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20.4.2016 A8-0140/12 

Изменение  12 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 397 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 397a. припомня, че управлението на 

миграционните потоци и помощта за 

развитие са тясно свързани; поради 

това припомня, че държавите членки 

следва да свържат икономическите 

ангажименти с решаването на 

свързаните с миграцията въпроси с 

цел обръщане на миграционните 

потоци; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/13 

Изменение  13 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 522 

 

Предложение за резолюция Изменение 

522. счита, че общата 

селскостопанска политика (ОСП), 

като една от първите европейски 

политики, е важен инструмент на 

ЕС с широко въздействие, не само по 

отношение на производството на 

храни и екосистемите услуги, но и от 

гледна точка на настоящите и 

потенциалните подобрения по 

отношение на околната среда и 

социално-икономическите и 

свързаните с пола подобрения, както 

и по отношение на усилията за борба 

с обезлюдяването в селските райони, 

като се има предвид необходимостта 

да се развие концепцията за 

кръговата икономика; счита, че по 

този начин ОСП допринася за 

равновесието между регионите на 

Европейския съюз, като осигурява 

финансова подкрепа и важни 

инструменти, с което помага на 

младите земеделски стопани да 

започнат селскостопанска дейност и 

да обезпечат приемствеността 

между поколенията; 

заличава се 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/14 

Изменение  14 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 522 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 522a. отбелязва, че ОСП, която е една 

от най-старите и разполагащите с 

по-голямо количество средства 

европейски политики, вече не успява 

да постигне една от основните си 

цели, а именно да гарантира достоен 

доход за земеделските стопани, 

поради наложените варианти на 

политиката и нарастващата 

административна тежест; счита, че 

финансовата помощ вече не е 

достатъчна, за да се гарантира 

устойчивостта на започнатата от 

младите земеделски стопани 

селскостопанска дейност или 

прехвърлянето на стопанства, което 

допринася за обезлюдяването на 

селските райони; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/15 

Изменение  15 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 523 

 

Предложение за резолюция Изменение 

523. отбелязва, че ГД „Земеделие и 

развитие на селските райони“ 

положи много усилия през 2014 г. 

съвместно с органите на държавите 

членки, за да бъдат те във все по-

голяма степен способни да 

предотвратяват грешки при 

разходването на средства в областта 

на селското стопанство и да 

изпълняват своите програми за 

развитие на селските райони; 

признава положителното 

въздействие на ГД „Земеделие и 

развитие на селските райони“, което 

става видно от годишния доклад на 

Сметната палата за 2014 г., и счита, 

че заедно с държавите членки, 

техните действия би следвало да 

осигурят добра основа за по-

нататъшни подобрения през най-

важните години от настоящия 

разходен период 2014 – 2020 г.; 

заличава се 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/16 

Изменение  16 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 530 

 

Предложение за резолюция Изменение 

530. посочва, че разликите в начините 

на прилагане в държавите членки на 

правилата относно обвързаните с 

производството плащания нарушават 

конкуренцията, например в сектора 

на млякото; 

заличава се 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/17 

Изменение  17 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 542 

 

Предложение за резолюция Изменение 

542. очаква Комисията във възможно 

най-кратки срокове да използва 

пълноценно процеса на опростяване на 

ОСП, особено по отношение на тежките 

и сложни правила за кръстосано 

спазване и екологизиране, които в 

крайна сметка оказват въздействие 

върху земеделските стопани в цяла 

Европа; подчертава, че процесът на 

опростяване следва да се съсредоточи 

върху облекчаването на 

административната тежест и следва да 

не излага на опасност договорените в 

рамките на последната реформа на 

ОСП принципи и правила, които 

следва да останат непроменени; 

счита, че това опростяване не следва 

да включва преразглеждане на 

разходите във връзка с ОСП за 

периода 2013 – 2020 г.; 

542. очаква Комисията във възможно 

най-кратки срокове да използва 

пълноценно процеса на опростяване на 

ОСП, особено по отношение на тежките 

и сложни правила за кръстосано 

спазване и екологизиране, които в 

крайна сметка оказват въздействие 

върху земеделските стопани в цяла 

Европа; подчертава, че процесът на 

опростяване следва да се съсредоточи 

върху облекчаването на 

административната тежест; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/18 

Изменение  18 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 547 

 

