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2.5.2012 A7-0103/39 

Изменение  39 

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 89 

 

Предложение за резолюция Изменение 

89. отбелязва, че широкият състав на 

управителните съвети на някои 

агенции, както и естеството и 

голямото текучество на техните 

членове могат да ги превърнат в 

неефективен орган за вземане на 

решения; съответно призовава 

междуинституционалната работна 

група за агенциите да потърси 

решение на този въпрос, наред с 

извършването на повторна оценка на 

естеството на статута на техните 

членове, обхвата на техните 

правомощия и въпросите, свързани с 

конфликтите на интереси; предлага 

също да бъде разгледана 

възможността за обединяване на 

управителните съвети на агенциите, 

работещи в свързани области, с цел 

намаляване на разходите за 

заседания; 

заличава се 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/40 

Изменение  40 

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 90 

 

Предложение за резолюция Изменение 

90. отбелязва отговорността, която 

носят управителните съвети за 

управлението и надзора на агенциите; 

счита, че някои решения на 

управителните съвети, като решенията 

за отхвърляне без основателна причина 

на една или повече препоръки на 

вътрешния одитор, могат да окажат 

отрицателно въздействие върху начина, 

по който дадена агенция се ръководи; 

призовава позицията на Комисията да 

бъде преразгледана в рамките на 

управителните съвети на агенциите, 

за да им се предостави право на 

гласуване и на съставяне на 

„блокиращо малцинство“ по 

отношение на решенията, свързани с 

бюджетното, финансовото и 

административното управление; 

освен това призовава Комисията да 

уведоми органа по освобождаване от 

отговорност относно решенията, взети 

от управителните съвети, които са в 

противоречие с принципа на добро 

бюджетно и финансово управление на 

агенциите или с разпоредбите на 

Финансовия регламент; 

90. отбелязва отговорността, която 

носят управителните съвети за 

управлението и надзора на агенциите; 

счита, че някои решения на 

управителните съвети, като решенията 

за отхвърляне без основателна причина 

на една или повече препоръки на 

вътрешния одитор, могат да окажат 

отрицателно въздействие върху начина, 

по който дадена агенция се ръководи; 

призовава Комисията да уведоми 

Европейския парламент и Съвета 

относно решенията, взети от 

управителните съвети, които са в 

противоречие с принципа на добро 

бюджетно и финансово управление на 

агенциите или с разпоредбите на 

Финансовия регламент; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/41 

Изменение  41 

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 94 

 

Предложение за резолюция Изменение 

94. също така призовава агенциите да 

разгледат следните варианти при 

обмисляне на възможността за 

административна подкрепа, за да се 

работи по най-ефективния възможен 

начин: 

94. също така призовава агенциите да 

разгледат следните варианти при 

обмисляне на възможността за 

административна подкрепа, за да се 

работи по най-ефективния възможен 

начин: 

– 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; 

  

– споделяне на услуги между агенциите, 

на принципа на географска близост или 

близост по области на политика; 

приветства в това отношение 

инициативата на Европейската агенция 

по морска безопасност и Европейската 

агенция за контрол на рибарството за 

споделяне на функцията за вътрешен 

одит; при все това счита, че това е 

само едно начало, което трябва да 

бъде последвано от преструктуриране 

и сливане, валидно за всички агенции; 

– споделяне на административни и 

одитни услуги между агенциите, на 

принципа на географска близост или 

близост по области на политика; 

приветства в това отношение 

инициативата на Европейската агенция 

по морска безопасност и Европейската 

агенция за контрол на рибарството за 

споделяне на функцията за вътрешен 

одит; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/42 

Изменение  42 

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 95 

 

Предложение за резолюция Изменение 

95. призовава Комисията и/или 

Сметната палата да извършат 

оценка на всички агенции, за да 

открият и анализират: 

95. призовава Комисията да посочи кога 

ще актуализира оценката на 

децентрализираните агенции на ЕС за 

2009 г., която би се съсредоточила, 

наред с другото, върху:  

