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Изменение 1
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва със задоволство 
увеличението на степента на 
изпълнение на бюджетните кредити за 
плащания по дял 12; изразява 
загриженост предвид ниската степен 
на изпълнение в областта на политиката 
за защита на потребителите и призовава
Комисията да предприеме 
необходимите мерки за подобряване 
на надеждността на прогнозите за 
нуждите от плащания;

1. отбелязва със задоволство 
увеличението на степента на 
изпълнение на бюджетните кредити за 
плащания по дял 12; въпреки това 
посочва ниската степен на изпълнение
за бюджетен ред 17 02 04, която оказа 
отрицателно въздействие върху 
средната степен на изпълнение в 
областта на политиката за защита на 
потребителите; подчертава, че е 
необходимо Комисията да разчита на 
по-ефективни механизми за прогноза 
на нуждите от плащания, за да подобри 
изпълнението на бюджета;
приветства напредъка, който 
Комисията е постигнала през 2011 г. в 
това отношение;

Or. en

Изменение 2
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава необходимостта от
популяризиране на финансовото 
образование на потребителите, за да 
се укрепи позицията им по 
отношение на финансовите услуги;
следователно, въпреки вече 
изтъкнатите слабости в 
изпълнението и предвид 
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неотдавнашните положителни 
промени в това отношение, отново 
изразява подкрепата си за въведения 
през 2010 г. пилотен проект за 
прозрачност и стабилност на 
финансовите пазари; насърчава 
Комисията да работи за 
идентифициране на най-добрите 
начини за изразходване на 
разпределените средства;

Or. en

Изменение 3
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства инициативата на 
Комисията да организира семинари в 
държавите-членки с цел да бъдат 
разгледани проблемите, които 
националните администрации срещат 
при прилагането и изпълнението на 
законодателството в областта на 
вътрешния пазар; счита, че това ще 
има положителен ефект върху 
резултатите от прилагането;

2. приветства инициативата на 
Комисията да организира семинари в 
държавите-членки с цел да бъдат 
разгледани проблемите, които 
националните администрации срещат 
при прилагането и изпълнението на 
законодателството в областта на 
вътрешния пазар; отбелязва обаче, че 
семинарите дават ефективни 
резултати, ако споделените знания и 
разбирането на предмета се подлагат 
на редовна проверка и оценка;

Or. de

Изменение 4
Илиaна Ивaнова

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)
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Проектостановище Изменение

2a. отново призовава Комисията да 
анализира ефективността на 
текущите програми за финансиране 
на МСП и да проучи разработването 
на нови съвместни финансови 
инструменти;

Or. en

Изменение 5
Anna Hedh

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства значението, което 
Комисията отдава на популяризирането 
на SOLVIT и EU Pilot като алтернативни 
механизми за решаване на проблеми, и 
призовава Комисията да увеличи 
усилията си в това отношение;
припомня подкрепата си за създаването 
на отделен бюджетен ред за SOLVIT;
приветства обновения портал „Вашата 
Европа“ в качеството му на обща 
начална уебстраница, която дава достъп 
до информация за правата в различните 
сектори, както и до услуги за 
подпомагане;

3. приветства значението, което 
Комисията отдава на популяризирането 
на SOLVIT и EU Pilot като алтернативни 
механизми за решаване на проблеми, и 
призовава Комисията да увеличи 
усилията си в това отношение;
подчертава, че SOLVIT доказа 
ефективността си в решаването на 
проблеми, които засягат 
гражданите, като например 
признаването на професионалните 
квалификации и трудовите права;
припомня подкрепата си за създаването 
на отделен бюджетен ред за SOLVIT;
приветства обновения портал „Вашата 
Европа“ в качеството му на обща 
начална уебстраница, която дава достъп 
до информация за правата в различните 
сектори, както и до услуги за 
подпомагане;

Or. en
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Изменение 6
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства значението, което 
Комисията отдава на популяризирането 
на SOLVIT и EU Pilot като алтернативни 
механизми за решаване на проблеми, и 
призовава Комисията да увеличи 
усилията си в това отношение;
припомня подкрепата си за създаването 
на отделен бюджетен ред за SOLVIT;
приветства обновения портал „Вашата 
Европа“ в качеството му на обща 
начална уебстраница, която дава достъп 
до информация за правата в различните 
сектори, както и до услуги за 
подпомагане;

