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Изменение 1
François Alfonsi

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съжаление, че „Регионална 
политика“ е в засегната от грешки 
група, при това в групата, засегната 
от най-много грешки сред областите 
на политиката, за които се 
разходват средства на Съюза, като 
49 % от одитираните от Сметната 
палата плащания са засегнати от 
грешки; подчертава, че равнището на 
грешките намалява в сравнение с 
процента на грешки, установен през 
програмния период 2000–2006 г., и че 
само част от тях ще имат финансово 
отражение;

2. подчертава, че равнището на 
грешките намалява значително в 
сравнение с процента на грешки, 
установен през програмния период 
2000–2006 г., и че само част от тях ще 
имат финансово отражение;

Or. fr

Изменение 2
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съжаление, че „Регионална 
политика“ е в засегната от грешки 
група, при това в групата, засегната от 
най-много грешки сред областите на 
политиката, за които се разходват 
средства на Съюза, като 49 % от 
одитираните от Сметната палата 
плащания са засегнати от грешки;
подчертава, че равнището на 
грешките намалява в сравнение с 
процента на грешки, установен през 
програмния период 2000–2006 г., и че 
само част от тях ще имат 

2. изразява съжаление, че „Регионална 
политика“ е в засегната от грешки 
група, при това в групата сред областите 
на политиката, за които се разходват 
средства на Съюза, като 49 % от 
одитираните от Сметната палата 
плащания са засегнати от грешки;
отбелязва при все това, че само част 
от грешките ще има финансово 
отражение и че честотата от 49 % 
грешки е по-ниска, отколкото през 
периода 2000—2006 г.; подчертава, че
процентът грешки намалява в 
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финансово отражение; сравнение с процента на грешки, 
установен през програмния период 
2000–2006 г.;

Or. en

Изменение 3
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съжаление, че „Регионална 
политика“ е в засегната от грешки 
група, при това в групата, засегната от 
най-много грешки сред областите на 
политиката, за които се разходват 
средства на Съюза, като 49 % от 
одитираните от Сметната палата 
плащания са засегнати от грешки;
подчертава, че равнището на грешките 
намалява в сравнение с процента на 
грешки, установен през програмния 
период 2000–2006 г., и че само част от 
тях ще имат финансово отражение;

2. изразява съжаление, че „Регионална 
политика“ е в засегната от грешки 
група, при това в групата, засегната от 
най-много грешки сред областите на 
политиката, за които се разходват 
средства на Съюза, като 49 % от 
одитираните от Сметната палата 
плащания са засегнати от грешки;
подчертава, че равнището на грешките 
намалява в сравнение с процента на 
грешки, установен през програмния 
период 2000–2006 г., и че само част от 
тях ще имат финансово отражение;
призовава Комисията да постигне 
тенденция, показваща постоянен спад 
на процента грешки;

Or. en

Изменение 4
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня, че грешка възниква, 
когато една операция не се изпълнява 
в съответствие с правните и 
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нормативните разпоредби, 
вследствие на което декларираните 
(и възстановени) разходи са 
нередовни; отбелязва също така, че 
една грешка не означава непременно, 
че са изчезнали средства, че са били 
изгубени или разхитени или че е 
извършена измама;

Or. en

Изменение 5
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва различните подходи, 
възприети от Сметната палата и 
Комисията при количественото 
определяне на грешките; призовава за 
хармонизиране на методологията с 
цел да се осигури прозрачност;

Or. en

Изменение 6
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. отбелязва липсата на точност в 
начина, по който Сметната палата 
съобщава вероятния процент грешки 
през последните години, и 
позоваванията или на долната 
граница на процента грешки, или на 
средната граница на процента 
грешки, изчислени от Сметната 
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палата; призовава за прилагането на 
ясна и последователна методология в 
това отношение, за да се осигури 
съпоставимост и надежден анализ на 
еволюцията на данните през 
годините;

Or. en

Изменение 7
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че неспазването на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки и на правилата за допустимост 
формират голяма част от вероятния 
процент грешки (съответно 31 и 43 %); в 
този контекст отбелязва препоръката на 
Сметната палата да се определят 
областите за допълнително опростяване;

3. отбелязва, че неспазването на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки и на правилата за допустимост 
формират голяма част от вероятния 
процент грешки (съответно 31 и 43 %); в 
този контекст отбелязва препоръката на 
Сметната палата да се определят 
областите за допълнително опростяване;
подчертава необходимостта 
Комисията да опрости правилата, за 
да се осигурят по-лесни за прилагане 
процедури и да не се ограничават 
стимулите за потенциалните 
бенефициенти да участват в 
проектите; призовава държавите 
членки да опростят своите 
национални разпоредби, които много 
често добавят административна 
тежест, каквато не се изисква 
съгласно правилата на Съюза;

Or. en

Изменение 8
Rosa Estaràs Ferragut
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че неспазването на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки и на правилата за допустимост 
формират голяма част от вероятния 
процент грешки (съответно 31 и 43 %); в 
този контекст отбелязва препоръката на 
Сметната палата да се определят 
областите за допълнително опростяване;

