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Изменение 1
Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Точка 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва със загриженост, че 
нередностите, за които е уведомена 
Комисията във връзка със структурните 
фондове, се увеличиха с 6,7 % през 2008 
г. в сравнение с 2007 г., като най-
високият процент се отнася, както и в 
предходните години, до Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
Европейския социален фонд (ЕСФ); със 
задоволство отбелязва обаче, че тяхното 
финансово въздействие намаля с 27 %;

1. отбелязва, че нередностите, за които е 
уведомена Комисията във връзка със 
структурните фондове, се увеличиха с 
6,7 % през 2008 г. в сравнение с 2007 г., 
като най-високият процент се отнася, 
както и в предходните години, до 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и Европейския 
социален фонд (ЕСФ); със задоволство 
отбелязва обаче, че тяхното финансово 
въздействие намаля с 27 %;

Or. es

Изменение 2
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Точка 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че общото увеличение на 
докладваните нередности е знак за 
усилията, положени от държавите-
членки за подобряване на системите им 
за контрол, и вярва, че новите 
разпоредби, установени в нормативните 
актове за структурните фондове за 
периода 2007-2013 г., ще помогнат за 
намаляване на нивото на нередности 
през следващите години;

2. счита, че общото увеличение на 
докладваните нередности е знак за 
усилията, положени от държавите-
членки за подобряване на системите им 
за контрол, и вярва, че новите 
разпоредби, установени в нормативните 
актове за структурните фондове за 
периода 2007-2013 г., ще помогнат за 
намаляване на нивото на нередности 
през следващите години; призовава 
въпреки това за засилен контрол от 
страна на националните сметни 
палати и други контролиращи органи, 
който да гарантира по-голяма 
прозрачност в работата с 
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европейските фондове и максимално 
ограничаване на злоупотребите в 
тази област; 

Or. bg

Изменение 3
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Точка 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че общото увеличение на 
докладваните нередности е знак за 
усилията, положени от държавите-
членки за подобряване на системите им 
за контрол, и вярва, че новите 
разпоредби, установени в нормативните 
актове за структурните фондове за 
периода 2007-2013 г., ще помогнат за 
намаляване на нивото на нередности 
през следващите години;

2. счита, че общото увеличение на 
докладваните нередности е знак за 
усилията, положени от държавите-
членки за подобряване на системите им 
за контрол, и вярва, че новите 
разпоредби, установени в нормативните 
актове за структурните фондове за 
периода 2007-2013 г., ще помогнат за 
намаляване на нивото на нередности 
през следващите години; отбелязва 
обаче, че заключенията от оценките 
на ефективното функциониране на 
системите за управление и контрол 
при изпълнението на 545 оперативни 
програми, направени от генералните 
дирекции на Комисията за регионална 
политика и социални въпроси и равни 
възможности сочат, че през 2008 г. 
едва 31°% от тези системи са 
работили добре и че са необходими 
значителни усилия от страна на 
държавите-членки за подобряване на 
работата на техните системи за 
управление и контрол;

Or. en

Изменение 4
Erminia Mazzoni

Проектостановище
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Точка 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че общото увеличение на 
докладваните нередности е знак за 
усилията, положени от държавите-
членки за подобряване на системите им 
за контрол, и вярва, че новите 
разпоредби, установени в нормативните 
актове за структурните фондове за 
периода 2007-2013 г., ще помогнат за 
намаляване на нивото на нередности 
през следващите години;

2. счита, че общото увеличение на 
докладваните нередности е знак за 
усилията, положени от държавите-
членки за подобряване на системите им 
за контрол, и вярва, че новите 
разпоредби, установени в нормативните 
актове за структурните фондове за 
периода 2007-2013 г., ще помогнат за 
намаляване на нивото на нередности 
през следващите години; посочва, че, с 
оглед правилното сравнение на 
данните относно нередностите в 
отделните държави-членки, 
Комисията подчертава, че големият 
размер докладвани нередовно 
отпуснати суми не означават 
непременно, че в съответната 
държава има повече измами и 
нередности отколкото в другите 
държави. Причина за това би могъл да 
бъде по-строгия контрол.1

Or. it

Изменение 5
Jan Olbrycht

Проектостановище
Точка 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва доклада на Сметната палата 
на Европейските общности относно 
изпълнението на бюджет 2008 и 
изразява съжаление от факта, че по 
отношение на политиката за 
сближаване процентът на неуспех 
при възстановяването достига 11 %; 
счита, че това отчасти се дължи на 

3. отбелязва доклада на Сметната палата 
на Европейските общности относно 
изпълнението на бюджет 2008 и 
изразява съжаление, че установеното 
равнище на грешки в областта на 
политиката на сближаване достига 
11 %; подчертава, че при определени 
обстоятелства нередностите, 

                                               
1 SEC(2009)1003, стр. 87.
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тежките административни 
процедури, и подчертава, че в процеса 
на подобряване на резултатите е 
абсолютно наложително да се 
опрости националната и 
общностната законодателната 
рамка относно структурните 
фондове, по-специално по отношение 
на процедурите на управление и 
мониторинг;

