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Изменение 1
Чаба Йори

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че Сметната палата 
продължава да оценява областта на 
заетостта и социалните въпроси чрез 
извадка от голям брой операции; 
изразява съжаление относно увеличения 
процент грешки за тази област на 
политиката, който достига 3,2 % през 
2012 г. в сравнение с 2,2 % през 
предходната година; отбелязва, че този 
процент грешки все пак е най-ниският 
сред всички области на политиката;

1. приветства факта, че Сметната палата 
продължава да оценява областта на 
заетостта и социалните въпроси чрез 
извадка от голям брой операции; 
изразява съжаление относно увеличения 
процент грешки за тази област на 
политиката, който достига 3,2 % през 
2012 г. в сравнение с 2,2 % през 
предходната година; отбелязва, че този 
процент грешки все пак е най-ниският 
сред всички области на политиката, и 
призовава Сметната палата да 
направи оценка и на бюджетните 
редове с по-малко отпуснати 
финансови средства в областта на 
заетостта и социалните въпроси;
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Изменение 2
Чаба Йори

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва констатациите на Сметната 
палата относно ползите от използването 
на опростени варианти за разходите, 
което намалява риска от грешки и 
административната тежест за 
бенефициентите; приветства факта, 
че 26 % от операциите от извадката за 
ЕСФ вече са използвали тези варианти 
през 20122 г.; подкрепя по-широкото 
използване на опростените варианти 

6. отбелязва констатациите на Сметната 
палата относно ползите от използването 
на опростени варианти за разходите, 
което намалява риска от грешки и 
административната тежест за 
бенефициентите; отбелязва, че 26 % от 
операциите от извадката за ЕСФ вече са 
използвали тези варианти през 2012 г.;
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за разходите в бъдещия многогодишен 
финансов период;
__________________ __________________
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Изменение 3
Чаба Йори

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. осъзнава факта, че опростените 
варианти за разходите могат да 
намалят честотата на грешките, но 
предполага, че в този случай 
неправилното прилагане на 
правилата остава неоткрито.
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