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BG Единство в многообразието BG 

 

2.5.2012 A7-0103/1 

Изменение  1 

Gerben-Jan Gerbrandy 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 

резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. настоятелно призовава Комисията да 

спре увеличаването на бюджетите на 

агенциите и дори да разгледа 

възможността за намаляване на 

вноските на Съюза в техните бюджети, 

най-вече по отношение на агенциите, 

които се занимават основно с 

изследвания; също така настоятелно 

призовава агенциите да намалят своите 

текущи и административни разходи, 

наред с другото, като се обединят 

агенции с подобни или припокриващи 

се задачи или с няколко седалища, и да 

създадат механизми, чрез които да се 

посочва и отчита ясно за какво е 

използвано всяко евро, както и да се 

постигнат значителни икономии на 

средства на Съюза; 

3. настоятелно призовава Комисията да 

спре увеличаването на бюджетите на 

агенциите и дори да разгледа 

възможността за намаляване на 

вноските на Съюза в техните бюджети; 

също така настоятелно призовава 

агенциите да намалят своите текущи и 

административни разходи, наред с 

другото, като се обединят агенции с 

подобни или припокриващи се задачи 

или с няколко седалища, и да създадат 

механизми, чрез които да се посочва и 

отчита ясно за какво е използвано всяко 

евро, както и да се постигнат 

значителни икономии на средства на 

Съюза; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/2 

Изменение  2 

Gerben-Jan Gerbrandy 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 

резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. отбелязва, че някои агенции срещат 

затруднения във връзка със 

своевременното изразходване на 

бюджетите си и че за средствата се 

поемат ангажименти по проекти, които 

не са свързани с финансовата година; 

изразява раздразнение от факта, че 

значителни суми от бюджета се 

разпределят в края на финансовата 

година; счита това за възможен знак, че 

средствата на Съюза в някои случаи се 

използват без необходимост; призовава 

Сметната палата и най-вече самите 

агенции да предоставят допълнителна 

информация и обосновка в случаите на 

CEDEFOP, CPVO, ЕОБХ, ЕАМБ, 

ENISA, ERA, ЕВРОЮСТ и FRA, които 

са изразходили повече от 25 % от 

бюджетите си през последните два 

месеца на 2010 г., както и в случаите на 

CEPOL, CPVO, FRONTEX и отново 

ЕАМБ, които показват непрекъснато 

висок процент на пренесени бюджетни 

кредити, които трябва да бъдат 

освободени; 

5. отбелязва, че някои агенции срещат 

затруднения във връзка със 

своевременното изразходване на 

бюджетите си и че за средствата се 

поемат ангажименти по проекти, които 

не са свързани с финансовата година; 

изразява загриженост във връзка с 

факта, че значителни суми от бюджета 

се разпределят в края на финансовата 

година; счита това за възможен знак, че 

средствата на Съюза в някои случаи се 

използват без необходимост; призовава 

Сметната палата и най-вече самите 

агенции да предоставят допълнителна 

информация и обосновка в случаите на 

CEDEFOP, CPVO, ЕОБХ, ЕАМБ, 

ENISA, ERA, ЕВРОЮСТ и FRA, които 

са изразходили повече от 25 % от 

бюджетите си през последните два 

месеца на 2010 г., както и в случаите на 

CEPOL, CPVO, FRONTEX и отново 

ЕАМБ, които показват непрекъснато 

висок процент на пренесени бюджетни 

кредити, които трябва да бъдат 

освободени; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/3 

Изменение  3 

Gerben-Jan Gerbrandy 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 

резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. изразява раздразнение от факта, че в 

случаите на ECHA, ENISA, ERA, 

EUROFOUND, FRA, CEPOL, EU-OSHA, 

ЕОБХ, ЕВРОЮСТ, ECDC, FRONTEX и 

OHIM съотношението на начисленията 

към пренесените бюджетни кредити 

през 2010 г. беше по-ниско от 50 %; 

призовава за допълнителна информация 

и обосновка от горепосочените агенции, 

тъй като това показва, че над 

половината от техните пренесени 

бюджетни кредити са свързани с 

дейностите, предприети през 

следващата година, и ако не е 

оправдано, това представлява 

нарушение на принципа на ежегодност; 

6. изразява загриженост във връзка с 

факта, че в случаите на ECHA, ENISA, 

ERA, EUROFOUND, FRA, CEPOL, EU-

OSHA, ЕОБХ, ЕВРОЮСТ, ECDC, 

FRONTEX и OHIM съотношението на 

начисленията към пренесените 

бюджетни кредити през 2010 г. беше по-

ниско от 50 %; призовава за 

допълнителна информация и обосновка 

от горепосочените агенции, тъй като 

това показва, че над половината от 

техните пренесени бюджетни кредити 

са свързани с дейностите, предприети 

през следващата година, и ако не е 

оправдано, това представлява 

нарушение на принципа на ежегодност; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/4 

