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Изменение 1
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва със съжаление
констатацията на Сметната палата 
относно трансфера на бюджетни 
кредити в размер на 3,4 милиона евро и 
свързаното с това изкуствено 
намаляване на бюджетния резултат и 
следователно намаляване на сумата за 
възстановяване към бюджета на 
Общността; поради това изисква 
бюджетните прогнози по смисъла на 
доброто финансово управление да се 
приведат в съответствие с 
действителните нужди; очаква да се 
положат допълнителни усилия, за да 
се гарантира бъдещото спазване на 
принципа на ежегодност и доброто 
финансово управление;

3. отбелязва констатацията на Сметната 
палата относно трансфера на бюджетни 
кредити в размер на 3,4 милиона евро и 
свързаното с това изкуствено 
намаляване на бюджетния резултат и 
следователно намаляване на сумата за 
възстановяване към бюджета на 
Общността; поради това изисква 
бюджетните прогнози по смисъла на 
доброто финансово управление да се 
приведат в съответствие с 
действителните нужди; приветства 
допълнителните усилия, за да се 
гарантира бъдещото спазване на 
принципа на ежегодност и доброто 
финансово управление, и по-специално 
ангажимента да се избягва 
поемането на задължения за 
значителни по размер суми в края на 
годината;

Or. fr

Изменение 2
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas, Ilda Figueiredo, Jean Lambert

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. очаква от агенцията да отстрани 
наличните проблеми при процедурите 
за възлагане на обществени поръчки, с 
цел да се съдейства за повишаване на 
значимостта на европейското бюджетно 
право;

4. очаква от агенцията да отстрани в 
бъдеще проблема с използването на 
рамков договор за обществени поръчки
над максималната му стойност с цел 
да се съдейства за повишаване на 
значимостта на европейското бюджетно 
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право;

Or. fr


