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Изменение 1
Derek Vaughan

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че равнището на грешки, 
свързани с прилагането на политиката 
на сближаване, постепенно намалява 
през последните години; отбелязва все 
пак, че регионалната политика остава 
една от областите на политики, които са 
в особена степен изложени на грешки, 
като при 98 от 168 плащания по 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, 
както и при 70 от 160 плащания по 
Европейския социален фонд (ЕСФ), по 
които Сметната палата е извършила 
одит за 2011 г., са установени различни 
видове грешки;

1. отбелязва, че равнището на грешки, 
свързани с прилагането на политиката 
на сближаване, постепенно намалява 
през последните години; подчертава 
разликата между грешка и измама, 
както и че държавите членки са 
докладвали, че само 0,6% от грешките 
се дължат на измама, свързана с 
програми по линия на Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Кохезионния фонд и ЕСФ за периода 
2007-2013 г.; отбелязва все пак, че 
регионалната политика остава една от 
областите на политики, които са в 
особена степен изложени на грешки, 
като при 98 от 168 плащания по 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд, 
както и при 70 от 160 плащания по 
Европейския социален фонд (ЕСФ), по 
които Сметната палата е извършила 
одит за 2011 г., са установени различни 
видове грешки; все пак подчертава, че 
тези цифри биха могли да се обяснят 
с факта, че през 2011 г. са извършени 
два пъти повече плащания в сравнение 
с 2010 г. поради приключването на 
програмите;

Or. en

Изменение 2
Georgios Stavrakakis, Derek Vaughan
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Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. припомня, че грешки се получават, 
когато дадена сделка не бъде 
извършена в съответствие с 
приложимите правни и регулаторни 
разпоредби, като това следователно 
води до нередовност на 
декларираните (и възстановени) 
разходи; една грешка не означава 
непременно, че средствата са 
изчезнали, изгубени или изхарчени, 
нито че е извършена измама;

Or. en

Изменение 3
Derek Vaughan

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. все пак подчертава, че не се прави 
разлика между големи и малки 
грешки, като някои малки грешки, 
например неправилното попълване на 
формуляри, се броят по същия начин 
като някои по-сериозни грешки, като 
например плащането на повече или 
по-малко средства от необходимото;

Or. en

Изменение 4
Michael Theurer

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на многогодишния 
характер на системата за управление на 
политиката на сближаване и подчертава, 
че окончателната оценка на 
нередностите, свързани с изпълнението 
на политиката, ще бъде възможна едва 
при приключване на програмния 
период; подкрепя ангажимента на 
Комисията са съсредоточи усилията си 
върху най-рисковите програми и 
държави членки и очаква окончателните 
резултати от разпоредбите за засилен 
контрол при приключването на 
програмния период 2007—2013 г.;

2. обръща внимание на многогодишния 
характер на системата за управление на 
политиката на сближаване и подчертава, 
че окончателната оценка на 
нередностите, свързани с изпълнението 
на политиката, ще бъде възможна едва 
при приключване на програмния 
период; подкрепя ангажимента на 
Комисията са съсредоточи усилията си 
върху най-рисковите програми и 
държави членки и очаква окончателните 
резултати от разпоредбите за засилен 
контрол при приключването на 
програмния период 2007—2013 г.; 
предлага процедурата на контрол да 
включва проверка не само на 
законността на разходите, но също 
така и на отражението им върху 
регионалната икономика;

Or. de

Изменение 5
Derek Vaughan

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на многогодишния 
характер на системата за управление на 
политиката на сближаване и подчертава, 
че окончателната оценка на 
нередностите, свързани с изпълнението 
на политиката, ще бъде възможна едва 
при приключване на програмния 
период; подкрепя ангажимента на 
Комисията да съсредоточи усилията си 
върху най-рисковите програми и 
държави членки и очаква 
окончателните резултати от 
разпоредбите за засилен контрол при 

2. обръща внимание на многогодишния 
характер на системата за управление на 
политиката на сближаване и подчертава, 
че окончателната оценка на 
нередностите, свързани с изпълнението 
на политиката, ще бъде възможна едва 
при приключване на програмния 
период; подкрепя ангажимента на 
Комисията да съсредоточи усилията си 
върху най-рисковите програми и 
държавите членки да укрепят 
административния си капацитет и 
да подберат подходящ персонал, 



