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26.3.2014 A7-0222/1 

Изменение  1 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0222/2014 

Маркус Пипер 

Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването на Комисията от 

отговорност за 2012 г. 

2013/2260(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 276 

 

Предложение за резолюция Изменение 

276. приветства факта, че Комисията е 

отговорила на изразената от Сметната 

палата загриженост по отношение на 

използването на процедури на пряко 

договаряне и прилагането на повече 

състезателни тръжни процедури; 

споделя мнението на Сметната палата, 

че състезателните тръжни процедури 

биха били по-полезни за поръчки за 

управленски услуги и одит; насърчава 

Комисията да направи прилагането на 

състезателни тръжни процедури 

задължително с оглед да се търсят 

икономически най-изгодните оферти и 

да се гарантират равнопоставени 

условия на конкуренция между всички 

участници на пазара; 

276. приветства факта, че Комисията е 

отговорила на изразената от Сметната 

палата загриженост по отношение на 

използването на процедури на пряко 

договаряне и прилагането на повече 

състезателни тръжни процедури; 

споделя мнението на Сметната палата, 

че състезателните тръжни процедури 

биха били по-полезни за поръчки за 

управленски услуги и одит; насърчава 

Комисията да направи прилагането на 

състезателни тръжни процедури 

задължително с оглед да се търсят 

икономически най-изгодните оферти и 

да се гарантират равнопоставени 

условия на конкуренция между всички 

участници на пазара, като се допускат 

дерогации при криза; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0222/2 

Изменение  2 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0222/2014 

Маркус Пипер 

Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването на Комисията от 

отговорност за 2012 г. 

2013/2260(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 279 

 

Предложение за резолюция Изменение 

279. призовава следователно Комисията 

и ЕСВД отсега нататък да прилагат 

принципа „повече за повече“ по 

отношение на изпълнението на 

механизма „ПЕГАС“ и да наблюдават 

отблизо изплащането на средствата; 

279. призовава следователно Комисията 

и ЕСВД да проучат дали може да се 

прилага принципът „повече за повече“ 

по отношение на изпълнението на 

механизма „ПЕГАС“ и да наблюдават 

отблизо изплащането на средствата; 

очаква да бъде информиран за 

евентуалния напредък; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0222/3 

Изменение  3 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0222/2014 

Маркус Пипер 

Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването на Комисията от 

отговорност за 2012 г. 

2013/2260(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 281 

 

Предложение за резолюция Изменение 

281. изразява съжаление, в съответствие 

с констатациите на Сметната палата, че 

Комисията и ЕСВД не са отделили 

достатъчно внимание на заменимостта 

на финансирането по линия на 

„ПЕГАС“; изразява загриженост 

предвид рисковете, посочени от 

Сметната палата, че ДФП в рамките на 

„ПЕГАС“ се използва от Палестинската 

власт като заместител на собствения й 

бюджет в подкрепа на компонента обща 

политика на сигурност в нейните 

политики, включително за финансиране 

на служители на полицията и на 

службите за сигурност, които не 

отговарят на условията за допустимост 

за ДФП по линия на „ПЕГАС“; 

281. изразява съжаление, в съответствие 

с констатациите на Сметната палата, че 

Комисията и ЕСВД не са отделили 

достатъчно внимание на заменимостта 

на финансирането по линия на 

„ПЕГАС“; изразява загриженост 

предвид рисковете, посочени от 

Сметната палата, че ДФП в рамките на 

„ПЕГАС“ би могло да се използва от 

Палестинската власт като заместител на 

собствения й бюджет в подкрепа на 

компонента обща политика на 

сигурност в нейните политики, 

включително за евентуално 

финансиране на служители на 

полицията и на службите за сигурност, 

които не отговарят на условията за 

допустимост за ДФП по линия на 

„ПЕГАС“; изисква от Комисията да 

гарантира, че финансирането се 

предоставя само на крайни 

бенефициенти от одобрения списък с 

хора; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0222/4 

Изменение  4 

Барт Стас 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0222/2014 

Маркус Пипер 

Специални доклади на Сметната палата в рамките на освобождаването на Комисията от 

отговорност за 2012 г. 

2013/2260(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 282 

 

Предложение за резолюция Изменение 

282. настоятелно изисква при тези 

обстоятелства провеждането на 

съдебно-счетоводен одит на 

изплащането на средства за ДФП в 

рамките на „ПЕГАС“, за да се 

гарантира, че не се изплащат, нито се 

насочват средства неправомерно към 

групи, които не отговарят на условията 

за финансиране, и настоява Комисията и 

ЕСВД да повдигнат този въпрос пред 

Палестинската власт, за да се 

предотврати ново отклоняване на 

финансиране от „ПЕГАС“ през 2014 г.; 

282. изисква провеждането на съдебно-

счетоводен одит на изплащането на 

средства за ДФП в рамките на „ПЕГАС“ 

до края на 2014 г., за да се гарантира, че 

не се изплащат нито се насочват 

средства неправомерно към групи, 

които не отговарят на условията за 

финансиране, и настоява Комисията и 

ЕСВД да се стремят към пълноценно 

сътрудничество от страна на 

Палестинската власт, за да се 

предотврати възможно отклоняване на 

финансиране от „ПЕГАС“ през 2014 г.; 

призовава Сметната палата да 

подпомогне избора на правилна 

методология, която да бъде 

използвана при провеждането на 

одита;  

Or. en 

 

 


