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Изменение 1
Cristian Dan Preda

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че според доклада на 
Палатата са необходими по-
нататъшни усилия от страна на 
Комисията, за да се подобри начина, 
по който оценява качеството и 
резултата на своите намеси; счита, 
че това ще доведе до по-добра 
отчетност за финансовите намеси на 
ЕС и ще гарантира повишена 
видимост за неговите действия;

Or. en

Изменение 2
Sabine Lösing

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. споделя становището на 
Европейската сметна палата, че 
основната полза от бюджетната помощ 
се изразява в това, че тя предоставя 
възможност за диалог относно цели на
политиката с местни получатели на 
помощ; отбелязва, че тази 
възможност трябва да бъде изцяло 
използвана в контекста на принципа 
„повече за повече”, който се намира в 
основата на настоящия преглед на 
Европейската политика на съседство 
(ЕПС); подчертава, че е необходимо 
делегациите да разполагат с 
необходимите средства и експертен 

2. споделя становището на 
Европейската сметна палата, че 
основната полза от бюджетната помощ 
се изразява в това, че тя предоставя 
възможност за диалог относно цели на
политиката за развитие с местни 
получатели на помощ; изразява 
съжаление във връзка с
монополизирането на делегациите от 
страна на ЕСВД, особено поради 
липсата както на политически, така 
и на бюджетен контрол от страна на 
Парламента; и отхвърля поради тази 
причина едно по-нататъшно 
прехвърляне на компетенции;
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опит, за да провеждат този диалог по 
ефективен начин;

Or. de

Изменение 3
Cristian Dan Preda

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. споделя становището на 
Европейската сметна палата, че 
основната полза от бюджетната помощ 
се изразява в това, че тя предоставя 
възможност за диалог относно цели на 
политиката с местни получатели на 
помощ; отбелязва, че тази възможност 
трябва да бъде изцяло използвана в 
контекста на принципа „повече за 
повече”, който се намира в основата 
на настоящия преглед на 
Европейската политика на съседство 
(ЕПС); подчертава, че е необходимо 
делегациите да разполагат с 
необходимите средства и експертен 
опит, за да провеждат този диалог по 
ефективен начин;

2. споделя становището на 
Европейската сметна палата, че 
основната полза от бюджетната помощ 
се изразява в това, че тя предоставя 
възможност за диалог относно цели на 
политиката с местни получатели на 
помощ; отбелязва, че тази възможност 
трябва да бъде изцяло използвана; 
подчертава, че е необходимо 
делегациите да разполагат с 
необходимите средства и експертен 
опит, за да провеждат този диалог по 
ефективен начин;

Or. en

Изменение 4
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. споделя становището на 
Европейската сметна палата, че 

2. споделя становището на 
Европейската сметна палата, че 
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основната полза от бюджетната помощ 
се изразява в това, че тя предоставя 
възможност за диалог относно цели на 
политиката с местни получатели на 
помощ; отбелязва, че тази възможност 
трябва да бъде изцяло използвана в 
контекста на принципа „повече за 
повече”, който се намира в основата на 
настоящия преглед на Европейската 
политика на съседство (ЕПС); 
подчертава, че е необходимо 
делегациите да разполагат с 
необходимите средства и експертен 
опит, за да провеждат този диалог по 
ефективен начин; 

основната полза от бюджетната помощ 
се изразява в това, че тя предоставя 
възможност за диалог относно цели на 
политиката с местни получатели на 
помощ; отбелязва, че тази възможност 
трябва да бъде изцяло използвана в 
контекста на принципа „повече за 
повече”, който се намира в основата на 
настоящия преглед на Европейската 
политика на съседство (ЕПС); 
подчертава, че е необходимо 
делегациите да разполагат с 
необходимите средства и експертен 
опит, за да провеждат този диалог по 
ефективен начин; призовава за 
предприемането на допълнителни 
мерки с цел по-нататъшното 
укрепване на капацитета за 
политически анализ и политически
отчет на делегациите; 

Or. en

Изменение 5
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. счита, че намаляването на броя на 
секторите на намеса на равнище 
държави за всеки донор на ЕС би бил 
важен принос за повишаване на 
ефективността и ефикасността на 
предоставянето на помощ за всички 
заинтересовани страни и подкрепя 
усилията на Комисията да играе по-
силна роля в ръководеното на процеса 
на равнище държави и да постигне 
съвместно програмиране с 
държавите, членки на ЕС; 

Or. en
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Изменение 6
Cristian Dan Preda

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че в периода 
преди създаването на ЕСВД не бе 
извършена обстойна оценка с цел 
определяне на оптималния баланс 
между постовете в делегациите, 
посветени на помощта в областта на 
политиката, търговията и развитието;

3. изразява съжаление, че в периода 
преди създаването на ЕСВД не бе 
извършена обстойна оценка с цел 
определяне на подходящия баланс 
между постовете в делегациите, 
посветени на помощта в областта на 
политиката, търговията и развитието;
такива оценки следва да отчитат 
специфичния контекст на 
въпросните страни и да целят да 
гарантират последователност във 
външните действия на ЕС; 

Or. en

Изменение 7
Cristian Dan Preda

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава важността на 
отделянето на повече внимание на 
сътрудничеството между 
делегациите на Съюза и посолствата 
на неговите държави членки; 
подчертава, че координацията и 
взаимното допълване между тези две 
равнища на представителство са 
задължителни компоненти за 
провеждането на ефективна външна 
дейност и на една истински 
последователна външна политика; 
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Or. en

Изменение 8
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че в интерес на гладкото 
изпълнение на бюджета на ЕС 
ръководителите на делегация следва 
да могат да делегират управлението 
на оперативните задачи, както и 
управлението на административните 
разходи на делегацията на своите 
заместници и че в случай на 
необходимост финансовите 
разпоредби следва да бъдат 
ревизирани съобразно с това; 

Or. en

Изменение 9
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. отново заявява своята позиция, че 
в страни, по отношение на които ЕС 
прилага рестриктивни мерки, 
присъствието на ЕС на място е 
особено необходимо, за да се 
гарантира, че държавите членки, 
както и ръководителите на 
делегацията на ЕС непосредствено 
участват в процеса на изработване, 
прилагане, мониторинг и оценка на 
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рестриктивните мерки и техните 
последствия; 

Or. en

Изменение 10
Bart Staes
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. приветства забележката на 
Сметната палата относно 
необходимостта от по-нататъшно 
проучване на ролята на ЕСВД в 
областта на консулската защита; 

Or. en


