за 
европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица (FEAD) — ценен 
инструмент за помощ, но с все още 
неизяснен принос за намаляване на 
бедността, април 2019 г. стр. 19.

Or. en

Изменение 23
Ан Сандер

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. отбелязва със загриженост, че 
поради ограниченията в неговия 
мониторинг приносът на ФЕПНЛ за 
намаляване на бедността не е установен 
и изразява по-специално съжаление, че 
Комисията не разполага с данни, които 
да показват относителното значение 
на ФЕПНЛ в цялостната подкрепа за 
нуждаещите се лица в Съюза;

11. отбелязва със загриженост, че 
поради ограниченията в неговия 
мониторинг приносът на FEAD за 
намаляване на бедността не е установен 
и изразява по-специално съжаление, че 
Комисията не разполага с данни, които 
да показват същественото значение на 
FEAD като проводник на 
европейската солидарност и помощно 
средство в борбата срещу социалните 
разделения в Съюза, в цялостната 
подкрепа за нуждаещите се лица в 
Съюза, по-специално включително и 
хранителната помощ;

Or. fr

Изменение 24
Луция Дюриш Николсонова
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Проект на становище
Параграф 11 a (нов)

Проект на становище Изменение

11а. във връзка с това припомня, че 
в своята оценка на ефективността 
на Фонда, средносрочната оценка 
(MTE) счита, че определянето на 
съпътстващи мерки и техния 
мониторинг могат да бъдат 
използвани в по-голяма степен;

Or. en

Изменение 25
Томаш Здеховски

Проект на становище
Параграф 11 a (нов)

Проект на становище Изменение

11а. изразява съжаление, че изборът 
на насочването на помощта към 
точно определена група от нуждаещи 
се лица е предоставен на 
партньорските организации, което е 
свързано с риск да се получи ефект на 
разпиляване, предвид на ограниченото 
финансиране; също така изразява 
съжаление във връзка с факта, че 
Сметната палата не можа да 
установи по какъв начин се допълват 
FEAD и другите схеми за подпомагане 
(национални или по линия на ЕСФ) и 
подчертава необходимостта от 
допълнително подобряване на 
полезните взаимодействия между 
FEAD и ЕСФ през 2019 и 2020 г.;

Or. en

Изменение 26
Гидо Райл
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Проект на становище
Параграф 11 a (нов)

Проект на становище Изменение

11а. отбелязва със загриженост във 
връзка с това, че според FEANTSA — 
Европейската асоциация на 
организациите, работещи с бездомни 
лица — и фондацията „Абе Пиер“, в 
ЕС има 700 000 бездомни лица, което 
представлява увеличение от около 
70% за последните десет години; 
счита, че това увеличение има 
структурни причини, като например 
миграцията, мотивирана от бедност, 
липсата на жилища на достъпни 
цени и нарастващите неравенство и 
бедност; поради това приветства 
мерките за хранителна помощ и друга 
материална помощ за мерки от тип I 
по линия на FEAD, като 
същевременно подчертава, че 
единствено структурните мерки 
могат да намалят бездомността;

Or. de

Изменение 27
Кира Мари Петер-Хансен, Александра Луиз Розенфийлд Филипс

Проект на становище
Параграф 12 a (нов)

Проект на становище Изменение

12а. подчертава необходимостта 
от по-строги проверки на 
обществените поръчки по време на 
целия цикъл на финансиране;

Or. en

Изменение 28
Луция Дюриш Николсонова
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Проект на становище
Параграф 12 a (нов)

Проект на становище Изменение

12а. признава усилията, положени 
от Европейската комисия и 
държавите членки в това отношение, 
и ги насърчава да разработят 
допълнително инструмента за оценка 
на риска ARACHNE с активното 
участие на държавите членки; за 
тази цел призовава държавите членки 
да използват във възможно най-
голяма степен базата данни 
ARACHNE, за да се предотврати 
измамно и неправомерно използване 
на средства на ЕС;

Or. en

Изменение 29
Елена Лици

Проект на становище
Параграф 14

Проект на становище Изменение

14. отбелязва със задоволство, че 
изчисленият процент грешки в областта 
„Конкурентоспособност за растеж и 
работни места“ е 2,0%, което 
представлява значително намаление в 
сравнение с 2017 г. (4,2%) и 2016 г. 
(4,1%) и отбелязва, че повечето от 
грешките са свързани с разходите за 
научни изследвания, като грешките, 
свързани с други разходи, са 
ограничени;

