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Изменение 1
Ioan Mircea Paşcu

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че подобряването на 
интегритета на данните между CRIS и 
счетоводната система на Комисията 
ABAC (Accrual Based Accounting) е 
ключово предизвикателство с оглед 
докладване за външната дейност на ЕС 
по последователен, прозрачен, актуален 
и надежден начин;

6. счита, че подобряването на 
интегритета на данните между CRIS и 
счетоводната система на Комисията 
ABAC (Accrual Based Accounting) е 
ключово предизвикателство с оглед 
докладване за външната дейност на ЕС 
по последователен, прозрачен, актуален 
и надежден начин; подчертава, че 
следва да се избегне дублирането на 
функциите ABAC в CRIS;

Or. en

Изменение 2
Ioan Mircea Paşcu

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отбелязва освен това, че функциите 
на CRIS следва да бъдат актуализирани 
с цел предоставянето на агрегирана 
информация по страни получателки, 
области на политиката и финансови 
инструменти, което в настоящата форма 
е трудно или дори невъзможно;

7. отбелязва освен това, че функциите 
на CRIS следва да бъдат актуализирани 
с цел предоставянето на агрегирана 
информация по страни получателки, 
области на политиката и финансови 
инструменти, което в настоящата форма 
е трудно или дори невъзможно; 
подчертава необходимостта от 
подобряване на ефикасността и 
ефективността на системата за 
операторите посредством 
рационализирането и 
консолидирането на кодирането на 
данните;

Or. en
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Изменение 3
Sabine Lösing

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изразява загриженост относно 
незадоволителната сигурност на 
системата; отбелязва освен това, че 
отговорностите по отношение на
сигурността остават неопределени и 
неясни, което води до сериозен риск за 
сигурността на данните;

8. изразява загриженост относно
установената незадоволителна 
ефективност при гарантирането на 
целостта на данните и
незадоволителната сигурност на 
системата и нейните данни; призовава 
Комисията да разгледа по-специално 
слабостите по отношение на
защитата на личните данни;

Or. en

Изменение 4
Ioan Mircea Paşcu

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изразява загриженост относно 
незадоволителната сигурност на 
системата; отбелязва освен това, че 
отговорностите по отношение на 
сигурността остават неопределени и 
неясни, което води до сериозен риск за 
сигурността на данните;

8. изразява загриженост относно 
незадоволителната сигурност на 
системата; отбелязва освен това, че 
отговорностите по отношение на 
сигурността остават неопределени и 
неясни, което води до сериозен риск за 
сигурността на данните; подчертава, че 
данните трябва изцяло да спазват 
критериите на Комитета за 
подпомагане на развитието (DAC);

Or. en


