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22.4.2015 A8-0070/4 

Изменение  4 
Инес Аяла Сендер, Дерек Вон, Йенс Гайер 
от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0070/2015 
Ришард Чарнецки 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: 

резултати, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Предложение за резолюция 
Параграф 1 
 

Предложение за резолюция Изменение 

1. припомня значението на задачите, 

изпълнявани от агенциите, както и 

тяхното пряко въздействие върху 

ежедневния живот на гражданите на 

Съюза, независимостта на агенциите, 

по-специално на регулаторните агенции 

и агенциите, занимаващи се с 

независимо събиране на информация; 

припомня, че основната причина за 

създаването на агенциите беше 

изготвянето на независими технически 

или научни оценки; посочва, че ролята 

на изпълнителните агенции е да 

подпомагат Комисията при 

управлението на програми на Съюза от 

името на самия Съюз; призовава 

Комисията и Европейската мрежа на 

агенциите („Мрежата“) да подобрят 

комуникационните си политики за 

гарантиране на ефективна комуникация 

на агенциите с гражданите, за да се 

повиши осведомеността за 

продуктивността и постиженията; 

1. припомня значението на задачите, 

изпълнявани от агенциите, както и 

тяхното пряко въздействие върху 

ежедневния живот на гражданите на 

Съюза, независимостта на агенциите, 

по-специално на регулаторните агенции 

и агенциите, занимаващи се с 

независимо събиране на информация; 

припомня, че основната причина за 

създаването на агенциите беше 

изготвянето на независими технически 

или научни оценки; посочва, че ролята 

на децентрализираните агенции е да 

подпомагат Комисията при 

изпълнението на политики на Съюза 

от името на самия Съюз; призовава 

Комисията и Европейската мрежа на 

агенциите („Мрежата“) да подобрят 

комуникационните си политики за 

гарантиране на ефективна комуникация 

на агенциите с гражданите, за да се 

повиши осведомеността за 

продуктивността и постиженията; 

Or. en 
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Изменение  5 
Инес Аяла Сендер, Дерек Вон, Йенс Гайер 
от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0070/2015 
Ришард Чарнецки 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: 

резултати, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Предложение за резолюция 
Параграф 18 
 

Предложение за резолюция Изменение 

18. отбелязва, че в седем случая 

Сметната палата все още констатира 

висок процент на анулирани бюджетни 

кредити от преноси от предходни 

години; отбелязва, че това анулиране 

показва, че пренесените бюджетни 

кредити се основават на завишени 

нужди или са необосновани поради 

други причини; призовава Мрежата да 

направи всичко по силите си за 

предотвратяване на преноси в бъдеще, 

като се съсредоточи по-специално 

върху агенциите, които са анулирали 

преноси от предходни години; 

18. отбелязва, че в седем случая 

Сметната палата все още констатира 

висок процент на анулирани бюджетни 

кредити от преноси от предходни 

години; отбелязва, че това анулиране 

показва, че пренесените бюджетни 

кредити се основават на завишени 

нужди или са необосновани поради 

други причини; призовава агенциите да 

направят всичко по силите си, и по-

специално да подобрят процедурите 

си по бюджетно планиране, за 

предотвратяване на преноси в бъдеще, 

като се съсредоточава по-специално 

върху агенциите, които са анулирали 

преноси от предходни години; 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0070/6 

Изменение  6 
Инес Аяла Сендер, Дерек Вон, Йенс Гайер 
от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0070/2015 
Ришард Чарнецки 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: 

резултати, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Предложение за резолюция 
Параграф 30 
 

Предложение за резолюция Изменение 

30. констатира въз основа на 

информация от Мрежата, че повечето 

агенции са изпълнили исканото 

намаление на персонала от 5% в своите 

съответни многогодишни планове 

относно политиката за персонала и 

настоятелно приканва Мрежата да 

се погрижи за това агенциите, които 

все още не са направили това, да 

предприемат необходимите мерки за 

осъществяване на съкращенията без 

по-нататъшно отлагане; приветства 

факта, че Комисията създаде 

допълнителен резерв за преназначаване 

на 5% от персонала и настоятелно 

призовава Мрежата да сътрудничи на 

Комисията в това отношение; 

30. констатира въз основа на 

информация от Мрежата, че повечето 

агенции вече са изпълнили, макар и 

много трудно, исканото намаление на 

персонала от 5% в своите съответни 

многогодишни планове относно 

политиката за персонала; изразява 

съжаление във връзка с това, че 

Комисията създаде допълнителен резерв 

за преназначаване на 5% от персонала, 

като по този начин наложи 

допълнителни съкращения в 

щатните разписания на агенциите, 

които надвишават договорената цел 

от 5%; 

Or. en 



 

AM\1058801BG.doc  PE555.122v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

22.4.2015 A8-0070/7 

Изменение  7 
Инес Аяла Сендер, Дерек Вон, Йенс Гайер 
от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0070/2015 
Ришард Чарнецки 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: 

резултати, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Предложение за резолюция 
Параграф 30 а (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 30a. констатира въз основа на 

информация от Мрежата, че някои 

агенции вече са изправени пред 

сериозни трудности при 

изпълнението на своите мандати с 

ограничените ресурси, с които 

разполагат; отбелязва със 

загриженост, че на агенциите ще им 

бъде трудно да предоставят същото 

ниво на качество на работа, ако 

процесът на допълнителни 

съкращения на персонала продължи, 

тъй като Съюзът им възлага все по-

голям брой задачи и отговорности; 

призовава Комисията да преразгледа 

своя план за допълнителни 

съкращения на персонала и да го 

съобрази с натовареността и 

необходимостта от ресурси на всяка 

отделна агенция; 

Or. en 



 

AM\1058801BG.doc  PE555.122v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

22.4.2015 A8-0070/8 

Изменение  8 
Инес Аяла Сендер, Дерек Вон, Йенс Гайер 
от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0070/2015 
Ришард Чарнецки 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 г.: 

резултати, финансово управление и контрол на агенциите на ЕС 

COM(2013)0570 – C8-0225/2014 – 2014/2139(DEC) 

Предложение за резолюция 
Параграф 30 б (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 30б. припомня позицията на 

Парламента в рамките на 

бюджетната процедура, че 

персоналът, който се финансира от 

такси, плащани от сектора, и 

следователно не се финансира от 

бюджета на Съюза, не следва да бъде 

засегнат от прилаганите от Съюза 

годишни съкращения от 1%; счита, че 

Комисията следва да третира 

агенциите, които се финансират 

главно от бюджета на Съюза, като 

отделен случай и да предложи 

отделна рамка за агенциите, които се 

финансират главно от такси, 

плащани от сектора, които следва да 

бъдат пропорционални на разходите 

за предоставяните от съответната 

агенция услуги; 

Or. en 

 

 


