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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/21 

Изменение  21 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 
Предложение за резолюция Изменение 

33. отбелязва, че по време на 

изготвянето на този работен документ 

Комисията вече е представила своето 

предложение за създаване на програма 

за подкрепа на структурните реформи 

(ППСР); приветства факта, че 

Комисията очевидно е взела предвид 

препоръките на Европейската сметна 

палата, и изразява надежда, че ППСР ще 

представлява силен инструмент за 

техническа помощ (ТП) въз основа на 

поуките, извлечени от работната група 

за Гърция; 

33. отбелязва, че по време на 

изготвянето на този работен документ 

Комисията вече е представила своето 

предложение за създаване на програма 

за подкрепа на структурните реформи 

(ППСР); приветства факта, че 

Комисията очевидно е взела предвид 

препоръките на Европейската сметна 

палата, и изразява надежда, че ППСР ще 

представлява силен инструмент за 

техническа помощ (ТП) въз основа на 

поуките, извлечени от работната група 

за Гърция; отбелязва, че в извлечените 

поуки и направените заключения 

работната група за Гърция не се 

стреми да включи социалните 

разходи за различните програми за 

хората в Гърция, които бяха в 

значителен размер; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/22 

Изменение  22 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 118 

 
Предложение за резолюция Изменение 

118. разбира мисията на EIT да 

насърчава сътрудничеството между 

висшето образование, научните 

изследвания и иновациите; отбелязва, че 

често дружествата може да са 

основният бенефициент, като законен 

собственик на иновационни продукти, 

пуснати на пазара, и като получател 

на финансови печалби; подчертава, че 

при това положение е необходимо да се 

обмисли възможността в модела на 

сътрудничество да бъде включена 

структура, чрез която да може 

определени средства поне частично да 

се насочват обратно към EIT; 

118. разбира мисията на EIT да 

насърчава сътрудничеството между 

висшето образование, научните 

изследвания и иновациите; отбелязва, че 

в крайна сметка дружествата може да 

са основният бенефициент, като законен 

собственик на иновативен продукт, 

пуснат на пазара, и реализират 

финансови печалби; подчертава, че при 

това положение е необходимо в модела 

на сътрудничество да бъде включена 

структура, чрез която да може 

определени средства да се насочват 

обратно към EIT заедно с договорен 

(предлага се да бъде равен) дял от 

печалбата; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/23 

Изменение  23 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 122 

 
Предложение за резолюция Изменение 

122. приветства доклада на 

Палатата, подкрепя нейните препоръки 

и изразява задоволство, че Комисията ги 

приема и ще ги взема предвид в бъдеще; 

122. отбелязва доклада на Палатата и 

подкрепя нейните препоръки, и изразява 

задоволство, че Комисията ги приема и 

ще ги взема предвид в бъдеще; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/24 

Изменение  24 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 124 

 
Предложение за резолюция Изменение 

124. подчертава, че пазарът на услуги 

все още не е достигнал пълния си 

потенциал и че въздействието върху 

растежа и работните места на 

успешното изпълнение на Директивата 

за услугите е значително; въпреки че 

потенциалните икономически ползи от 

пълното прилагане на директивата все 

още не са известни, Комисията следва 

да разработи проучване, за да се 

изчислят във възможно най-надеждно 

количествено изражение очакваните 

ползи във връзка с крайния резултат; 

124. подчертава, че пазарът на услуги 

все още не е достигнал пълния си 

потенциал и че въздействието върху 

растежа и работните места на 

успешното изпълнение на Директивата 

за услугите е значително; отбелязва 

обаче, че режимът на услугите от 

основно значение, като 

водоснабдяване, а именно начинът на 

доставка и заплащане на водата, 

следва да е въпрос от 

компетентността на държавите 

членки, както и че предпочитан избор 

е запазването на публичната 

собственост в този сектор; 

отбелязва освен това, въпреки че 

потенциалните икономически или други 

ползи от пълното прилагане на 

директивата все още не са известни, и 

че Комисията следва да възложи 

извършването на напълно независимо 
проучване, за да се изчислят във 

възможно най-надеждно количествено 

изражение очакваните ползи или загуби 

във връзка с крайния резултат; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/25 

Изменение  25 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 125 

 
Предложение за резолюция Изменение 

125. насърчава последващото 

включване на повече сектори, за да се 

постигне по-широко отстраняване на 

секторните препятствия пред 

интеграцията на пазара с крайна цел 

премахване на пречките на вътрешния 

пазар за услуги и развитие на пълния 

потенциал на Съюза за растеж, 

конкурентоспособност и създаване на 

работни места; 