PE504.157v01-00 6/12 AM\925214BG.doc

BG

приключването на програмния период 
2007—2013 г.;

където това е необходимо; очаква 
окончателните резултати от 
разпоредбите за засилен контрол при 
приключването на програмния период 
2007—2013 г.;

Or. en

Изменение 6
Derek Vaughan

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. отбелязва, че 80% от 
финансирането се управлява на ниво 
държава членка и че Европейската 
сметна палата е констатирала, че 
при по-голямата част от грешките, 
открити при сделки в областта на 
регионалната политика, държавите 
членки са разполагали с достатъчно 
информация, за да открият тези 
грешки сами; следователно 
подчертава, че на равнище държава 
членка следва да се прилагат някои 
мерки като подобряване на 
административния капацитет, 
рационализиране на правилата 
относно възлагането на обществени 
поръчки и допустимостта, както и 
насочване на вниманието към 
опростяването и използването на 
основан на риска подход;

Or. en

Изменение 7
Derek Vaughan

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че нарушенията на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки остават най-честата причина за 
нередности, наред с неспазването на 
правилата за допустимост; обръща 
внимание на различния подход към 
прилагането на корекциите, свързани с 
грешки при възлагането на обществени 
поръчки, от страна на Комисията и 
Сметната палата и призовава за 
стандартизиране на методологията; 
отбелязва усилията на Комисията да 
осигури обучение и напътствия, с цел да
подобри знанията за правилата за 
допустимост на място;

3. отбелязва, че нарушенията на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки остават най-честата причина за 
нередности, наред с неспазването на 
правилата за допустимост; обръща 
внимание на различния подход към 
прилагането на корекциите, свързани с 
нередности при възлагането на 
обществени поръчки, от страна на 
Комисията и Сметната палата и 
призовава за стандартизиране на 
методологията; отбелязва усилията на 
Комисията да осигури обучение и 
напътствия, с цел да подобри знанията 
за правилата за допустимост на място;

Or. en

Изменение 8
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва, че нарушенията на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки остават най-честата причина за 
нередности, наред с неспазването на 
правилата за допустимост; обръща 
внимание на различния подход към 
прилагането на корекциите, свързани с 
грешки при възлагането на обществени 
поръчки, от страна на Комисията и 
Сметната палата и призовава за 
стандартизиране на методологията; 
отбелязва усилията на Комисията да 
осигури обучение и напътствия, с цел да 
подобри знанията за правилата за 
допустимост на място;

3. отбелязва, че нарушенията на 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки остават най-честата причина за 
нередности, наред с неспазването на 
правилата за допустимост; призовава 
Комисията да се справи ефективно 
със сериозните пропуски, 
многократно установявани от 
Сметната палата по отношение на 
спазването на правилата за 
обществените поръчки при 
изпълнението на проекти по линия на 
ЕФРР и Кохезионния фонд; обръща 
внимание на различния подход към 
прилагането на корекциите, свързани с 
грешки при възлагането на обществени 
поръчки, от страна на Комисията и 
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Сметната палата и призовава за 
стандартизиране на методологията; 
отбелязва усилията на Комисията да 
осигури обучение и напътствия, с цел да 
подобри знанията за правилата за 
допустимост на място;

Or. ro

Изменение 9
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава плащанията от 
структурните фондове да бъдат 
обвързани с повишени изисквания и 
мониторинг на кръстосаното 
спазване, за да се гарантира 
спазването на правилата за 
обществените поръчки и други 
правила относно целесъобразното 
използване на средствата от 
структурните фондове във всички 
държави членки; призовава 
средствата да бъдат изплащани на 
държавите членки само при 
наличието на доказателства за 
изпълнение на приложимите правила;

Or. de

Изменение 10
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. призовава за по-строга политика 
за спиране на плащанията като тази, 
която вече успешно се прилага за 
плащанията по линия на Европейския 
социален фонд, като по този начин се 
осигури възможност за предприемане 
на мерки на ранен етап, с оглед 
предотвратяване на неправилното 
използване на средствата от 
структурните фондове, и като се 
подкрепи още от самото начало 
подход на нулева толерантност от 
страна на Комисията; препоръчва 
Комисията да разгледа прилагането 
на правилото 50/50 по отношение на 
плащанията от структурните 
фондове, или по-точно правилото за 
100%, съгласно вече наложената 
обичайна практика в областта на 
селското стопанство, като от 
държавите членки се изисква да 
възстановят от собствените си 
ресурси до 100% от неправомерно 
използваните средства;