3. приветства значението, което 
Комисията отдава на популяризирането 
на SOLVIT и EU Pilot като алтернативни 
механизми за решаване на проблеми, и 
призовава Комисията да увеличи 
усилията си в това отношение;
припомня подкрепата си за създаването 
на отделен бюджетен ред за SOLVIT;
приветства обновения портал „Вашата 
Европа“ в качеството му на обща 
начална уебстраница, която дава достъп 
до информация за правата в различните 
сектори, както и до услуги за 
подпомагане; счита, че тези мерки 
следва да бъдат продължени и че 
предоставянето на публична 
информация на портала „Вашата 
Европа“ следва да се увеличи;

Or. pl

Изменение 7
Cristian Silviu Buşoi

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства значението, което 
Комисията отдава на популяризирането 
на SOLVIT и EU Pilot като алтернативни 
механизми за решаване на проблеми, и 
призовава Комисията да увеличи 
усилията си в това отношение;
припомня подкрепата си за създаването 
на отделен бюджетен ред за SOLVIT;
приветства обновения портал „Вашата 

3. приветства значението, което 
Комисията отдава на популяризирането 
на SOLVIT и EU Pilot като алтернативни 
механизми за решаване на проблеми, и 
призовава Комисията да увеличи 
усилията си в това отношение;
припомня подкрепата си за създаването 
на отделен бюджетен ред и 
достатъчно бюджетни средства за 
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Европа“ в качеството му на обща 
начална уебстраница, която дава достъп 
до информация за правата в различните 
сектори, както и до услуги за 
подпомагане;

SOLVIT, портала „Вашата Европа“ и 
всички други инструменти, 
използвани да гарантират, че 
вътрешният пазар функционира на 
място; приветства обновения портал 
„Вашата Европа“ в качеството му на 
обща начална уебстраница, която дава 
достъп до информация за правата в 
различните сектори, както и до услуги 
за подпомагане;

Or. en

Изменение 8
Илиaна Ивaнова

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства значението, което 
Комисията отдава на популяризирането 
на SOLVIT и EU Pilot като алтернативни 
механизми за решаване на проблеми, и 
призовава Комисията да увеличи 
усилията си в това отношение;
припомня подкрепата си за създаването 
на отделен бюджетен ред за SOLVIT;
приветства обновения портал „Вашата 
Европа“ в качеството му на обща 
начална уебстраница, която дава достъп 
до информация за правата в различните 
сектори, както и до услуги за 
подпомагане;

3. приветства значението, което 
Комисията отдава на популяризирането 
на SOLVIT и EU Pilot като алтернативни 
механизми за решаване на проблеми, и 
призовава Комисията да увеличи 
усилията си в това отношение;
припомня подкрепата си за създаването 
на отделен бюджетен ред за SOLVIT;
приветства обновения портал „Вашата 
Европа“ в качеството му на обща 
начална уебстраница, която дава достъп 
до информация за правата в различните 
сектори, както и до услуги за 
подпомагане; призовава Комисията да 
предприеме допълнителни мерки, за 
да популяризира портала „Вашата 
Европа“, който все още страда от 
липса на публичност;

Or. en

Изменение 9
Cristian Silviu Buşoi



PE480.760v02-00 8/16 AM\890858BG.doc

BG

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства продължаването на 
финансовата подкрепа за Мрежата на 
европейските потребителски центрове, 
както и възлагането на проучване за 
оценка на нейната ефективност;
призовава Комисията да използва 
заключенията от проучването и да 
предприеме действия, за да подобри 
качеството на предлаганите услуги и да 
повиши осведомеността на 
потребителите за Мрежата на 
европейските потребителски центрове;

4. приветства продължаването на 
финансовата подкрепа за Мрежата на 
европейските потребителски центрове, 
както и възлагането на проучване за 
оценка на нейната ефективност;
призовава Комисията да използва 
заключенията от проучването и да 
предприеме действия, за да подобри 
качеството на предлаганите услуги и да 
гарантира стабилно финансиране за 
мрежата; подчертава, че е важно да
се повиши осведомеността на 
потребителите за Мрежата на 
европейските потребителски центрове;
горещо приветства действията на 
Комисията в това отношение, като 
например медийните кампании и 
мерките за оптимизиране на 
търсачките;