установени от Сметната палата, 
могат да доведат до измами и поради 
това счита за необходимо 
предприемането на решителни 
действия за намаляване на процента 
от грешки;

Or. pl

Изменение 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Точка 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва доклада на Сметната палата 
на Европейските общности относно 
изпълнението на бюджет 2008 и 
изразява съжаление от факта, че по 
отношение на политиката за сближаване 
процентът на неуспех при 
възстановяването достига 11 %; счита, 
че това отчасти се дължи на 
тежките административни 
процедури, и подчертава, че в процеса 
на подобряване на резултатите е 
абсолютно наложително да се 
опрости националната и 
общностната законодателната 
рамка относно структурните 
фондове, по-специално по отношение 
на процедурите на управление и 
мониторинг;

3. отбелязва доклада на Сметната палата 
на Европейските общности относно 
изпълнението на бюджет 2008, който 
обхваща предприсъединителния 
период на България и Румъния и 
съответно не отчита последните
развития за опростяване на 
правилата и разпоредбите на 
европейско равнище, и изразява 
съжаление от факта, че по отношение на 
политиката за сближаване равнището
на грешки достига 11 %;

Or. ro

Изменение 7
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber
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Проектостановище
Точка 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва доклада на Сметната палата 
на Европейските общности относно 
изпълнението на бюджет 2008 и 
изразява съжаление от факта, че по 
отношение на политиката за сближаване 
процентът на неуспех при 
възстановяването достига 11 %; счита, 
че това отчасти се дължи на тежките 
административни процедури, и 
подчертава, че в процеса на 
подобряване на резултатите е 
абсолютно наложително да се опрости 
националната и общностната 
законодателната рамка относно 
структурните фондове, по-специално по 
отношение на процедурите на 
управление и мониторинг;

3. отбелязва доклада на Сметната палата 
на Европейските общности относно 
изпълнението на бюджет 2008 и 
изразява съжаление от факта, че по 
отношение на политиката за сближаване 
равнището на грешки достига 11 %; 
счита, че това отчасти се дължи на 
тежките административни процедури, 
по-специално условията за покана за 
участие в търг, и подчертава, че в 
процеса на подобряване на резултатите 
е абсолютно наложително да се опрости 
националната и общностната 
законодателната рамка относно 
структурните фондове, по-специално по 
отношение на процедурите на 
управление и мониторинг;

Or. de

Изменение 8
Ricardo Cortés Lastra

Проектостановище
Точка 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва доклада на Сметната палата 
на Европейските общности относно 
изпълнението на бюджет 2008 и 
изразява съжаление от факта, че по 
отношение на политиката за сближаване 
равнището на грешки достига 11 %; 
счита, че това отчасти се дължи на 
тежките административни процедури, и 
подчертава, че в процеса на 
подобряване на резултатите е 
абсолютно наложително да се опрости 
националната и общностната 
законодателната рамка относно 

3. отбелязва доклада на Сметната палата 
на Европейските общности относно 
изпълнението на бюджет 2008 и 
изразява съжаление от факта, че по 
отношение на политиката за сближаване 
равнището на грешки достига 11 %; 
счита, че това отчасти се дължи на 
тежките административни процедури, и 
подчертава, че в процеса на 
подобряване на резултатите е 
абсолютно наложително да се опрости 
националната и общностната 
законодателната рамка относно 
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структурните фондове, по-специално по 
отношение на процедурите на 
управление и мониторинг;

структурните фондове, по-специално по 
отношение на процедурите на 
управление и мониторинг; отчита 
обаче обстоятелството, че доклада 
на Сметната палата на 
Европейските общности относно 
изпълнението на бюджет 2008 не 
включва периода 2007-2013, когато 
бяха подобрени механизмите за 
контрол;

Or. es

Изменение 9
Филиз Хакъева Хюсменова 

Проектостановище
Точка 3а (нова)

Проектостановище Изменение

3а. признава, че ефективното 
усвояване на структурни фондове е 
свързано със значителни 
предизвикателства, особено за новите 
държави-членки, тъй като от тях се 
изисква спазването на строги и често 
сложни изисквания при използването 
им;  следователно приветства 
усилията на тези държави-членки за 
повишаване на техния капацитет за 
прилагане и ги приканва да 
активизират тази дейност, за да 
могат да постигнат осезаеми 
резултати в приемлив срок;

Or. en

Изменение 10
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Точка 3а (нова)
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Проектостановище Изменение

3а. отбелязва също така, че според 
доклада на Сметната палата на 
Европейските общности относно 
изпълнението на бюджет 2008 голяма 
част от установения процент грешки 
се дължи на грешки в 
допустимостта; подчертава, че за 
някои от тези рискове от грешки, 
като тези свързани с допустимостта 
и нарушенията на правилата за 
възлагане на обществени поръчки, 
Комисията следва не само да 
предприема действия, свързани с 
нейната одиторска дейност в 
съответната рискова област, но и да 
осигури превантивни напътствия за 
държавите-членки и техните 
регионални и местни органи за 
правилното прилагане на тези 
правила;

