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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/31 

Изменение  31 

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 181 

 
Предложение за резолюция Изменение 

181. счита, че след провеждане на 

консултации с държавите членки 

Комисията следва редовно да докладва 

на Парламента за напредъка по 

специфичните за отделните държави 

ППД; 

заличава се 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/32 

Изменение  32 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо 

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 182 

 
Предложение за резолюция Изменение 

182. препоръчва на Комисията да 

продължи да насърчава участието на 

националните фискални съвети и да 

гарантира официалната роля на 

Европейския фискален съвет в 

рамките на ППД; отбелязва, че 

прозрачността в дейността на ППД 

се е подобрила през последните години 

и отчита, че понякога информацията 

с политически чувствителен 

характер не може да бъде направена 

обществено достояние; 

заличава се 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/33 

Изменение  33 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо 

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 183 

 
Предложение за резолюция Изменение 

183. препоръчва ППД да обръща 

повече внимание на намаляването на 

държавния дълг; отбелязва, че към 

края на 2014 г. само в 13 държави 

членки равнището на дълга към БВП е 

било под 60%; посочва, че 

понастоящем няколко държави 

членки са силно задлъжнели, въпреки 

че в Съюза се наблюдава умерено 

възстановяване, и равнищата на 

държавния дълг сега са по-високи, 

отколкото през 2010 г.; 

заличава се 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/34 

Изменение  34 

Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо 

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 186 

 
Предложение за резолюция Изменение 

186. счита, че Комисията следва да 

гарантира тясното съгласуване на 

прилагането на правилата по ППД с 

мерките за структурни реформи, 

договорени в рамките на европейския 

семестър; 

заличава се 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/35 

Изменение  35 

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 307 

 
Предложение за резолюция Изменение 

307. отбелязва със съжаление, че 

процедурата по признаване, прилагана 

от Комисията, не взема предвид някои 

ключови аспекти на устойчивото 

развитие и справедливата търговия, като 

например конфликтите, свързани със 

земевладение, принудителния или 

детския труд, лошите условия на труд за 

земеделските стопани, опасностите за 

здравето и безопасността, както и 

въздействието на непреките промени в 

земеползването, които при други 

обстоятелства се считат за 

изключително важни; счита, че това 

представлява непоследователност в 

политиките на Комисията; призовава 

Комисията да разработи наново 

процедурите си за оценка по по-

всеобхватен начин и да включи тези 

аспекти в своята процедура по проверка 

на доброволните схеми; за целта 

Комисията следва да изисква 

доброволните схеми да изготвят 

доклади веднъж годишно въз основа на 

своите дейности по сертифициране и на 

всякаква информация, свързана с 

посочените по-горе рискове; 

307. отбелязва със съжаление, че 

процедурата по признаване, прилагана 

от Комисията, не взема предвид някои 

ключови аспекти на устойчивото 

развитие и справедливата търговия, като 

например: а) мащабните търговски 

споразумения (само два примера: 

Всеобхватното икономическо и 

търговско споразумение (ВИТС) и 

Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ), 

които ще доведат до намаляване на 

местното производство и увеличаване 

на централизираното производство, и 

съответно до повишено замърсяване 

на въздуха; б) конфликтите, свързани 

със земевладение; в) принудителния и 

детския труд; г) лошите условия на труд 

за земеделските стопани; д) опасностите 

за здравето и безопасността, както и 

въздействието на непреките промени в 

земеползването, като всеки от тези 

аспекти се счита за изключително 

важен в съответния контекст; счита, 

че това представлява 

непоследователност в политиките на 

Комисията; призовава Комисията да 

разработи наново процедурите си за 

оценка по по-всеобхватен начин и да 

включи тези аспекти в своята процедура 

по проверка на доброволните схеми; за 
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целта Комисията следва да изисква 

доброволните схеми да изготвят 

доклади веднъж годишно въз основа на 

своите дейности по сертифициране и на 

всякаква информация, свързана с 

посочените по-горе рискове; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/36 

Изменение  36 

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 380 

 
Предложение за резолюция Изменение 

380. отправя искане по отношение на 

ОСП след 2020 г. Комисията да 

предвиди подобряване на правилата във 

връзка с проверките на място за 

кръстосаното спазване и да призове 

държавите членки да провеждат своите 

съществуващи административни 

проверки ефикасно, като се използва 

цялата налична относима информация; 

счита, че това ще позволи по-ефективно 

насочване към ключови контролни 

точки; 

380. отправя искане по отношение на 

ОСП след 2020 г. Комисията да 

предвиди подобряване на правилата във 

връзка с проверките на място за 

кръстосаното спазване и да призове 

държавите членки да провеждат своите 

съществуващи административни 

проверки ефикасно, като а) се използва 

цялата налична относима информация; 

и б) бъде сведен до минимум броят на 

агенциите, провеждащи такива 

проверки, като по този начин се 

гарантира, че земеделските стопани 

няма да попаднат в ситуация като 

например понастоящем в Ирландия, 

където в проверките участват 

няколко различни агенции, всяка от 

които може да има своите 

приоритети, всяка от които може да 

предприема действия по всяко време и 

всяка от които в крайна сметка би 

могла да прояви субективизъм; счита, 

че това ще позволи по-ефективно 

насочване към ключови контролни 

точки; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/37 

Изменение  37 

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 382 

 
Предложение за резолюция Изменение 

382. насърчава Комисията да 

разработи методология за измерване на 

разходите във връзка с кръстосаното 

спазване след доклада относно 

изпълнението на ОСП, който се очаква 

да бъде изготвен до края на 2018 г.; 

382. насърчава Комисията да 

разработи стандартна методология за 

оценяване на кръстосаното 

съответствие, за да се предотвратят 

субективизъм и пристрастие в 

проверяващите при извършването на 

тези оценки, като такъв стандарт 

следва да бъде разработен във всички 

държави членки; насърчава 

Комисията да разработи също така 

стандартна методология за измерване 

на разходите във връзка с кръстосаното 

спазване след доклада относно 

изпълнението на ОСП, който се очаква 

да бъде изготвен до края на 2018 г.; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/38 

Изменение  38 

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 395 

 
Предложение за резолюция Изменение 

395. изразява съжаление, че 

държавите членки не са действали 

заедно, за да се ускори съвместната 

доставка на ваксина при пандемията 

от грип, и отчита, че грипът е проблем, 

който засяга ежегодно здравните 

служби в отделните държави членки; 

счита, че един координиран подход във 

всички държави членки би бил от полза 

за здравето на гражданите на Съюза и 

би намалил разходите; 

395. отбелязва, че държавите членки 

не са действали заедно, за да се ускори 

съвместната обществена поръчка за 

доставка на ваксина при пандемия от 

грип; отчита, че грипът е проблем, 

който засяга ежегодно здравните 

служби в отделните държави членки, но, 

като се имат предвид разходите за 

ежегодно променящите се ваксини, 

препоръчва бъде проведено 

всеобхватно и напълно независимо 

(особено от фармацевтичните 

предприятия) проучване на 

ефективността на тези ваксини; 

счита, че един координиран подход във 

всички държави членки ще бъде от 

полза за здравето на гражданите на 

Съюза и би намалил разходите; 

Or. en 

 