Or. en

Изменение 10
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства продължаването на 
финансовата подкрепа за Мрежата на 
европейските потребителски центрове, 
както и възлагането на проучване за 
оценка на нейната ефективност;
призовава Комисията да използва 
заключенията от проучването и да 
предприеме действия, за да подобри 
качеството на предлаганите услуги и да 
повиши осведомеността на 

4. приветства продължаването на 
финансовата подкрепа за Мрежата на 
европейските потребителски центрове, 
както и възлагането на проучване за 
оценка на нейната ефективност;
призовава Комисията да използва 
заключенията от проучването и да 
предприеме действия, за да подобри 
качеството на предлаганите услуги и да 
повиши осведомеността на 
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потребителите за Мрежата на 
европейските потребителски центрове;

потребителите за предлаганите услуги 
от Мрежата на европейските 
потребителски центрове;

Or. pl

Изменение 11
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства продължаването на 
финансовата подкрепа за Мрежата на 
европейските потребителски центрове, 
както и възлагането на проучване за 
оценка на нейната ефективност;
призовава Комисията да използва 
заключенията от проучването и да 
предприеме действия, за да подобри 
качеството на предлаганите услуги и да 
повиши осведомеността на 
потребителите за Мрежата на 
европейските потребителски 
центрове;

4. приветства продължаването на 
финансовата подкрепа за Мрежата на 
европейските потребителски центрове, 
както и възлагането на проучване за 
оценка на нейната ефективност;
призовава Комисията да използва 
заключенията от проучването и да 
предприеме действия, за да подобри 
качеството на предлаганите услуги;

Or. de

Изменение 12
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва, че гражданите слабо 
познават SOLVIT, портала „Вашата 
Европа“ и Мрежата на европейските 
потребителски центрове, в резултат 
на което се намалява ефективността 
на информацията за вътрешния пазар 
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и възможностите, които предлага;
съответно призовава Комисията да 
предприеме общи мерки за 
информация, например в рамките на 
образованието, така и конкретно да 
се ангажира в работата по 
информиране на обществеността по 
отношение на стоки или услуги, напр. 
за автомобили в автомобилните 
асоциации и школите за кормуване в 
държавите членки;

Or. de

Изменение 13
Ildikó Gáll-Pelcz

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава Комисията да увеличи 
усилията си, за да гарантира, че 
финансовите отчети на държавите-
членки за целите на традиционните 
собствени ресурси са точни, и да засили 
националния митнически надзор, за да 
се избегнат грешки в сумите на 
събираните традиционни собствени 
ресурси, в съответствие с препоръката 
на Сметната палата (точка 2.21);

5. призовава Комисията да увеличи 
усилията си, за да гарантира, че 
финансовите отчети на държавите-
членки за целите на традиционните 
собствени ресурси са точни, и да засили 
националния митнически надзор, за да 
се избегнат грешки в сумите на 
събираните традиционни собствени 
ресурси, в съответствие с препоръката 
на Сметната палата (точка 2.21);
следователно насърчава Комисията 
да положи допълнителни усилия за 
опростяване на правната рамка, по-
специално, за да реши оставащите 
проблеми при някои системи за 
контрол;

Or. en

Изменение 14
Илиaна Ивaнова
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Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че сложността на 
правилата е основен източник на 
грешки в главата „Изследвания и 
други политики“; отправя искане към 
Комисията да проучи различните 
варианти за подобряване на баланса 
между опростяването и контрола, за 
да намали административната 
тежест за МСП; подчертава 
сложността на правилата за 
обществените поръчки и 
следователно препоръчва тяхното 
опростяване с цел да се намали 
общата честота на грешките;

Or. en

Изменение 15
Илиaна Ивaнова

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. изразява загриженост поради 
частичната ефективност на 
системите за надзор и контрол на 
Комисията; посочва, че някои грешки, 
установени от Сметната палата, не 
са били открити от Комисията и 
поради тази причина подчертава, че 
трябва да се положат усилия за 
подобряването на действащите 
системи за контрол;

Or. en
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Изменение 16
Ildikó Gáll-Pelcz

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. повтаря своето искане до 
Комисията да представя всяка година 
на Парламента и на Съвета по-
подробно описание на разходите по 
всеки бюджетен ред в сравнение със 
забележките, направени по 
отношение на този бюджетен ред;