14. отбелязва, че изчисленият 
процент грешки в областта 
„Конкурентоспособност за растеж и 
работни места“ е 2,0% и отбелязва, че 
повечето от грешките са свързани с 
разходите за научни изследвания, като 
грешките, свързани с други разходи, са 
по-ограничени;

Or. it

Изменение 30
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
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Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 14

Проект на становище Изменение

14. отбелязва със задоволство, че 
изчисленият процент грешки в областта 
„Конкурентоспособност за растеж и 
работни места“ е 2,0%, което 
представлява значително намаление в 
сравнение с 2017 г. (4,2%) и 2016 г. 
(4,1%) и отбелязва, че повечето от 
грешките са свързани с разходите за 
научни изследвания, като грешките, 
свързани с други разходи, са 
ограничени;

14. отбелязва със задоволство, че 
изчисленият процент грешки в областта 
„Конкурентоспособност за растеж и 
работни места“ е 2,0%, което 
представлява значително намаление в 
сравнение с 2017 г. (4,2%) и 2016 г. 
(4,1%) и отбелязва, че повечето от 
грешките са свързани с разходите за 
научни изследвания, като грешките, 
свързани с други разходи, са 
ограничени; признава усилията на 
Комисията за подобряване на нивото 
на грешки, което е по-ниско от 
нивата през последните две години, и 
отново изтъква значението на 
разходните програми в глава 
„Конкурентоспособност“, които 
играят важна роля за насърчаване на 
едно приобщаващо общество, което 
стимулира растежа и създава 
заетост в ЕС;

Or. en

Изменение 31
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 15

Проект на становище Изменение

15. отбелязва, че според Комисията 
междинната оценка на Програмата на 
Европейския съюз за заетост и социални 
иновации показва, че нейните цели все 
още са актуални и че програмата е 
ефективна при достигането до 
съответните заинтересовани страни, 
като създава резултати и постига своите 

15. отбелязва, че според Комисията 
междинната оценка на Програмата на 
Европейския съюз за заетост и социални 
иновации показва, че нейните цели все 
още са актуални и че програмата е 
ефективна при достигането до 
съответните заинтересовани страни, 
като създава висококачествени 
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цели; отбелязва също така, че макар 
привидно трите оси („Прогрес“, 
„EURES“ и „Микрофинансиране и 
социално предприемачество“) да 
функционират независимо, бяха 
установени някои области, които биха 
могли да доведат до повишаване на 
ефективността („полезни 
взаимодействия“);

резултати и постига своите цели, по-
специално в светлината на 
предизвикателствата на настоящия 
социално-икономически контекст, 
който се характеризира от 
последствията на финансовата и 
икономическа криза; отбелязва също 
така, че макар привидно трите оси 
(„Прогрес“, „EURES“ и 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“) да функционират 
независимо, бяха установени някои 
области, които биха могли да доведат до 
повишаване на ефективността („полезни 
взаимодействия“);

Or. en

Изменение 32
Томаш Здеховски

Проект на становище
Параграф 15 a (нов)

Проект на становище Изменение

15а. настоятелно призовава – в 
рамките на направлението на EaSI – 
ЕСФ + да включва редица подобрения, 
включително по-силен акцент върху 
групите в неравностойно положение, 
по-голяма бюджетна гъвкавост и по-
добра интеграция между текущите 
дейности;

Or. en

Изменение 33
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 15 a (нов)

Проект на становище Изменение
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15а. насърчава Комисията да 
подобри изпълнението на програмата 
за заетост и социални иновации, по-
специално чрез по-голяма гъвкавост и 
чрез целенасочени групи, нуждаещи се 
от специфична подкрепа, чрез 
опростяване на процедурите, 
подобряване на вътрешната 
съгласуваност и връзките с други 
фондове;

Or. en

Изменение 34
Томаш Здеховски

Проект на становище
Параграф 15 б (нов)

Проект на становище Изменение

15б. отбелязва по-специално, че в 
междинната оценка се посочват 
редица начини за подобряване на 
изпълнението на програмата за 
заетост и социални иновации, по-
специално чрез опростяване на 
процедурите, подобряване на 
вътрешната съгласуваност и 
връзките с други фондове;