Изменение  4 

Gerben-Jan Gerbrandy 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 

резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 46 

 

Предложение за резолюция Изменение 

46. изразява съжаление, че 

информацията, предоставена от 

агенциите в техните доклади 

съгласно член 96, идва от самите 

агенции, вследствие на което 

точността на техните декларации 

не може да бъде напълно потвърдена 

и приета за сигурна; следователно 

призовава междуинституционалната 

работна група за агенциите да 

разгледа възможността за включване 

на разпоредба относно създаването и 

прилагането на механизъм за 

проверка по отношение на 

информацията, предоставяна от 

агенциите в докладите съгласно 

член 96, с цел да се даде възможност 

на органа по освобождаване от 

отговорност да придобие увереност 

относно валидността на получената 

информация и да се създадат условия 

за строго проследяване на 

наблюденията и препоръките, 

отправени от Парламента в неговите 

предходни резолюции за 

освобождаване от отговорност; 

заличава се 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/5 

Изменение  5 

Gerben-Jan Gerbrandy 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 

резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. призовава агенциите да приемат 

ефективни процедури за надлежно 

разглеждане на твърдения за конфликт 

на интереси в рамките на агенциите 

и/или управителните съвети, по-

специално в Европейската агенция за 

авиационна безопасност, 

Европейската агенция за околната 

среда и Европейския орган за 

безопасност на храните; 

52. призовава агенциите да приемат 

ефективни процедури за надлежно 

разглеждане на твърдения за конфликт 

на интереси в рамките на агенциите 

и/или управителните съвети; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/6 

Изменение  6 

Gerben-Jan Gerbrandy 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 

резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 84 

 

Предложение за резолюция Изменение 

84. изразява загриженост за това, че 

въпреки че Сметната палата предостави 

информация в своята годишна работна 

програма за 2011 г. и въпреки 

настойчивите искания на Европейския 

парламент, специалният доклад относно 

сравнителния анализ на разходите на 

агенциите все още не е представен; 

признава усилията на Сметната палата 

да предостави на Парламента 

информация за сравнителния анализ на 

разходите на агенциите; все пак 

изразява своето учудване, че на 

15 февруари 2012 г. председателят на 

Сметната палата изпрати писмо с 

приложение до председателя на 

Парламента, в което се посочва основно, 

че приложението i) не е специалният 

доклад относно сравнителния анализ на 

разходите на агенциите, ii) не е от 

публичен характер и iii) би могло да се 

използва за процедурата по 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

2011 г., въпреки че данните в 

приложението обхващат периода 2008—

2010 г.; настоятелно призовава 

Сметната палата да положи повече 

усилия, за да предостави на Парламента 

и на обществеността специален доклад 

84. изразява загриженост за това, че 

въпреки че Сметната палата предостави 

информация в своята годишна работна 

програма за 2011 г. и въпреки 

настойчивите искания на Европейския 

парламент, специалният доклад относно 

сравнителния анализ на разходите на 

агенциите все още не е представен; 

признава усилията на Сметната палата 

да предостави на Парламента 

информация за сравнителния анализ на 

разходите на агенциите; отбелязва, че 

на 15 февруари 2012 г. председателят на 

Сметната палата изпрати писмо с 

приложение до председателя на 

Парламента, в което се посочва основно, 

че приложението i) не е специалният 

доклад относно сравнителния анализ на 

разходите на агенциите, ii) не е от 

публичен характер и iii) би могло да се 

използва за процедурата по 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

2011 г., въпреки че данните в 

приложението обхващат периода 2008—

2010 г.; настоятелно призовава 

Сметната палата да положи повече 

усилия, за да предостави на Парламента 

и на обществеността специален доклад 

относно сравнителния анализ на 
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относно сравнителния анализ на 

разходите на агенциите в съответствие с 

професионалните стандарти за одит; 

разходите на агенциите в съответствие с 

професионалните стандарти за одит; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/7 

Изменение  7 

Gerben-Jan Gerbrandy 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 

резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 87 

 

Предложение за резолюция Изменение 

87. настоятелно призовава Сметната 

палата да предотвратява всякакви 

конфликти на интереси при 

възлагането на независим одит на 

агенциите; 

заличава се 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/8 

Изменение  8 

Gerben-Jan Gerbrandy 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.: 

резултати от дейността, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 94 – тире 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– сливане на по-малки агенции с 

дейност в областта на 

изследванията, за да се реализират 

икономии и да се преустанови и/или 

избегне припокриването на цели, както 

и за да се предотвратят допълнителни 

разходи за бюджета на Съюза; 

– сливане на по-малки агенции, за да се 

реализират икономии и да се 

преустанови и/или избегне 

припокриването на цели, както и за да 

се предотвратят допълнителни разходи 

за бюджета на Съюза; 

Or. en 

 

 

 

 


