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Доклад A8-0080/2016 

Дерек Вон 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Постижения, финансово управление и 

контрол на агенциите на ЕС 

2015/2205(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 

 

Предложение за резолюция Изменение 

39. напомня на Сметната палата, че 

Парламентът, Съветът и Комисията се 

договориха в точка 54 от Общия подход, 

че пълната отговорност за всички 

аспекти на възложени на външен 

изпълнител одити продължава да се 

носи от Сметната палата, която 

управлява всички необходими 

административни процедури и 

процедури за възлагане на поръчки; 

иска от Комисията да поясни незабавно 

дали това все още е приложимо или 

не; изразява дълбоко съжаление, че 

новият подход към одитите с участието 

на одитори от частния сектор е довел до 

85% увеличение на административната 

тежест за агенциите, т.е. до повече от 

13 000 допълнителни часове или средно 

3,5 еквивалента на пълно работно време 

(ЕПРВ) в сравнение с предходния одит, 

управляван от Сметната палата; 

изразява съжаление, че времето, 

необходимо за възлагане на обществени 

поръчки и управление на договори за 

одит, създаде повече от 

1 400 човекочаса допълнителна работа 

за децентрализираните агенции, и че 

общите допълнителни разходи за 

външни одити от частния сектор през 

2014 г. възлизат на 550 000 EUR; 

призовава Сметната палата да 

39. напомня на Сметната палата, че 

Парламентът, Съветът и Комисията се 

договориха в точка 54 от Общия подход, 

че пълната отговорност за всички 

аспекти на възложени на външен 

изпълнител одити продължава да се 

носи от Сметната палата, която 

управлява всички необходими 

административни процедури и 

процедури за възлагане на поръчки; 

иска от Комисията да потвърди 

незабавно, че Общият подход е все 

още приложим; изразява дълбоко 

съжаление, че новият подход към 

одитите с участието на одитори от 

частния сектор е довел до 85% 

увеличение на административната 

тежест за агенциите, т.е. до повече от 

13 000 допълнителни часове или средно 

3,5 еквивалента на пълно работно време 

(ЕПРВ) в сравнение с предходния одит, 

управляван от Сметната палата; 

изразява съжаление, че времето, 

необходимо за възлагане на обществени 

поръчки и управление на договори за 

одит, създаде повече от 

1 400 човекочаса допълнителна работа 

за децентрализираните агенции, и че 

общите допълнителни разходи за 

външни одити от частния сектор през 

2014 г. възлизат на 550 000 EUR; 
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предостави по-добри насоки за 

одиторите от частния сектор, така че да 

се намали значително увеличената 

административна тежест; 

призовава Сметната палата да 

предостави по-добри насоки за 

одиторите от частния сектор, така че да 

се намали значително увеличената 

административна тежест; 

Or. en 

 

 