Or. en

Изменение 35
Елена Лици

Проект на становище
Параграф 16

Проект на становище Изменение

16. отбелязва, че през 2018 г. 
Комисията приключи първата 
междусекторна оценка на агенциите на 
Европейската комисия, работещи в 
областта на политиката по заетостта и 

16. отбелязва, че през 2018 г. 
Комисията приключи първата 
междусекторна оценка на агенциите на 
Европейската комисия, работещи в 
областта на политиката по заетостта и 
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социалните въпроси (Европейската 
фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (Eurofound), 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (Cedefop), 
Европейската фондация за обучение 
(ETF) и Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа (EU-
OSHA)), в допълнение към 
преразглеждането на регламента за 
създаването на трите тристранни 
агенции; отбелязва със задоволство, че 
оценката потвърждава 
уместността, ефективността, 
ефикасността, съгласуваността и 
добавената стойност на агенциите, 
както и необходимостта от 
засилване на сътрудничеството, за да 
се използват полезните 
взаимодействия;

социалните въпроси (Европейската 
фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (Eurofound), 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (Cedefop), 
Европейската фондация за обучение 
(ETF) и Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа (EU-
OSHA)), в допълнение към 
преразглеждането на регламента за 
създаването на трите тристранни 
агенции; отбелязва обаче, че тези 
четири агенции, към които вече 
трябва да се добави и Европейския 
орган по труда, изразходват средства 
и използват ресурси, които не винаги 
се прави ефикасно; подчертава 
значението на рационализирането на 
разходите, намаляването на 
отпадъците и избягването на 
дублирането на работата;

Or. it

Изменение 36
Гидо Райл

Проект на становище
Параграф 16

Проект на становище Изменение

16. отбелязва, че през 2018 г. 
Комисията приключи първата 
междусекторна оценка на агенциите на 
Европейската комисия, работещи в 
областта на политиката по заетостта и 
социалните въпроси (Европейската 
фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (Eurofound), 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (Cedefop), 
Европейската фондация за обучение 
(ETF) и Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа (EU-
OSHA)), в допълнение към 
преразглеждането на регламента за 
създаването на трите тристранни 

16. отбелязва, че през 2018 г. 
Комисията приключи първата 
междусекторна оценка на агенциите на 
Европейската комисия, работещи в 
областта на политиката по заетостта и 
социалните въпроси (Европейската 
фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (Eurofound), 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (Cedefop), 
Европейската фондация за обучение 
(ETF) и Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа (EU-
OSHA)), в допълнение към 
преразглеждането на регламента за 
създаването на трите тристранни 
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агенции; отбелязва със задоволство, че 
оценката потвърждава 
уместността, ефективността, 
ефикасността, съгласуваността и 
добавената стойност на агенциите, 
както и необходимостта от 
засилване на сътрудничеството, за да 
се използват полезните 
взаимодействия;

агенции;

Or. de

Изменение 37
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 16

Проект на становище Изменение

16. отбелязва, че през 2018 г. 
Комисията приключи първата 
междусекторна оценка на агенциите на 
Европейската комисия, работещи в 
областта на политиката по заетостта и 
социалните въпроси (Европейската 
фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (Eurofound), 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (Cedefop), 
Европейската фондация за обучение 
(ETF) и Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа (EU-
OSHA)), в допълнение към 
преразглеждането на регламента за 
създаването на трите тристранни 
агенции; отбелязва със задоволство, че 
оценката потвърждава уместността, 
ефективността, ефикасността, 
съгласуваността и добавената стойност 
на агенциите, както и необходимостта 
от засилване на сътрудничеството, за да 
се използват полезните взаимодействия;

16. приветства факта, че през 
2018 г. Комисията приключи първата 
междусекторна оценка на агенциите на 
Европейската комисия, работещи в 
областта на политиката по заетостта и 
социалните въпроси (Европейската 
фондация за подобряване на условията 
на живот и труд (Eurofound), 
Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (Cedefop), 
Европейската фондация за обучение 
(ETF) и Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа (EU-
OSHA)), в допълнение към 
преразглеждането на регламента за 
създаването на трите тристранни 
агенции; отбелязва със задоволство, че 
оценката потвърждава, че докладът за 
оценка на уместността, ефективността, 
ефикасността, съгласуваността и 
добавената стойност на агенциите е 
много положителен, както и 
необходимостта от засилване на 
сътрудничеството, за да се използват 
полезните взаимодействия;

