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20.4.2016 A8-0140/49 

Изменение  49 

Мартина Длабайова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за решение 

Параграф 62 

 

Предложение за решение Изменение 

62. призовава Комисията да прилага 

стриктно член 32, параграф 5 от новия 

Финансов регламент, ако нивото на 

грешки се запазва постоянно високо, а 

впоследствие да установи слабостите в 

системите за контрол, да анализира 

разходите и ползите от евентуалните 

корективни мерки и да предприеме или 

предложи целесъобразни действия за 

опростяване и подобряване на 

системите за контрол, както и за 

преработване на програмите или 

системите за постигане на резултати 

преди междинния преглед за 

програмния период 2014—2020 г.; 

62. призовава Комисията да прилага 

стриктно член 32, параграф 5 от новия 

Финансов регламент, ако нивото на 

грешки се запазва постоянно високо, и 

следователно да установи слабостите в 

системите за контрол, да анализира 

разходите и ползите от евентуалните 

корективни мерки и да предприеме или 

предложи целесъобразни действия за 

опростяване и подобряване на 

системите за контрол, както и за 

преработване на програмите или 

системите за постигане на резултати, 

при наличието на подходяща 

информация; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/50 

Изменение  50 

Мартина Длабайова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за решение 

Параграф 118 

 

Предложение за решение Изменение 

118. изразява загриженост относно 

данните, предоставени от Европейската 

мрежа за задължения и развитие 

(EURODAD), относно изпирането на 

пари, съгласно които Люксембург и 

Германия оглавяват класацията във 

връзка с риска от изпиране на пари; 

смята, че е важно държавите членки да 

транспонират изцяло Директивата на 

Съюза относно изпирането на пари и да 

въведат публичен регистър за 

собствеността на дружествата, 

включително и тръстовете; 

118. изразява загриженост относно 

данните, предоставени от Европейската 

мрежа за задължения и развитие 

(EURODAD), относно изпирането на 

пари; смята, че е важно държавите 

членки да транспонират изцяло 

Директивата на Съюза относно 

изпирането на пари и да въведат 

публичен регистър за собствеността на 

дружествата, включително и тръстовете; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/51 

Изменение  51 

Мартина Длабайова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за решение 

Параграф 178 

 

Предложение за решение Изменение 

178. отбелязва, че генералният директор 

на ГД „Научни изследвания и 

иновации“, както и в предишни години, 

е изразил хоризонтална резерва по 

отношение на процента на остатъчните 

грешки в декларациите за разходи по 

7РП, направени директно от ГД 

„Научни изследвания и иновации“, и в 

плащанията за Съвместното 

предприятие на инициативата за 

иновативни лекарства, като 

прогнозният остатъчен риск е 3%, а 

прогнозното отражение – 111,39 

милиона евро; 

178. отбелязва, че генералният директор 

на ГД „Научни изследвания и 

иновации“, както и в предишни години, 

е изразил хоризонтална резерва по 

отношение на процента на остатъчните 

грешки в декларациите за разходи по 

7РП, направени директно от ГД 

„Научни изследвания и иновации“; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/52 

Изменение  52 

Мартина Длабайова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г. Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за решение 

Параграф 179 

 

Предложение за решение Изменение 

179. отчита, че някои части от 

разходваните средства по 7РП не са 

били включени в резервата, когато е 

имало доказателство, че рисковете (а 

оттук и процентът на остатъчните 

грешки) са били значително по-ниски, 

отколкото за всички разходвани 

средства; в генерална дирекция 

„Научни изследвания и иновации“ 

това се отнася за разходите за 

Европейското съвместно 

предприятие за ITER и развитие на 

термоядрената енергия, 

Съвместното предприятие „Чисто 

небе“ и Съвместното предприятие 

„Горивни клетки и водород“; извън 

генерална дирекция „Научни 

изследвания и иновации“ това се 

отнася за разходите за 

Изпълнителната агенция за научни 

изследвания по програмата „Мария 

Кюри“ и за всички разходи на 

Изпълнителната агенция на 

Европейския научноизследователски 

съвет; 