3. отбелязва, че неспазването на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки и на правилата за допустимост 
формират голяма част от вероятния 
процент грешки (съответно 31 и 43 %); в 
този контекст отбелязва препоръката на 
Сметната палата да се определят 
областите за допълнително опростяване;
по тази причина призовава да се 
анализира дали техническата помощ 
следва да се увеличи и във всеки случай 
да се анализира необходимостта да се 
гарантира поддържането на пълен 
оперативен капацитет за финансов 
надзор;

Or. es

Изменение 9
François Alfonsi

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. счита следователно, че следва да 
се положат добросъвестни усилия за 
допълнително намаляване на 
процента грешки;

Or. fr

Изменение 10
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление поради 
слабостите в изпълнението на 
инструментите за финансов 
инженеринг, по-конкретно по 
отношение на неспазването на 
нормативните изисквания при 
предоставянето на средства от 
оперативните програми за фондовете, 
които изпълняват такива инструменти, 
както и поради несъвършенствата в 
действащите изисквания за докладване 
и проверка;

4. изразява съжаление поради 
слабостите в изпълнението на 
инструментите за финансов 
инженеринг, по-конкретно по 
отношение на неспазването на 
нормативните изисквания при 
предоставянето на средства от 
оперативните програми за фондовете, 
които изпълняват такива инструменти, 
както и поради несъвършенствата в 
действащите изисквания за докладване 
и проверка; отбелязва, че 
потенциалът на инструментите за 
финансов инженеринг следва да бъде 
допълнително развит, така че да 
осигури възможност за 
разработването на качествени 
стратегически проекти и участието 
на представители на частния сектор, 
и по-конкретно МСП, и капитал в 
европейските проекти; призовава 
Комисията да опрости правилата за 
тези инструменти, тъй като 
понастоящем тяхната сложност 
ограничава употребата им;

Or. en

Изменение 11
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление поради 
слабостите в изпълнението на 
инструментите за финансов 
инженеринг, по-конкретно по 
отношение на неспазването на 
нормативните изисквания при 
предоставянето на средства от 

4. изразява съжаление поради 
слабостите в изпълнението на 
инструментите за финансов 
инженеринг, по-конкретно по 
отношение на неспазването на 
нормативните изисквания при 
предоставянето на средства от 
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оперативните програми за фондовете, 
които изпълняват такива инструменти, 
както и поради несъвършенствата в 
действащите изисквания за докладване 
и проверка;

оперативните програми за фондовете, 
които изпълняват такива инструменти, 
както и поради несъвършенствата в 
действащите изисквания за докладване 
и проверка; препоръчва по-задълбочен 
анализ за установяване на реалната 
полза от тези инструменти и 
насоките за тяхното прилагане;

Or. es

Изменение 12
Jens Geier, Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление поради 
слабостите в изпълнението на 
инструментите за финансов 
инженеринг, по-конкретно по 
отношение на неспазването на 
нормативните изисквания при 
предоставянето на средства от 
оперативните програми за фондовете, 
които изпълняват такива инструменти, 
както и поради несъвършенствата в 
действащите изисквания за докладване 
и проверка;

4. изразява съжаление поради 
слабостите в изпълнението на 
инструментите за финансов 
инженеринг, по-конкретно по 
отношение на неспазването на 
нормативните изисквания при 
предоставянето на средства от 
оперативните програми за фондовете, 
които изпълняват такива инструменти, 
както и поради несъвършенствата в 
действащите изисквания за докладване 
и проверка; призовава държавите 
членки да спазват задълженията си 
във връзка с отчитането;

Or. en

Изменение 13
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че в голям брой засегнати 
от грешки операции органите на 
държавите членки са разполагали с 
достатъчно информация, за да открият 
грешките и да приложат корективни 
мерки преди сертифицирането.

5. отбелязва, че в голям брой засегнати 
от грешки операции органите на 
държавите членки са разполагали с 
достатъчно информация, за да открият 
грешките и да приложат корективни 
мерки преди сертифицирането; като се 
има предвид, че по-голямата част от 
грешките възникват на равнище 
контрол от първо ниво, призовава 
Комисията да увеличи своята помощ 
за управляващите органи чрез 
специализирани семинари, насоки, 
разпространение на най-добри 
практики и обучение на 
длъжностните лица, отговарящи за 
управлението; отбелязва, че следва да 
се установи постоянен мониторинг 
на фактическото прехвърляне на 
мерки за обучение, насочени към 
управляващите органи, с цел да се 
провери дали знанията действително 
се предават, като се обърне специално 
внимание на местното равнище;

Or. en

Изменение 14
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва, че в голям брой засегнати 
от грешки операции органите на 
държавите членки са разполагали с 
достатъчно информация, за да открият 
грешките и да приложат корективни 
мерки преди сертифицирането.

5. отбелязва, че в голям брой засегнати 
от грешки операции органите на 
държавите членки са разполагали с 
достатъчно информация, за да открият 
грешките и да приложат корективни 
мерки преди сертифицирането; 
призовава за създаването на 
корективни механизми, включително 
за прилагането на санкции при 
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очевидни случаи на 
недобросъвестност.

Or. es

Изменение 15
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. приветства обяснението на 
Комисията, която за първи път 
заявява, че по-голямата част от 
грешките са съсредоточени в само 
три държави членки и само по 
няколко оперативни програми.

Or. en