Or. en
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Изменение 38
Алекс Аджус Салиба, Вилия Блинкевичуте, Алисия Омс Хинел, Естреля Дура 
Ферандис, Елизабета Гуалмини, Мариане Винд, Милан Бръглез

Проект на становище
Параграф 16 a (нов)

Проект на становище Изменение

16а. приветства създаването на 
Европейски орган по труда (ЕОТ) и 
подчертава необходимостта да се 
гарантира заделянето на достатъчно 
финансови ресурси за неговото 
създаване; настоява, че 
финансирането не може да бъде 
осъществено чрез преразпределяне на 
средства от другите агенции и 
другите бюджетни редове в областта 
на заетостта и социалните въпроси и 
че следва да не води до намаляване на 
ресурсите и капацитета за 
Европейския портал за 
професионална мобилност (EURES); 
поради това подчертава 
необходимостта от запазване на ясни 
и отделни бюджетни редове за ЕОТ и 
за EURES;

Or. en

Изменение 39
Елена Лици

Проект на становище
Параграф 17

Проект на становище Изменение

17. приветства факта, че през 
2018 г. Комисията започна четири 
тематични оценки (относно подкрепата 
за младежката заетост, подкрепата от 
ЕСФ за заетостта и мобилността, 
подкрепата от ЕСФ за образованието и 
обучението и подкрепата на ЕСФ за 

17. отбелязва, че през 2018 г. 
Комисията започна четири тематични 
оценки (относно подкрепата за 
младежката заетост, подкрепата от ЕСФ 
за заетостта и мобилността, подкрепата 
от ЕСФ за образованието и обучението 
и подкрепата на ЕСФ за социалното 
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социалното приобщаване); приобщаване);

Or. it

Изменение 40
Марк Ботенга

Проект на становище
Параграф 17

Проект на становище Изменение

17. приветства факта, че през 2018 г. 
Комисията започна четири тематични 
оценки (относно подкрепата за 
младежката заетост, подкрепата от ЕСФ 
за заетостта и мобилността, подкрепата 
от ЕСФ за образованието и обучението 
и подкрепата на ЕСФ за социалното 
приобщаване);

17. приветства факта, че през 2018 г. 
Комисията започна четири тематични 
оценки (относно подкрепата за 
младежката заетост, подкрепата от ЕСФ 
за заетостта и мобилността, подкрепата 
от ЕСФ за образованието и обучението 
и подкрепата на ЕСФ за социалното 
приобщаване); подчертава освен това, 
че прозрачността и осведомеността 
на гражданите относно 
съществуването на агенциите са от 
съществено значение за тяхната 
демократична отчетност; счита, че 
използваемостта и лесното 
оползотворяване на ресурсите и 
данните на агенциите са от 
първостепенно значение; 
следователно призовава за оценяване 
на начините за представяне и 
предоставяне на данни и ресурси 
понастоящем, както и до каква 
степен според гражданите е лесно те 
да бъдат откривани, разпознавани и 
използвани;

Or. en

Изменение 41
Елена Лици

Проект на становище
Параграф 18
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Проект на становище Изменение

18. признава, че препоръката на 
ЕСП, вследствие на която Комисията 
следва (във връзка с всички свои 
дейности) да използва термините 
„вложени ресурси“, „крайни продукти“, 
„резултати“ и „въздействие“ 
последователно и в съответствие със 
своите насоки за по-добро регулиране, е 
приложена само в някои отношения и 
настоятелно призовава Комисията да се 
стреми към пълно прилагане на тази 
препоръка;

18. отбелязва с безпокойство, че 
препоръката на ЕСП, вследствие на 
която Комисията следва (във връзка с 
всички свои дейности) да използва 
термините „вложени ресурси“, „крайни 
продукти“, „резултати“ и „въздействие“ 
последователно и в съответствие със 
своите насоки за по-добро регулиране, е 
приложена само в някои отношения и 
настоятелно призовава Комисията да се 
стреми към пълно прилагане на тази 
препоръка;

Or. it


