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2.5.2012 A7-0103/12 

Изменение  12 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

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 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че решенията 

относно създаването и определянето 

на седалищата на агенциите, взети 

от Съвета през последните години, са 

причина за високи разходи и 

неефективност при 

функционирането на съответните 

агенции, тъй като те не се основават 

на съображения за ефективност, и 

наред с другото, водят до 

определянето на отдалечени и скъпо 

струващи седалища, 

заличава се 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/13 

Изменение  13 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

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 

Съображение Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че 

междуинституционалната работна 

група за агенциите организира за 

седми път заседание на политическо 

равнище на 13 декември 2011 г., на 

което бяха обсъдени следните 

въпроси: критерии за създаване на 

нови агенции, избор на седалище на 

агенциите и споразумение за 

седалището, състав на 

управителните съвети, процедури за 

назначаване на директор, оценка и 

резултати, многогодишна програма и 

административна подкрепа; 

заличава се 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/14 

Изменение  14 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

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; 

заличава се 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/15 

Изменение  15 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

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 относно 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; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/16 

Изменение  16 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

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, че 

съотношението на начисленията на 

някои агенции към пренесените 

бюджетни кредити през 2010 г. беше по-

ниско от 50 %; призовава за 

допълнителна информация и обосновка 

от агенциите, 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 A7-0103/17 

Изменение  17 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

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 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава всички съответни 

заинтересовани лица в сферата на 

бюджета да изпълняват своите 

задължения в рамките на бюджетната 

процедура, да предоставят подходяща 

обосновка за своите искания във връзка 

с бюджета на агенциите (т.е. 

първоначално искане за бюджет, 

увеличения, намаления) и в бъдеще да 

обмислят по-внимателно решенията за 

увеличаване на бюджета на дадена 

агенция, като вземат предвид 

времето, което е необходимо за 

изпълнение на новите дейности; 

счита, че бюджетите на агенциите 

следва да се базират на действителните 

им нужди; следователно призовава 

Комисията и всички заинтересовани 

страни, участващи в бюджетната 

процедура, да приложат възможно 

най-скоро препоръката на Сметната 

палата за принципа на бюджетиране 

на нулева база за агенциите при 

изготвянето на бюджетите на 

агенциите, което означава, че 

бюджетът на всяка една от 

агенциите се изготвя, без да се вземат 

предвид сумите от предишни години, 

и се определя от отделните нужди на 

18. призовава всички съответни 

заинтересовани лица в сферата на 

бюджета да изпълняват своите 

задължения в рамките на бюджетната 

процедура, да предоставят подходяща 

обосновка за своите искания във връзка 

с бюджета на агенциите (т.е. 

първоначално искане за бюджет, 

увеличения, намаления) и в бъдеще да 

обмислят по-внимателно решенията за 

увеличаване или намаляване на 

бюджета на дадена агенция; счита, че 

бюджетите на агенциите следва да се 

базират на действителните им нужди; 



 

AM\900773BG.doc  PE486.786v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

всяка агенция; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/18 

Изменение  18 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

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 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. приветства факта, че Сметната 

палата успя да получи достатъчна 

увереност, че годишните отчети на 

всички агенции, свързани с 

пространството на свобода, 

сигурност и правосъдие, за 

финансовата 2010 година са надеждни 

във всички съществени аспекти и че 

извършените операции са 

законосъобразни и редовни; отбелязва, 

че освобождаването от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета на 

тези агенции следва да продължава да се 

основава на работата им през годината; 

28. приветства факта, че Сметната 

палата успя да получи достатъчна 

увереност, че годишните отчети на 

всички агенции за финансовата 2010 

година са надеждни във всички 

съществени аспекти и че извършените 

операции са законосъобразни и редовни; 

отбелязва, че освобождаването от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета на тези агенции следва да 

продължава да се основава на работата 

им през годината; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/19 

Изменение  19 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

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 

Заглавие преди параграф 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Оценка на агенциите заличава се 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/20 

Изменение  20 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

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 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. призовава агенциите да извършват 

и представят веднъж на две години 

обща оценка на своите дейности, 

изпълнение и ефективност, по искане 

на Комисията, Парламента и/или 

Сметната палата, както и да 

публикуват съответните доклади на 

своите интернет страници; 

агенциите трябва да бъдат 

съответно призовани да изготвят 

пътна карта с план за последващи 

действия въз основа на заключенията 

от тези оценки, както и ежегоден 

доклад за напредъка; 

заличава се 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/21 

Изменение  21 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

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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