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20.4.2016 A8-0140/56 

Изменение  56 

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 и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 345 

 

Предложение за резолюция Изменение 

345. изразява загриженост във връзка 

с управлението от Съюза на 

външната помощ в трети държави; 

посочва, че всяко второ евро се плаща 

със закъснение (към момента на 

публикуване на последния доклад, 

който се отнася за 805 проекта), 

всяко трето евро не достига до 

предвидената цел (при 610 проекта), а 

тези два проблема, взети заедно, 

важат за всяко четвърто евро (при 

500 проекта); изразява загриженост, 

че по отношение на бюджетната 

подкрепа почти една пета (18,5 %) от 

мерките се изпълняват със закъснение 

и не могат да постигнат заложените 

цели, като почти половината 

проекти по ЕФР се характеризират 

със същите проблеми при 

изпълнението; изразява загриженост 

за това, че се извършват по-малко 

посещения във връзка с проекти, при 

които има проблеми, отколкото за 

такива без проблеми; призовава 

Комисията да представи актуален 

доклад за състоянието на тези 

проекти и я приканва да включи в 

този доклад програмите за помощ по 

линия на политиката на съседство; 

заличава се 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/57 

Изменение  57 

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 и изпълнителни агенции 

2015/2154(DEC) 

Предложение за резолюция 

Параграф 387 

 

Предложение за резолюция Изменение 

387. счита, че бившият служител на 

Министерство на регионалното 

развитие на Чешката република и 

настоящ служител в кабинета на 

члена на Комисията г-жа Крецу не би 

следвало да проследява чешката 

регионална политика, тъй като тази 

функция е свързана с потенциален 

конфликт на интереси; 

387. счита, че правителствените 

служители, назначени в личния 

кабинет на член на Комисията, по 

възможност следва да не поддържат 
в рамките на функциите си 

отношения със собствените си 

държави членки, освен ако не е 

извършено подходящо проучване за 

липсата на евентуални конфликти с 

легитимните интереси на 

Комисията; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0140/58 

Изменение  58 

Денис де Йонг, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Естефания Торес 

Мартинес, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес 

Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 209 

 

Предложение за резолюция Изменение 

209. споделя мнението на Комисията, че 

равнището на безработица (особено на 

дългосрочната безработица) и делът на 

младите хора, които не работят и не са 

ангажирани в никаква форма на 

образование или обучение (NEETs), са 

признаци за несъответствие на пазара на 

труда; отбелязва, че петте държави с 

най-високо равнище на дълготрайна 

безработица (като дял от активното 

население) в Съюза са Гърция (19,5 %), 

Испания (12,9 %), Хърватия (10,1 %), 

Словакия (9,3%) и Португалия (8,4 %) 

спрямо средните 5,1 % за Съюза, както 

и че държавите с най-висок дял на 

младежите, които не работят, не учат и 

не се обучават (NEET), са Кипър 

(33,7 %), България (30,9 %), Унгария 

(30,3 %), Гърция (30,0 %) и Румъния 

(26,9 %) спрямо средните 16,37 % за 

Съюза; 

209. споделя мнението на Комисията, че 

равнището на безработица (особено на 

дългосрочната безработица) и делът на 

младите хора, които не работят и не са 

ангажирани в никаква форма на 

образование или обучение (NEETs), са 

признаци за несъответствие на пазара на 

труда, както и за липса на 

потребителско търсене и публични 

инвестиции вследствие на 

политиките на бюджетни 

ограничения; отбелязва, че петте 

държави с най-високо равнище на 

дълготрайна безработица (като дял от 

активното население) в Съюза са 

Гърция (19,5 %), Испания (12,9 %), 

Хърватия (10,1 %), Словакия (9,3 %) и 

Португалия (8,4 %) спрямо средните 

5,1 % за Съюза, както и че държавите с 

най-висок дял на младежите, които не 

работят, не учат и не се обучават 

(NEET), са Кипър (33,7 %), България 

(30,9 %), Унгария (30,3 %), Гърция 

(30,0 %) и Румъния (26,9 %) спрямо 

средните 16,37 % за Съюза; 

Or. en 
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