Or. en

Изменение 17
Andreas Schwab, Илиaна Ивaнова

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. въпреки основателната критика1

от страна на Сметната палата 
счита, че механизмът за гарантиране 
по отношение на МСП  е ключов 
финансов инструмент за 
допълнително стимулиране на 
потенциала на занаятчийските 
предприятия и магазините за 
търговия на дребно; насърчава 
Комисията да оптимизира 
добавената стойност на механизма 
за гарантиране по отношение на 
МСП и да насърчава в още по-голяма 
степен иновациите и 
предприемачеството на Съюза на 
световно равнище;
_______________
1 Специален доклад № 4/2011 на 
Сметната палата относно одита на 
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механизма за гарантиране по 
отношение на МСП

Or. en

Изменение 18
Andreas Schwab, Илиaна Ивaнова

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. отбелязва Специален доклад № 
13/2011 на Сметната палата относно 
това дали контролът на митническа 
процедура 42 успява да предотврати и 
открие случаите на укриване на ДДС;
за да се предотвратят значителните 
загуби за националните бюджети 
вследствие на укриването на ДДС, 
призовава Комисията да измени още 
повече регулаторната рамка на 
Съюза; освен това, за да се гарантира 
единство в управлението на 
освобождаването от ДДС от 
митническите органи, призовава 
държавите членки да подобрят 
сътрудничеството и да обменят 
информация по-ефективно;

Or. en

Изменение 19
Andreas Schwab, Илиaна Ивaнова

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. приветства приемането от 
Комисията на конкретна насоки за 
отпускането на държавни помощи за 
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финансовия сектор в отговор на 
спешни случаи на финансова криза;
отбелязва оценката на Сметната 
палата, че Комисията е реагирала 
ефективно на финансовата криза;
насърчава Комисията да продължи да 
гарантира съвместимостта на 
държавните помощи с целите, 
определени в Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, и да има реалистичен поглед 
върху нарушенията на конкуренцията 
и въздействието върху търговията;
призовава Комисията да разшири 
обхвата на последващата си оценка 
на въздействието, което държавните 
помощи и контролът върху 
държавните помощи имат върху 
предприятията, пазарите и 
икономиката като цяло; подчертава 
значението на гарантирането на 
правна сигурност за всички 
заинтересовани страни, като 
процедурите за разглеждане на 
жалбите станат по-бързи и 
ефикасни;

Or. en

Изменение 20
Andreas Schwab, Илиaна Ивaнова

Проектостановище
Параграф 6 г (нов)

Проектостановище Изменение

6г. припомня отговорността на 
държавите членки съгласно член 317 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз и задължението им 
да укрепят системите за контрол по 
отношение на проверките на 
управлението преди 
удостоверяването на разходите пред 
Комисията и на насоките й относно 



AM\890858BG.doc 15/16 PE480.760v02-00

BG

годишните справки, които са ценен 
източник на достоверност;

Or. en

Изменение 21
Andreas Schwab, Илиaна Ивaнова

Проектостановище
Параграф 6 д (нов)

Проектостановище Изменение

6д. Що се отнася до „бюджет за 
Европа 2020“, призовава Комисията 
да продължи да работи с Европейския 
парламент и Съвета и да гарантира, 
че бъдещите дейности по 
програмиране в Съюза зачитат 
принципите на опростяване, добро 
финансово управление и отчетност;
призовава държавите членки и 
Комисията да се съсредоточат върху 
SMART цели, които са конкретни, 
измерими, постижими, реалистични 
и срочни, при планирането на 
разходните програми на Съюза и 
същевременно да вземат предвид 
евентуалните рискове във връзка с 
изпълнението;

Or. en

Изменение 22
Andreas Schwab

Проектостановище
Параграф 6 e (нов)

Проектостановище Изменение

6е. като има предвид нарастването 
на дела на авансовите плащания 
(предварително финансиране) в общия 
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бюджет на Съюза, призовава 
Комисията за адекватно коригиране 
на счетоводните правила и надзор с 
цел предотвратяване на пилеенето на 
парите на данъкоплатците;
отбелязва липсата на достатъчен 
анализ на разликите между 
планираните цели и постиженията, 
както и на констатацията, че 
рамката за докладване за 
ефективността не обхваща 
икономичността и ефективността 
на разходите;

Or. en