125. само ако това е потвърдено в 

резултат на независимо проучване на 

пълното въздействие и възможните 

крайни резултати от пълното 

прилагане на директивата и е видно, 

че ще донесе социални ползи, 

насърчава последващото включване на 

повече сектори, за да се постигне по-

широко отстраняване на секторните 

препятствия пред интеграцията на 

пазара с крайна цел премахване на 

пречките на вътрешния пазар за услуги 

и развитие на пълния потенциал на 

Съюза за растеж, конкурентоспособност 

и създаване на работни места; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/26 

Изменение  26 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 126 

 
Предложение за резолюция Изменение 

126. счита, че държавите членки са 

могли да използват по-добре мерките, 

предвидени от Комисията в подкрепа на 

транспонирането, изпълнението и 

прилагането, по-специално чрез 

споделяне на проблемите, пред които са 

били изправени на различните етапи от 

процедурата, обсъждане на възможни 

общи решения и обмен на най-добри 

практики; 

126. счита, че държавите членки са 

могли да използват по-добре мерките, 

предвидени от Комисията в подкрепа на 

транспонирането, изпълнението и 

прилагането, по-специално чрез 

споделяне на проблемите, пред които са 

били изправени на различните етапи от 

процедурата, обсъждане на възможни 

общи решения и обмен на най-добри 

практики, и по-специално когато тези 

най-добри практики показват 

връщане от приватизацията на 

услугите от основно значение 

обратно към публична собственост; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/27 

Изменение  27 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 161 

 
Предложение за резолюция Изменение 

161. счита, че използването на 

финансовите средства следва да бъде 

насочвано посредством подобрени 

системи за мониторинг и оценка въз 

основа на базови показатели, 

прогресивни критерии за сравнение и 

измерими и реалистични цели; 

призовава Комисията да направи 

преглед на всички показатели, критерии 

за сравнение и цели, предвидени в 

настоящите програми в областта на 

миграцията; 

161. счита, че използването на 

финансовите средства следва да бъде 

насочвано посредством подобрени 

системи за мониторинг и оценка въз 

основа на базови показатели, 

прогресивни критерии за сравнение и 

измерими и реалистични цели, които в 

своята цялост и в крайна сметка 

следва да вземат присърце 

интересите и потребностите на най-

засегнатите – мигрантите; призовава 

Комисията да направи преглед на 

всички показатели, критерии за 

сравнение и цели, предвидени в 

настоящите програми в областта на 

миграцията; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/28 

Изменение  28 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 164 

 
Предложение за резолюция Изменение 

164. призовава Комисията да участва 

конструктивно в подобряването на 

координацията между инструментите, 

механизмите и съответните 

заинтересовани страни с цел 

предотвратяване на миграционни кризи; 

164. призовава Комисията да участва 

конструктивно в подобряването на 

координацията между инструментите, 

механизмите и съответните 

заинтересовани страни, включително 

по-специално представителите на 

самите мигранти, с цел 

предотвратяване на миграционни кризи; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/29 

Изменение  29 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 179 

 
Предложение за резолюция Изменение 

179. приветства заключенията и 

препоръките в Специален доклад 

№ 10/2016 на Палатата относно 

необходимостта от допълнителни 

подобрения, за да се гарантира 

ефективно прилагане на процедурата 

при прекомерен дефицит; 

179. отбелязва заключенията и 

препоръките в Специален доклад 

№ 10/2016 на Палатата относно 

необходимостта от допълнителни 

подобрения, за да се гарантира 

ефективно прилагане на процедурата 

при прекомерен дефицит; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/30 

Изменение  30 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 180 

 
Предложение за резолюция Изменение 

180. препоръчва Комисията да 

подобри прозрачността на 

процедурата при прекомерен дефицит 

(ППД) чрез редовно съобщаване на 

оценките си по държави на 

спазването на структурните 

реформи, предложени в рамките на 

ППД, и чрез повече прозрачност при 

прилагането на правилата; 

180. препоръчва Комисията да се 

въздържа от прилагането на 

процедурата при прекомерен дефицит 

(ППД), като се има предвид, че в най-

добрия случай прилагането беше 

нееднакво, а в най-лошия – 

дискриминационно, като на най-

големите икономики в Съюза беше 

предоставена пълна свобода; като се 

има предвид също, че ППД всъщност 

са разширение на така наречената 

икономическа усмирителна риза, 

състояща се от пакетите от „шест 

и „две“ законодателни предложения; 

Or. en 

 


