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Изменение 1
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че средствата за 
сближаване са обект на особено сложни 
правила и се усвояват по различен 
начин в сравнение с други разходни 
области на ЕС, което ги прави по-
уязвими за грешки; обръща внимание на 
факта, че процентът грешки при 
разходите за сближаване остава най-
високият от всички плащания в ЕС с
над 5 % през 2009 г.; съзнава 
намаляването на процента грешки в 
сравнение с 2008 г.;

1. отбелязва, че средствата за 
сближаване са обект на особено сложни 
правила и се усвояват по различен 
начин в сравнение с други разходни 
области на ЕС, което ги прави по-
уязвими за грешки; обръща внимание на 
факта, че процентът грешки при 
разходите за сближаване е намалял от 
11 % през 2008 г. на малко над 5 % през 
2009 г.;

Or. en

Изменение 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че средствата за 
сближаване са обект на особено сложни 
правила и се усвояват по различен 
начин в сравнение с други разходни 
области на ЕС, което ги прави по-
уязвими за грешки; обръща внимание на 
факта, че процентът грешки при 
разходите за сближаване остава най-
високият от всички плащания в ЕС с над 
5 % през 2009 г.; съзнава 
намаляването на процента грешки в 
сравнение с 2008 г.;

1. отбелязва, че средствата за 
сближаване са обект на особено сложни 
правила и се усвояват по различен 
начин в сравнение с други разходни 
области на ЕС, което ги прави по-
уязвими за грешки; обръща внимание на 
факта, че процентът грешки при 
разходите за сближаване остава най-
високият от всички плащания в ЕС с над 
5 % през 2009 г.; подчертава при все 
това значителното намаляване на 
процента грешки в сравнение с 2008 г.;
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Изменение 3
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че средствата за 
сближаване са обект на особено сложни 
правила и се усвояват по различен 
начин в сравнение с други разходни 
области на ЕС, което ги прави по-
уязвими за грешки; обръща внимание на 
факта, че процентът грешки при 
разходите за сближаване остава най-
високият от всички плащания в ЕС с над 
5 % през 2009 г.; съзнава намаляването 
на процента грешки в сравнение с
2008 г.;

1. отбелязва, че средствата за 
сближаване са обект на особено сложни 
правила и се усвояват по различен 
начин в сравнение с други разходни 
области на ЕС, което ги прави по-
уязвими за грешки; обръща внимание на 
факта, че процентът грешки при 
разходите за сближаване остава най-
високият от всички плащания в ЕС с над 
5 % през 2009 г.; съзнава намаляването 
на процента грешки в сравнение с
2008 г. и във връзка с това изисква по-
голямо опростяване и повече 
техническа помощ, за да постигнат 
държавите-членки и регионите по-
ефикасно изпълнение; припомня, че на 
регионалните администрации трябва 
да бъдат осигурени технически 
познания, способстващи 
повишаването на ефективността на 
предоставените им ресурси;

Or. pt

Изменение 4
Jens Geier

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява загриженост, че Генерална 
дирекция „Регионална политика“ 
заявява в своята декларация за 

(не се отнася за българския текст)
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достоверност към годишния отчет за 
дейността за 2009 г., че за 38 от общо 79 
програми, ГД „Регионална политика“ не 
разполага с достатъчна увереност за 
законността и редовността на 
свързаните с тях операции във връзка с 
възстановяването през 2009 г. на 
декларираните разходи; изисква 
допълнителни подробности относно 
липсващата информация по отношение 
на възстановяванията през 2009 г.; 
отбелязва, че държавите-членки са 
задължени да предоставят достатъчно 
информация в своите годишни отчети за 
дейността и призовава Комисията да 
предложи система от санкции, в случай 
че предоставената информация не дава 
възможност на Комисията да гарантира 
законността и редовността;

Or. en

Изменение 5
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява загриженост, че Генерална 
дирекция „Регионална политика“ 
заявява в своята декларация за 
достоверност към годишния отчет за 
дейността за 2009 г., че за 38 от общо 79 
програми, ГД „Регионална политика“ не 
разполага с достатъчна увереност за 
законността и редовността на 
свързаните с тях операции във връзка с 
възстановяването през 2009 г. на 
декларираните разходи; изисква 
допълнителни подробности относно 
липсващата информация по отношение 
на възстановяванията през 2009 г.;
отбелязва, че държавите-членки са 
задължени да предоставят достатъчно 

3. изразява загриженост, че Генерална 
дирекция „Регионална политика“ 
заявява в своята декларация за 
достоверност към годишния отчет за 
дейността за 2009 г., че за 38 от общо 79 
програми, ГД „Регионална политика“ не 
разполага с достатъчна увереност за 
законността и редовността на 
свързаните с тях операции във връзка с 
възстановяването през 2009 г. на 
декларираните разходи; изисква 
допълнителни подробности относно 
липсващата информация по отношение 
на възстановяванията през 2009 г.;
отбелязва, че държавите-членки са 
задължени да предоставят достатъчно 
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информация в своите годишни отчети за 
дейността и призовава Комисията да 
предложи система от санкции, в случай 
че предоставената информация не дава 
възможност на Комисията да гарантира
законността и редовността;

