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20.4.2016 A8-0140/23 

Изменение  23 

Георги Пирински, 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 70 – уводна част 

 

Предложение за резолюция Изменение 

70. призовава Съвета да възприеме по-

бдителна позиция във връзка с 

процедурата по освобождаване от 

отговорност и приветства 

критичната позиция на Швеция и 

Обединеното кралство, които 

призоваха Комисията и Сметната 

палата: 

70. призовава Съвета да възприеме по-

бдителна позиция във връзка с 

процедурата по освобождаване от 

отговорност и да призове Комисията и 

Сметната палата: 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/24 

Изменение  24 

Георги Пирински, 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 70 – тире 3 – параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

да запазят единодушно договорените 

тавани за плащанията, по-специално 

чрез спазване на бюджетната 

дисциплина във връзка с поетите 

задължения, ефективно деблокиране 

на неизползваните бюджетни 

кредити, за да се осигурят 

възможности за нови приоритети и 

програми, повишаване на 

прозрачността чрез предоставяне на 

дългосрочни прогнози, осигуряване на 

баланс между бюджетните кредити 

за поети задължения и за плащания, 

както и намаляване на прекомерните 

касови наличности във финансови 

инструменти, като се има предвид, че 

в рамките на тези инструменти 

остават блокирани над 14 млрд. евро 

неизползвани средства, които биха 

могли се използват за по-спешни 

нужди и приоритети. 

заличава се 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/25 

Изменение  25 

Георги Пирински, 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 70 – тире 3 – параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

приветства също така призива на 

Швеция и Обединеното кралство към 
органите на държавите членки да 

използват по-добре наличната 

информация с цел предотвратяване, 

откриване и коригиране на грешки 

преди декларирането на разходи пред 

Комисията; 

70а. подканя органите на държавите 

членки да използват по-добре наличната 

информация с цел предотвратяване, 

откриване и коригиране на грешки 

преди декларирането на разходи пред 

Комисията; 

Or. en 



 

AM\1092847BG.doc  PE579.919v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

20.4.2016 A8-0140/26 

Изменение  26 

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 73 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 73a. споделя възгледа, че както заяви 

председателят на Сметната палата 

при представянето на годишния 

доклад в Парламента, географията не 

е първопричината за грешките; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/27 

Изменение  27 

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 128 

 

Предложение за резолюция Изменение 

128. отбелязва, че сумата от общо 

около 142,5 милиарда евро за 2014 г. 

представлява почти 2% от всички 

публични разходи в държавите — 

членки на Съюза, или 1% от БВП на 

Съюза; 

128. отбелязва, че през 2014 г. 

разходите се увеличиха до около 

142,5 милиарда евро, което се равнява 

на 285 EUR за всеки гражданин на ЕС 

и представлява почти 2 % от всички 

публични разходи в държавите — 

членки на Съюза, или 1 % от БВП на 

Съюза; 

Or. en 



 

AM\1092847BG.doc  PE579.919v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

20.4.2016 A8-0140/28 

Изменение  28 

Георги Пирински, 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 188 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 188a. отбелязва със загриженост 

засилващата се тенденция за 

финансиране на европейски фондове и 

програми чрез финансови 

инструменти, което се обосновава с 

включването на частния сектор, но 

това води до риск от загуба на 

способността за контрол и защита 

на финансовите интереси на Съюза и 

прехвърля риска от загуби върху 

всички граждани на ЕС; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/29 

Изменение  29 

Георги Пирински, 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 239 

 

Предложение за резолюция Изменение 

239. счита, че е разочароващо, че в 

21 случая на количествено измерими 

грешки, допуснати от бенефициенти, 

националните органи са разполагали с 

достатъчно информация, за да 

предотвратят или да открият и 

коригират грешките преди 

декларирането на разходите пред 

Комисията. отбелязва, че ако цялата 

налична информация е била използвана 

за коригиране на грешките, размерът на 

вероятния процент грешки за 

настоящата глава е щял да бъде с 

1,6 процентни пункта по-нисък; 

отбелязва освен това, че Сметната 

палата е установила, че в 13 случая 

откритите от нея грешки са били 

допуснати от националните органи; тези 

грешки съставляват 1,7 процентни 

пункта от вероятния процент грешки; 

счита, че това положение, което 

остава непроменено вече от няколко 

години, е доказателство за липсата 

на дължима грижа; 

239. счита, че е разочароващо, че в 

21 случая на количествено измерими 

грешки, допуснати от бенефициенти, 

националните органи са разполагали с 

достатъчно информация, за да 

предотвратят или да открият и 

коригират грешките преди 

декларирането на разходите пред 

Комисията. отбелязва, че ако цялата 

налична информация е била използвана 

за коригиране на грешките, размерът на 

вероятния процент грешки за 

настоящата глава е щял да бъде с 

1,6 процентни пункта по-нисък; 

отбелязва освен това, че Сметната 

палата е установила, че в 13 случая 

откритите от нея грешки са били 

допуснати от националните органи; тези 

грешки съставляват 1,7 процентни 

пункта от вероятния процент грешки; 

приканва Комисията да продължи да 

предоставя насоки, обучения и 

техническа помощ при поискване от 

държавите членки; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/30 

Изменение  30 

Георги Пирински, 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 334 – уводна част 

 

Предложение за резолюция Изменение 

334. отбелязва с дълбока загриженост, 

че според доклада за управление на 

външната помощ относно 2 598 проекта, 

ръководени от делегации на Съюза: 

334. отбелязва със загриженост, че 

според доклада за управление на 

външната помощ относно 2 598 проекта 

делегациите на Съюза докладват, че:  

Or. en 
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20.4.2016 A8-014031 

Изменение  31 

Георги Пирински, 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 334 – тире 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

- 805 проекта на стойност 13,7 милиарда 

евро (45,53% от общата сума) са 

забавени, 

- при 805 проекта на стойност 13,7 

милиарда евро (45,53% от общата сума) 

са регистрирани някои закъснения при 

изпълнението, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/32 

Изменение  32 

Георги Пирински, 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 334 – тире 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

- 610 проекта на стойност 9,9 милиарда 

евро (32,96%) няма да постигнат 

първоначално поставените цели, 

– при 610 проекта на стойност 9,9 

милиарда евро (32,96%) са налице 

трудности при постигането на една 

или повече от първоначално 

поставените цели, 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/33 

Изменение  33 

Георги Пирински, 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 334 – тире 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

- 500 проекта на стойност 8,6 милиарда 

евро (29%) са забавени и няма да 

постигнат първоначално поставените 

цели, 

- при 500 проекта на стойност 8,6 

милиарда евро (29%) са налице 

проблеми във връзка с някои 

закъснения при изпълнението и 

трудности при постигането на една 

или повече от първоначално 

поставените цели, 

Or. en 

 

 