Or. de

Изменение 11
François Alfonsi

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва нарастващото равнище на 
извършени от Комисията спирания и 
прекъсвания на плащания; отбелязва, че 
независимо от факта, че Комисията 
гарантира, че корективни мерки ще 
бъдат предприемани систематично 
винаги при установяване на 
недостатъци, Сметната палата е на 

5. отбелязва нарастващото равнище на 
извършени от Комисията спирания и 
прекъсвания на плащания; отбелязва, че 
независимо от факта, че Комисията 
гарантира, че корективни мерки ще 
бъдат предприемани систематично 
винаги при установяване на 
недостатъци, Сметната палата е на 
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мнение, че няма гаранции, че 
механизмите за финансови корекции 
адекватно компенсират установените 
грешки, нито че предотвратяват 
повторната поява на подобни грешки;

мнение, че няма гаранции, че 
механизмите за финансови корекции 
адекватно компенсират установените 
грешки, нито че предотвратяват 
повторната поява на подобни грешки; 
следователно призовава за по-добро 
определяне и адаптиране на 
процедурите, водещи до спиране или 
прекъсване на плащанията;

Or. fr

Изменение 12
Derek Vaughan

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва нарастващото равнище на 
извършени от Комисията спирания и 
прекъсвания на плащания; отбелязва, че 
независимо от факта, че Комисията 
гарантира, че корективни мерки ще 
бъдат предприемани систематично 
винаги при установяване на 
недостатъци, Сметната палата е на 
мнение, че няма гаранции, че 
механизмите за финансови корекции
адекватно компенсират установените 
грешки, нито че предотвратяват 
повторната поява на подобни грешки;

5. отбелязва нарастващото равнище на 
извършени от Комисията спирания и 
прекъсвания на плащания; отбелязва, че 
независимо от факта, че Комисията 
гарантира, че корективни мерки ще 
бъдат предприемани систематично 
винаги при установяване на 
недостатъци, Сметната палата е на 
мнение, че няма гаранции, че 
механизмите за финансови корекции 
адекватно компенсират установените 
грешки, нито че предотвратяват 
повторната поява на подобни грешки; 
подчертава необходимостта 
държавите членки да работят в по-
тясно сътрудничество с 
националните одитиращи органи, за 
да се осигури по-добра координация;

Or. en

Изменение 13
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. отбелязва нарастващото равнище на 
извършени от Комисията спирания и 
прекъсвания на плащания; отбелязва, че 
независимо от факта, че Комисията 
гарантира, че корективни мерки ще 
бъдат предприемани систематично 
винаги при установяване на 
недостатъци, Сметната палата е на 
мнение, че няма гаранции, че 
механизмите за финансови корекции 
адекватно компенсират установените 
грешки, нито че предотвратяват 
повторната поява на подобни грешки;

5. отбелязва нарастващото равнище на 
извършени от Комисията спирания и 
прекъсвания на плащания; отбелязва, че 
независимо от факта, че Комисията 
гарантира, че корективни мерки ще 
бъдат предприемани систематично 
винаги при установяване на 
недостатъци, Сметната палата е на 
мнение, че няма гаранции, че 
механизмите за финансови корекции 
адекватно компенсират установените 
грешки, нито че предотвратяват 
повторната поява на подобни грешки; 
счита, че следва да се увеличи 
ефективността на процедурите за 
контрол в държавите членки, за да 
могат грешките да се откриват още 
при проверката на първо ниво;

Or. ro

Изменение 14
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва, че 62% от случаите на 
неправомерно изразходване на 
средства от структурните фондове 
могат да се разкриват от самите 
държави членки, като по-специално 
националните одитиращи органи не 
са достатъчно ефективни в това 
отношение, и че 42% от 
одитиращите органи са проверили 
посочените слабости  и 
функционират „сравнително
ефективно“, по-конкретно по 
отношение на обществените 
поръчки; следователно призовава 
Комисията да поеме по-голяма 
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отговорност при сертифицирането 
на одитиращите органи, а не да 
оставя тази задача единствено на 
държавите членки.

Or. de