информация в своите годишни отчети за 
дейността и призовава Комисията да 
предложи система от санкции, в случай 
че предоставената информация не дава 
възможност на Комисията да установи
законността и редовността;

Or. pl

Изменение 6
Tamás Deutsch

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. в контекста на преразглеждането на 
Финансовия регламент подчертава 
необходимостта от хармонизиране 
на правилата и схемите за управление 
на програмите за сближаване, които 
са предмет на споделено управление; 
отбелязва, че всеки управленски
проблем между Финансовия регламент 
и разпоредбите относно сближаването 
може да бъде избегнат чрез по-добро 
привеждане в съответствие на правилата 
за допустимост в различните политики;

5. отбелязва, в контекста на 
преразглеждането на Финансовия 
регламент, че някои управленски
проблеми между Финансовия регламент 
и разпоредбите относно сближаването 
може да бъдат избегнати чрез по-
добро привеждане в съответствие на 
правилата за допустимост в различните 
политики;

Or. en

Изменение 7
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. в контекста на преразглеждането на 
Финансовия регламент подчертава 
необходимостта от хармонизиране на 
правилата и схемите за управление на 

5. в контекста на преразглеждането на 
Финансовия регламент подчертава 
необходимостта от хармонизиране на 
правилата и схемите за управление на 
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програмите за сближаване, които са 
предмет на споделено управление;
отбелязва, че всеки управленски 
проблем между Финансовия регламент 
и разпоредбите относно сближаването 
може да бъде избегнат чрез по-добро 
привеждане в съответствие на правилата 
за допустимост в различните политики;

програмите за сближаване, които са 
предмет на споделено управление, и 
подчертава, че по отношение на 
политиката на сближаване следва да 
се постигне максимална 
хармонизация; отбелязва, че всеки 
управленски проблем между 
Финансовия регламент и разпоредбите 
относно сближаването може да бъде 
избегнат чрез по-добро привеждане в 
съответствие на правилата за 
допустимост в различните политики;

Or. en

Изменение 8
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. в контекста на преразглеждането на 
Финансовия регламент подчертава 
необходимостта от хармонизиране на 
правилата и схемите за управление на 
програмите за сближаване, които са
предмет на споделено управление;
отбелязва, че всеки управленски 
проблем между Финансовия регламент 
и разпоредбите относно сближаването 
може да бъде избегнат чрез по-добро 
привеждане в съответствие на правилата 
за допустимост в различните политики;

5. в контекста на преразглеждането на 
Финансовия регламент подчертава 
необходимостта от хармонизиране на 
правилата и схемите за управление на 
програмите за сближаване, които са 
предмет на споделено управление, 
когато е доказано, че по този начин 
могат да се внесат подобрения, но 
като се запазят процедурите, 
доказали своята ефикасност; 
отбелязва, че всеки управленски 
проблем между Финансовия регламент 
и разпоредбите относно сближаването 
може да бъде избегнат чрез по-добро 
привеждане в съответствие на правилата 
за допустимост в различните политики;

Or. fr



PE458.855v01-00 8/9 AM\858337BG.doc

BG

Изменение 9
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. в контекста на преразглеждането на 
Финансовия регламент подчертава 
необходимостта от хармонизиране на 
правилата и схемите за управление на 
програмите за сближаване, които са 
предмет на споделено управление;
отбелязва, че всеки управленски 
проблем между Финансовия регламент 
и разпоредбите относно сближаването 
може да бъде избегнат чрез по-добро 
привеждане в съответствие на правилата 
за допустимост в различните политики;

5. в контекста на преразглеждането на 
Финансовия регламент подчертава 
необходимостта от хармонизиране на 
правилата и схемите за управление на 
програмите за сближаване, които са 
предмет на споделено управление; 
отбелязва, че всеки управленски 
проблем между Финансовия регламент 
и разпоредбите относно сближаването 
може да бъде избегнат чрез по-добро 
привеждане в съответствие на правилата 
за допустимост в различните политики;
счита обаче, че опростяването, 
особено в рамките на 
преразглеждането на Финансовия 
регламент, се нуждае на първо място 
от дългосрочна устойчивост на 
правилата и схемите за управление;

Or. fr

Изменение 10
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5 а. приканва Комисията и 
държавите-членки да разгледат 
възможността за развитие на 
принципа „договор за доверие“, 
позволяващ намаляване на броя на 
проверките на схемите, които са 
доказали качествата си в борбата с 
грешките и измамите;
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Or. fr