Предложение за резолюция Изменение 

547. отбелязва, че последиците от 

руската забрана за внос на 

селскостопански продукти, която влезе 

в сила в средата на 2014 г., са голямо 

предизвикателство; призовава за по-

добро управление в началния стадий на 

прилагане на всички спешни мерки за 

осигуряване на правилно насочване на 

средствата или, по целесъобразност, за 

бързото възстановяване на 

неправомерно изисканите суми; в този 

контекст приветства 

непрекъснатите усилия на 

Комисията за намиране на 

алтернативна пазарна реализация за 

излишното селскостопанско 

производство и за предоставяне на 

подкрепа за засегнатите от 

забраната сектори; приветства 

усилията на Комисията за намиране 

на алтернативна пазарна реализация 

за излишното селскостопанско 

производство  и призовава държавите 

членки да положат съвместни усилия 

за премахването на пречките пред 

разширяването на възможностите за  

пазарна реализация; подчертава 

значението  на  споразумението за 

Трансатлантическо партньорство за 

търговия и инвестиции (ТПТИ), което 

би могло да компенсира затварянето 

547. отбелязва, че последиците от 

руската забрана за внос на 

селскостопански продукти, която влезе 

в сила в средата на 2014 г., са голямо 

предизвикателство; призовава за по-

добро управление в началния стадий на 

прилагане на всички спешни мерки за 

осигуряване на правилно насочване на 

средствата или, по целесъобразност, за 

бързото възстановяване на 

неправомерно изисканите суми; 

отправя предупреждение срещу 

сключването на споразумението за 

Трансатлантическо партньорство за 

търговия и инвестиции (ТПТИ), чието 

изпълнение застрашава европейските 

здравни и  екологични стандарти и би 

задълбочило допълнително кризата с 

добитъка; призовава  за отмяна на 

санкциите срещу Русия, за да се 

договори във възможно най-кратки 

срокове повторното отваряне на 

пазара; 
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търговия; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/19 

Изменение  19 

Луи Алио 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 557 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 557a. призовава за временно спиране 

на всички плащания на помощи за 

трети държави, чиито земеделски 

стопани са конкуренти на 

европейското селско стопанство; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/20 

Изменение  20 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Съображение Д – буква в 

 

Предложение за резолюция Изменение 

в) условия и резерв за изпълнение — 

принципите на добро финансово 

управление се основават на факта, че 

финансирането от Съюза се отпуска при 

наличието на подходящи национални 

фискални, макроикономически и 

институционални условия, които служат 

като предпоставка за получаване на това 

финансиране; наред с това, като награда 

за постигнати добри резултати беше 

въведен резерв за изпълнение; 

в) условия и резерв за изпълнение — 

принципите на добро финансово 

управление се основават на факта, че 

финансирането от Съюза се отпуска при 

наличието на подходящи национални 

фискални, макроикономически и 

институционални условия, които служат 

като предпоставка за получаване на това 

финансиране, като следва да се вземат 

предвид евентуални аномалии както 

по отношение на дефицита, така и 

по отношение на прекомерния 

излишък; наред с това, като награда за 

постигнати добри резултати беше 

въведен резерв за изпълнение; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/21 

Изменение  21 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. подчертава, че при оперативните 

разходи изчисленият процент на грешки 

за разходите под режим на споделено 

управление с държавите членки е 4,6% 

(2013 г.: 4,9%), като този процент 

продължава да бъде много висок; 

изразява безпокойство, че при други 

форми на оперативни разходи, при 

които Комисията има водеща роля, 

изчисленият процент на грешки се е 

повишил до 4,6% (2013 г.: 3,7%); 

53. споделя загрижеността и 

изненадата на Сметната палата, че 

за пръв път от много време при 

оперативните разходи изчисленият 

процент на грешки за разходите под 

режим на споделено управление с 

държавите членки е намалял до 4,6% 

(2013 г.: 4,9%), като се е изравнил с 

процента на грешки при други форми 

на оперативни разходи, при които 

Комисията има водеща роля и които 

са се увеличили на 4,6% (2013 г.: 3,7%); 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/22 

Изменение  22 

Инес Аяла Сендер 

от името на групата S&D 

 

Доклад  

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 59 

 

Предложение за резолюция Изменение 

59. отбелязва, че когато Комисията 

разполага с доказателства за ограничен 

капацитет на държавите членки във 

връзка с усвояването на средства, 

Комисията следва да направи оценка 

на всички разпоредби за гъвкавост на 

Регламента за МФР, като предприеме 

съответни действия едва след като 

предложи мерки за преодоляване  на 

недостатъчния капацитет  за 

усвояване  на средства; 

59. отбелязва, че когато Комисията 

разполага с доказателства за ограничен 

капацитет на държавите членки във 

връзка с усвояването на средства, 

генералната дирекция следва да 

направи оценка на всички разпоредби за 

гъвкавост на Регламента за МФР, с цел 

да се подкрепи степента на 

изпълнение на държавите членки с 

по-големи трансфери  на бюджетни 

кредити  за поети задължения от 

2014 за 2015 г. като част от 

съгласуваната техническа корекция 

на  МФР за 2015 г.; 

Or. en 

 

 


