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2.5.2012 A7-0103/32 

Изменение  32 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

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

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 

 

Предложение за резолюция Изменение 

80. отправя искане към Сметната 

палата да подготви свободно 

достъпна и прозрачна процедура за 

класиране на агенциите чрез 

използване на важни показатели в 

областта на доброто финансово и 

бюджетно управление, ниски 

правителствени разходи, както и 

ефикасна оперативна ефективност и 

да предостави основните данни в 

лесно достъпен формат (например 

Excel файлове и/или CSV файлове); 

заличава се 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/33 

Изменение  33 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

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

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 83 

 

Предложение за резолюция Изменение 

83. припомня, че Сметната палата 

действа като независим външен 

контролен орган, за да удовлетвори 

правото на европейските граждани на 

информация за изразходването на 

техните пари и управлението на 

агенциите; в този контекст припомня, че 

агенциите обслужват публичните 

интереси и следва да отговарят пред 

гражданите, чиито интереси трябва да 

обслужват; призовава Сметната 

палата да предостави на органа по 

освобождаване от отговорност 

възможно най-пълни данни относно 

предприетите действия във връзка с 

предишни одити и относно 

нередностите, които Палатата не 

счита за достатъчно съществени за 

включването им в забележка, за да се 

подпомогне органът по освобождаване 

от отговорност в неговата задача за 

упражняване на надзор над 

агенциите; 

83. припомня, че Сметната палата 

действа като независим външен 

контролен орган, за да удовлетвори 

правото на европейските граждани на 

информация за изразходването на 

техните пари и управлението на 

агенциите; в този контекст припомня, че 

агенциите обслужват публичните 

интереси и следва да отговарят пред 

гражданите, чиито интереси трябва да 

обслужват; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/34 

Изменение  34 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение 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 

заличава се 
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да предостави на Парламента и на 

обществеността специален доклад 

относно сравнителния анализ на 

разходите на агенциите в 

съответствие с професионалните 

стандарти за одит; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/35 

Изменение  35 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

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

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 85 

 

Предложение за резолюция Изменение 

85. отбелязва, че Сметната палата ще 

публикува специален доклад относно 

управлението на конфликтите на 

интереси в агенциите до края на юни 

2012 г.; изразява загриженост за това, 

че срещу няколко агенции 

няколкократно са подавани 

възражения във връзка със случаи на 

конфликти на интереси, приветства 

това решение и призовава Сметната 

палата да положи повече усилия, за да 

изготви този специален доклад в 

планирания срок; 

85. отбелязва, че Сметната палата ще 

публикува специален доклад относно 

управлението на конфликтите на 

интереси в агенциите до края на юни 

2012 г.; приветства това решение и 

призовава Сметната палата да положи 

повече усилия, за да изготви този 

специален доклад в планирания срок; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/36 

Изменение  36 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

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

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 86 

 

Предложение за резолюция Изменение 

86. счита, че ако във външния одит на 

отчетите на агенциите трябва да 

участват одитори от частния 

сектор, подборът и назначаването на 

частните одитори следва да бъдат 

осъществявани в съответствие с 

приложимите правила, включително 

правилата за прозрачност на 

обществените поръчки, както и че 

следва да бъдат въведени подходящи 

механизми за контрол, за да се 

гарантира, че работата по отношение на 

законността и редовността на приходите 

и разходите и надеждността на отчетите 

на агенциите, се извършва съгласно 

съответните стандарти; счита също така, 

че някои аспекти на тези възложени 

на външни изпълнители външни 

одити, включително констатациите от 

одита, трябва да останат изцяло 

отговорност на Сметната палата, 

която ще трябва да управлява всички 

административни процедури и 

процедури за възлагане на обществени 

поръчки, както и да ги финансира от 

собствения си бюджет, без да иска 

допълнителни бюджетни средства, 

тъй като тази задача е в 

правомощията на Сметната палата; 

86. счита, че подборът и назначаването 

на частните одитори следва да бъдат 

осъществявани в съответствие с 

приложимите правила, включително 

правилата за прозрачност на 

обществените поръчки, както и че 

следва да бъдат въведени подходящи 

механизми за контрол, за да се 

гарантира, че работата по отношение на 

законността и редовността на приходите 

и разходите и надеждността на отчетите 

на агенциите, се извършва съгласно 

съответните стандарти; счита също така, 

че констатациите от одита ще бъдат 

включени в одитното становище на 

Европейската сметна палата, 

публикувано в специфичните годишни 

доклади; припомня, че такива 

възложени на външни изпълнители 

външни одити остават изцяло 

отговорност на Сметната палата, която 

ги финансира, както и всички други 

разходи, свързани с възложени на 

външни изпълнители външни одити, 

от собствения си бюджет. 
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освен това текущата криза не дава 

възможност за предоставяне на 

допълнителни бюджетни средства за 

изпълнението на задачи, които 

попадат в правомощията на една 

институция на Съюза, в случая – 

Сметната палата; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/37 

Изменение  37 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение 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 A7-0103/38 

Изменение  38 

Edit Herczog 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0103/2012 

Monica Luisa Macovei 

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

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

2011/2232(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 88 

 

Предложение за резолюция Изменение 

88. счита също така, че ако се 

практикува възлагане на външни 

изпълнители, докладът на 

независимите одитори трябва да бъде 

публикуван незабавно както от 

независимите одитори, така и от 

Сметната палата; за тази цел 

Европейският парламент изисква от 

Сметната палата да се въздържа от 

налагането на клаузи за 

поверителност в договора с 

евентуалния независим изпълнител 

по отношение на публикуването на 

докладите във вида, в който се 

изготвят от независимия 

изпълнител; едновременно с това 

Сметната палата трябва да поеме 

отговорността за независимия одит 

и да действа по съответния начин; 

заличава се 

Or. en 

 

 

 


