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Изменение 1
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че все още не 
може да бъде направена оценка на плана 
за действие на Комисията за 
подобряване на управлението на 
структурните фондове; изтъква, че 
82 % от финансовите корекции в ЕСФ 
за периода 2000–2006 г. се падат на 
Италия и Испания; счита за 
необходимо усилията да бъдат насочени 
към съответните държави-членки, както 
и да бъде създадена информационна 
система и система за санкции на 
няколко равнища, за да бъдат 
отстранявани по-бързо грешките и да 
бъде подкрепено чрез примери за „най-
добри и най-лоши практики“ 
правилното усвояване на бюджетните 
кредити;

3. изразява съжаление, че все още не 
може да бъде направена оценка на плана 
за действие на Комисията за 
подобряване на управлението на 
структурните фондове; счита за 
необходимо усилията да бъдат насочени 
към съответните държави-членки, както 
и да бъде създадена информационна 
система, за да бъдат отстранявани по-
бързо грешките и да бъде подкрепено 
чрез примери за „най-добри и най-лоши
практики“ правилното усвояване на 
бюджетните кредити;

Or. fr

Изменение 2
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отбелязва, че равнището на 
грешки не е задължително да се 
отнася до измами и във връзка с това 
призовава в бъдеще да се направи ясно 
разграничение между процента на 
измами и процента на грешки;

Or. en
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Изменение 3
Frédéric Daerden, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства усилията на Комисията да 
получава от всички държави-членки 
пълна отчетност чрез годишни доклади 
за извършения контрол от одиторските 
служби и обобщаващи годишни 
доклади; отправя искане за проверка на 
отчетността, за да се избегне двойно 
събиране на информация; счита, че 
липсата или неизчерпателността на 
докладите на националните 
административни или контролни 
органи, както и неспазването на 
минималните изисквания на 
Финансовия регламент, са неприемливи 
и подлежат на наказание; затова 
приканва Комисията да разработи 
предложения за подобряване и 
разширяване на съществуващото 
задължение за отчетност чрез 
механизъм за налагане на санкции;

5. приветства усилията на Комисията да 
получава от всички държави-членки 
пълна отчетност чрез годишни доклади 
за извършения контрол от одиторските 
служби и обобщаващи годишни 
доклади; отправя искане за проверка на 
отчетността, за да се избегне двойно 
събиране на информация; счита, че 
липсата или неизчерпателността на 
докладите на националните 
административни или контролни 
органи, както и неспазването на 
минималните изисквания на 
Финансовия регламент, са неприемливи 
и подлежат на санкциониране; затова 
приканва Комисията да разработи 
предложения за подобряване и 
разширяване на съществуващото 
задължение за отчетност;

Or. fr

Изменение 4
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. отбелязва, че подобни процедури за 
опростяване са от ключово значение 
за намаляване на 
административните тежести на 
национално, регионално и местно 
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равнище, подчертава колко важно е 
да се гарантира, че подобни процедури 
не водят до по-голям процент грешки 
в бъдеще;

Or. en


