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20.4.2016 A8-0140/34 

Изменение   34 

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 Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 334 – тире 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– 915 проекта на стойност 15 милиарда 

евро (50%) са забавени или няма да 

постигнат първоначално поставените 

цели, 

– при 915 проекта на стойност 15 

милиарда евро (50%) са налице 

проблеми във връзка с някои 

закъснения при изпълнението или 

трудности при постигането на една 

или повече от първоначално 

поставените цели, 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/35 

Изменение  35 

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 Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 334 – тире 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

– мерките за бюджетна подкрепа 

представляват почти една пета от 

проектите с най-тежки проблеми; 

– мерките за бюджетна подкрепа 

представляват почти една пета от 

проектите с проблеми; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/36 

Изменение  36 

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 Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 334 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 334a. приветства факта, че 

Комисията е въвела система за 

мониторинг на текущите проекти и 

че докладите за управление на 

външната помощ дават представа 

към края на годината за проектите, 

при които са налице проблеми във 

връзка с някои закъснения при 

изпълнението или съществуват 

рискове от непостигане на една или 

повече от първоначално поставените 

цели; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/37 

Изменение  37 

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 Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 334 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 334б. насърчава Комисията да 

продължи да следи изпълнението на 

тези проекти и да предприеме 

целесъобразни действия, за да могат 

тези проекти да постигнат целта си 

в определения срок; изисква от 

Комисията да предостави актуален 

доклад за състоянието на тези 

проекти и я призовава да включи 

програми за подпомагане на 

политиката за съседство в този 

доклад; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/38 

Изменение  38 

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 Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 335 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 335a. отбелязва, че въз основа на 

данните от доклада за управление на 

външната помощ за 2014 г. 77% от 

проектите, маркирани с „червено 

флагче“ по КПЕ-5, бяха посетени, а 

23% не бяха посетени, че 74% от 

проектите, маркирани с „жълто 

флагче“ по КПЕ-5, бяха посетени, а 

26% не бяха посетени, и че 71% от 

проектите, маркирани със „зелено 

флагче“ по КПЕ-5, бяха посетени, а 

29% не бяха посетени; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/39 

Изменение  39 

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 Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 336 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 336a. отбелязва, че плановете за 

действие за 22 делегации, които са 

изпълнили референтните показатели 

за по-малко от 60% от техните КПЕ 

през 2014 г., бяха официално 

предадени на Европейския парламент 

на 5 ноември 2015 г.; освен това 

отбелязва, че заключенията, 

изготвени от  ГД „Международно 

сътрудничество и развитие“ от 

докладите за управление на външната 

помощ, бяха представени в годишния 

отчет за дейността на ГД 

„Международно сътрудничество и 

развитие“ за 2014 година; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

20.4.2016 A8-0140/40 

Изменение  40 

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 Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 339 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 339a. приветства факта, че 

докладите за управление на външната 

помощ за 2014 г. бяха официално 

предадени на Европейския парламент, 

на Съвета и на Европейската сметна 

палата на 7 август 2015 г.; счита, че 

предвид тяхното естество, цел и 

съдържание, отделните доклади за  

управление на външната помощ 

трябва да останат за вътрешна 

употреба и да не бъдат предоставяни 

на обществеността, и следователно, 

че не трябва да бъдат публикувани на 

интернет страницата на 

Комисията; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/41 

Изменение  41 

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 Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 340 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 340a. приветства факта, че 

цялостното изпълнение на равнище 

генерална дирекция остава стабилно, 

като общо 15 от 24 КПЕ са 

постигнали заложените цели през 

2014 г., в сравнение с 14 от общо 26 

КПЕ през 2013 г.; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/42 

Изменение  42 

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 Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 344 

 

Предложение за резолюция Изменение 

344. счита, че на ръководителите на 

делегациите на Съюза следва ясно да се 

напомня, преди заемането на 

длъжността и в процеса на работа, за 

техните задължения във връзка с 

отговорностите за гарантиране на 

управлението на портфолиото от 

операции на съответната делегация 

(ключови процеси на управление, 

управление на контрола, адекватно 

разбиране и оценка на ключовите 

показатели за изпълнение), като 

осигуряват качествена и пълна 

отчетност в контекста на изготвянето на 

годишния отчет за дейността, и 

настоятелно ги призовава да не 

концентрират вниманието си само 

върху политическия компонент от 

техните задължения; 

344. счита, че на ръководителите на 

делегациите на Съюза следва ясно да се 

напомня, преди заемането на 

длъжността и в процеса на работа, за 

техните задължения във връзка с 

отговорностите за гарантиране на 

управлението на портфолиото от 

операции на съответната делегация 

(ключови процеси на управление, 

управление на контрола, адекватно 

разбиране и оценка на ключовите 

показатели за изпълнение), като 

осигуряват качествена и пълна 

отчетност в контекста на изготвянето на 

годишния отчет за дейността; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/43 

Изменение  43 

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 Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 345 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 345a. отбелязва, че реалното 

въздействие на разкритите 

трудности може да бъде оценено едва 

при приключването на проекта; 

счита, че финансовото отражение 

във връзка с трудностите и 

закъсненията при изпълнението на 

проектите следва да се измерва 

внимателно и че то може да 

представлява само малка част от 

разходите по проекта; отбелязва, че 

въз основа на данните от доклада за 

управление на външната помощ за 

2014 г. 77% от проектите, маркирани 

с „червено флагче“ по КПЕ-5, бяха 

посетени, а 23% не бяха посетени, че 

74% от проектите, маркирани с 

„жълто флагче“ по КПЕ-5, бяха 

посетени, а 26% не бяха посетени, и 

че 71% от проектите, маркирани със 

„зелено флагче“ по КПЕ-5, бяха 

посетени, а 29% не бяха посетени; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/44 

Изменение  44 

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 Европейския съюз - 

Европейска комисия и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 350 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 350a. приветства факта, че според 

Сметната палата, по отношение на 

конкретния процент на грешки при 

разходите, пряко управлявани от 

Комисията, при двата вида 

съответни операции (операции с 

множество донори и операции за 

бюджетна подкрепа) практически не 

са открити грешки; 

Or. en 

 

 