179. отчита, че някои части от 

разходваните средства по 7РП не са 

били включени в резервата, когато е 

имало доказателство, че рисковете (а 

оттук и процентът на остатъчните 

грешки) са били значително по-ниски, 

отколкото за всички разходвани 

средства; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/53 

Изменение  53 

Мартина Длабайова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г. Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за решение 

Параграф 245 

 

Предложение за решение Изменение 

245. изразява загриженост по повод на 

нарушенията на правилата за 

обществените поръчки в рамките на 

процедурата за възлагане на 

обществена поръчка за 

информационно-технологичните 

системи за мониторинг за 

финансовите периоди 2007 – 2013 г. и 

2014 – 2020 г., при които също са 

възникнали подозрения за измама; 

отбелязва, че тези грешки са 

открити от чешките одитни органи; 

напълно подкрепя позицията на 

Комисията, че не следва да се 

изпълняват плащания, докато не 

бъдат взети корективни мерки и не 

приключи полицейското разследване; 

245. изразява съжаление за това, че 

според Сметната палата1 

неспазването на правилата за 

обществените поръчки е 

многогодишен и съществен източник 

на грешки още от 2009 г.; 

 

 1Специален доклад № 10/2015 на Сметната 

палата относно действията, предприети 

от държавите членки и от Комисията за 

преодоляване на проблемите, свързани с 

грешките по отношение на обществените 

поръчки в областта на сближаването. 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/54 

Изменение  54 

Мартина Длабайова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за решение 

Параграф 259 

 

Предложение за решение Изменение 

259. припомня, че Доклад 

OPTP/2014/SM/01 на Сметната 

палата на Чешката република 

относно процедурата за възлагане на 

обществена поръчка за системата за 

мониторинг за периода 2014 – 2020 г., 

който беше предаден на Комисията 

през април 2015 г., сочи неоправдани 

разходи в размер на над 9 милиона 

евро; приветства факта, че 

Комисията е изпратила 

предупредително писмо за възможно 

преустановяване на плащанията и е 

призовала чешките органи да приложат 

подходящи финансови корекции; желае 

да научи как Европейската служба за 

борба с измамите (OLAF) оценява 

положението; 

259. припомня докладите на 

одитните органи, предадени на 

Комисията, и приветства факта, че 

Комисията е изпратила 27 

предупредителни писма за възможно 

преустановяване на плащанията (16 

от ГД „Регионална и селищна 

политика“ и 11 от ГД „Трудова 

заетост, социални въпроси и 

приобщаване“) и е призовала чешките 

органи да приложат подходящи 

финансови корекции; желае да научи 

как Европейската служба за борба с 

измамите (OLAF) оценява положението; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/55 

Изменение  55 

Мартина Длабайова 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0140/2016 

Мартина Длабайова 

Освобождаване от отговорност за 2014 г.: Общ бюджет на Европейския съюз - 

Европейска комисия 

2015/2154(DEC) 

Предложение за решение 

Параграф 334 

 

Предложение за решение Изменение 

334.  отбелязва с дълбока 

загриженост, че според доклада 

за управление на външната 

помощ относно 2 598 проекта, 

ръководени от делегации на 

Съюза: 

–  805 проекта на стойност 

13,7 милиарда евро (45,53% 

от общата сума) са 

забавени, 

–  610 проекта на стойност 

9,9 милиарда евро (32,96%) 

няма да постигнат 

първоначално поставените 

цели, 

–  500 проекта на стойност 

8,6 милиарда евро (29%) са 

забавени и няма да 

постигнат първоначално 

поставените цели, 

–  915 проекта на стойност 

15 милиарда евро (50%) са 

забавени или няма да 

постигнат първоначално 

поставените цели, 

–  мерките за бюджетна 

заличава се 
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подкрепа представляват 

почти една пета от 

проектите с най-тежки 

проблеми; 

 

Or. en 

 

 