Or. en

Изменение 11
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Точка 3б (нова)

Проектостановище Изменение

3б. приема за сведение отговора на 
забележка 6.17 на Сметната палата,
в който Комисията заявява, че 
повечето проекти с множество 
количествено измерими грешки са 
концентрирани само в три държави-
членки и настоятелно призовава 
Комисията да предприеме подходящи 
коригиращи мерки по отношение на 
тези държави;

Or. en
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Изменение 12
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Точка 3в (нова)

Проектостановище Изменение

3в. настоява Комисията да ограничи 
практиката, разкрита от Сметната 
палата, държавите-членки да 
заменят без ефективна 
предварителна проверка разходи, 
които не отговарят на критериите и 
недопуснати от Комисията с нови 
разходи, които също не отговарят на 
критериите,

Or. en

Изменение 13
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Точка 5

Проектостановище Изменение

5. приветства съобщението на 
Комисията от 16 декември 2008 г., 
озаглавено „Към общо разбиране на 
концепцията за допустим риск от 
грешки” (COM(2008)0866), както и 
подобренията, направени от 
определени държави-членки в 
хармонизирането на техните 
системи за уведомяване относно 
нередности благодарение на по-
широкото използване на 
информационната система за борба с 
измамите (AFIS);

5. приветства съобщението на 
Комисията от 16 декември 2008 г., 
озаглавено „Към общо разбиране на 
концепцията за допустим риск от 
грешки” (COM(2008)0866), и споделя 
становището, че следва да се приеме 
отделна приемлива степен на риск от 
грешки за всяка политическа област, 
която отчита техните съответни 
характеристики и правила; одобрява 
приемлива степен на риск от 5 % по 
отношение на структурните 
фондове, но препоръчва 
разрешаването на по-висока степен за 
новаторските проекти, - които 
поради експерименталния си 
характер предполагат по-висок риск –
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за да не се подкопае техният 
потенциал;

Or. it

Изменение 14
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Точка 5а (нова)

Проектостановище Изменение

5а. приветства подобренията, 
постигнати от някои държави-
членки чрез по-широко използване на 
информационни системи за борба със 
злоупотребите (AFIS) при 
хармонизирането на техните 
системи за докладване на нередности;  
настоятелно приканва държавите-
членки, които все още не са въвели 
електронни системи за докладване, да 
направят това при първа 
възможност, предвид 
положителните резултати, 
постигнати с въвеждането на тези 
системи по отношение на 
качеството на данните и спазването 
на сроковете;

Or. it

Изменение 15
Jan Olbrycht

Проектостановище
Точка 6

Проектостановище Изменение

6. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да действат напълно 
отговорно и да увеличат усилията си за 
избягване на нередностите, 

6. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да действат напълно 
отговорно и да увеличат усилията си за 
избягване на нередностите, 
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административните грешки и 
пропуските; изисква установяването на 
по-ясно разграничение между понятията 
„нередност” и „съмнение за измама”.

административните грешки и 
пропуските; изисква установяването на 
по-ясно разграничение между понятията 
„нередност”, „грешка” и „съмнение за 
измама”.

Or. pl

Изменение 16
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Точка 6

Проектостановище Изменение

6. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да действат напълно 
отговорно и да увеличат усилията си за 
избягване на нередностите, 
административните грешки и 
пропуските; изисква установяването на 
по-ясно разграничение между понятията 
„нередност” и „съмнение за измама”;

6. настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да действат напълно 
отговорно и да увеличат усилията си за 
избягване на нередностите, 
административните грешки и 
пропуските; изисква установяването на 
по-ясно разграничение между понятията 
„нередност” и „съмнение за измама”; 
настоятелно призовава държавите-
членки да ускорят съдебната реформа 
и борбата срещу измамите и 
настоятелно призовава Комисията да 
предприеме коригиращи действия 
там където са установени 
нередности и да гарантира, че този 
процес няма да доведе до нови грешки.

Or. en

Изменение 17
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Проектостановище
Точка 6а (нова)

Проектостановище Изменение

6а. критикува факта, че малкият 
брой особено засегнати държави-
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членки не са били посочени на по-
ранен етап и не са били 
санкционирани по-строго; счита, че в 
случая с държави-членки, които 
редовно привличат вниманието върху 
себе си е необходимо Комисията, 
Сметната палата, ОЛАФ и 
Парламента спешно да приемат 
специално пригодени за тях 
механизми за инспекция и контрол;

Or. de

Изменение 18
Markus Pieper, Sabine Verheyen, Joachim Zeller, Manfred Weber

Проектостановище
Точка 6б (нова)

Проектостановище Изменение

6б. призовава Комисията и Сметната 
палата да наблюдават по-отблизо 
изпълнението на националните 
задължения за публикуване на 
подкрепата, предоставяна от 
структурните фондове на ЕС; 
призовава Комисията в тази връзка да 
провежда по-интензивни проверки и 
относно законността на подкрепата, 
предоставяна съгласно структурните 
регламенти; 

Or. de