– потенциалните взаимодействия и 

случаите на излишни или дублиращи се 

дейности на агенциите, 

– потенциалните взаимодействия или 

случаите на излишни или дублиращи се 

дейности на агенциите, 

– ненужно високи равнища на 

административните разходи вследствие 

на местоположението на седалището, 

– значителни равнища на 

административните разходи вследствие 

на местоположението на седалището, 

и да изготвят цялостна оценка на 

въздействието на разходите и ползите, 

анализираща сливането или 

закриването на някои от агенциите 

при недостатъчна добавена стойност 

или ефективност на отделни агенции, 

както и да информират Парламента 

за този въпрос навреме с оглед на 

процедурата по освобождаване от 

отговорност за 2011 г.; 

и да изготвят цялостен анализ на 

разходите/ ползите и оценка на 

въздействието, за да разгледат дали 

добавената стойност или 

ефективността на отделните 

агенции не е достатъчна, 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/43 

Изменение  43 

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 96 

 

Предложение за резолюция Изменение 

96. призовава Комисията, в рамките 

на преразглеждането на Решение 

2009/371/ПВР, да разгледа 

възможността за сливане на 

Европейския полицейски колеж с 

Европейската полицейска служба с 

цел подобряване на разпределението 

на ресурсите и намаляване на 

административните разходи; 

заличава се 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/44 

Изменение  44 

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 97 

 

Предложение за резолюция Изменение 

97. настоятелно призовава 

Комисията и Съвета да вземат 

предвид реалните потребности на 

всяка агенция и необходимостта да се 

пестят парите на данъкоплатците 

на Съюза в условията на финансова и 

икономическа криза, и да не вземат 

под внимание интересите на някои 

държави членки да има агенция 

конкретно на тяхна територия по 

причини, различни от публичните 

интереси на Съюза; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\900780BG.doc  PE486.786v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

2.5.2012 A7-0103/45 

Изменение  45 

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 99 

 

Предложение за резолюция Изменение 

99. приветства продължаващата работа 

на междуинституционалната работна 

група за агенциите, чиято задача е да 

прави преглед на ролята и мястото на 

децентрализираните агенции в 

институционалния пейзаж на Съюза, 

както и на създаването, структурата и 

функционирането на тези агенции, 

наред с въпроси, свързани с 

финансирането, бюджета, надзора и 

управлението; изисква от 

междуинституционалната работна 

група да предложи 

проектопредложение за общо 

споразумение между Парламента, 

Съвета и Комисията относно 

агенциите; 

99. приветства продължаващата работа 

на междуинституционалната работна 

група за агенциите, чиято задача е да 

прави преглед на ролята и мястото на 

децентрализираните агенции в 

институционалния пейзаж на Съюза, 

както и на създаването, структурата и 

функционирането на тези агенции, 

наред с въпроси, свързани с 

финансирането, бюджета, надзора и 

управлението; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/46 

Изменение  46 

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 101 

 

Предложение за резолюция Изменение 

101. отправя искане към 

междуинституционалната работна група 

да посочи областите на дублиране и 

припокриване между 

съществуващите агенции и да 

разгледа възможността за сливане на 

някои агенции; 

101. отправя искане към 

междуинституционалната работна група 

да вземе под внимание областта на 

конфликтите на интереси, да 

разгледа определенията и добрата 

практика в други органи и да изготви 

принципи и практики, които да 

бъдат приети в агенциите на 

Европейския съюз; 

Or. en 
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2.5.2012 A7-0103/47 

Изменение  47 

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 102 

 

Предложение за резолюция Изменение 

102. счита, че агенциите биха се 

възползвали от споделените 

административни услуги по сходен 

начин, както при сътрудничеството 

между Комитета на регионите и 

Европейския икономически и социален 

комитет; настоятелно призовава 

междуинституционалната работна 

група да разгледа въпроса за 

географската разпръснатост на 

агенциите, която увеличава 

значително техните разходи и 

затруднява сътрудничеството; 

счита, че ако агенциите са групирани 

на малък брой места, те биха могли 

да споделят постоянните разходи и 

разходите за управление, особено по 

отношение на информационните 

технологии, персонала и финансовото 

управление; 

заличава се 

Or. en 

 

 


