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освобождаване от отговорност за изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз 
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(SEC(2007)1056 – C6-0390/2007 – 2007/2037(DEC))
(SEC(2007)1055 – C6-0362/2007 – 2007/2037(DEC))

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 1
Параграф 3

3. отбелязва, че в доклада си Сметната 
палата оценява качеството на повече от 
70% от извършените от Комисията одити, 
които в повечето случаи са довели до 
разкриване на нередности, изискващи 
коригиране; освен това отбелязва, че в 
съответствие с основните принципи е 
необходимо наличието на сериозно 
доказателство за нередности, били те 
формални, финансови или с елемент на 
измама, преди да се предприемат 
действия;

3. отбелязва, че в доклада си Сметната 
палата оценява качеството на повече от 
70% от извършените от Комисията одити, 
които в повечето случаи са довели до 
разкриване на нередности, изискващи 
коригиране; освен това отбелязва, че в 
съответствие с основните принципи е 
необходимо наличието на сериозно 
доказателство за нередности, били те 
формални, финансови или с елемент на 
измама, преди да се предприемат 
действия; при все това отбелязва, че 
броят на нередностите е 
изключително голям;
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Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 2
Параграф 4

4. отбелязва, че изпълнението на бюджета 
за 2006 г. трябва да се преразгледа въз 
основа на разпоредбите, прилагани по 
време на програмния период 1999-2006 г. 
и че приложимите разпоредби за периода 
2007-2013 г. са по-строги и следва да 
дадат по-добри резултати;

4. отбелязва, че изпълнението на бюджета 
за 2006 г. трябва да се преразгледа въз 
основа на разпоредбите, прилагани по 
време на програмния период 2000-2006 г. 
и че приложимите разпоредби за периода 
2007-2013 г. следва да са по-гъвкави и да 
дадат по-добри резултати;

Or. hu

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 3
Параграф 4 а (нов)

4а. изтъква, че в контекста на доклада 
на Сметната палата, един от най-
големите проблеми е различното 
тълкуване в държавите-членки на 
термина "процедура за обществена 
поръчка" и призовава Комисията да 
предложи начин за неговото 
разрешаване;

Or. hu

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 4
Параграф 5

5. одобрява заявената от Комисията 
позиция, че спрямо всички установени 
нередности  надлежно се прилагат 

5. одобрява заявената от Комисията 
позиция, че спрямо всички установени 
нередности  надлежно се прилагат 
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коригиращи мерки, в т.ч. спиране на 
плащания и възстановяване на 
неоправдани или неправилно извършени 
плащания; в тази връзка отбелязва, че 
тези коригиращи мерки се извършват в 
контекста на многогодишни програми 
и че впоследствие те не следва да се 
считат за отражение на ситуацията 
във всеки един момент от време; 
затова счита, че цифрата от 12% 
дадена от Сметната палата като 
представителна за размера на нередно 
изплатените суми през 2006 г., 
представлява прекомерно опростяване, 
което само по себе си води до грешно и 
привеждащо в заблуждение тълкуване;

коригиращи мерки, в т.ч. спиране на 
плащания и възстановяване на 
неоправдани или неправилно извършени 
плащания; в тази връзка отбелязва 
своята загриженост относно размера 
на нередностите през 2006 г., който е 
от порядъка на 4 млрд. евро (12%) и 
призовава Комисията да изготви 
подробен план за намаляване за в 
бъдеще на размера на нередно 
изплатените суми;

Or. hu

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 5
Параграф 8

8. отбелязва със загриженост, че 
постоянните слабости в контрола на 
системите за управление в някои 
държави-членки от ЕС 15 предизвикват 
съмнения относно това дали може да се 
гарантира законосъобразността и 
правомерността при ползването на 
европейски фондове, както изтъкнаха 
Комисията и Сметната палата; 

8. отбелязва със загриженост, че 
постоянните слабости в контрола на 
системите за управление в някои 
държави-членки от ЕС 27 предизвикват 
съмнения относно това дали може да се 
гарантира законосъобразността и 
правомерността при ползването на 
европейски фондове, както изтъкнаха 
Комисията и Сметната палата;

hu

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 6
Параграф 9

9. изтъква, че съгласно член 274 от 9. изтъква, че съгласно член 274 от 
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Договора за ЕО, всяка държава-членка 
трябва изцяло да поеме своите 
отговорности по управлението и да 
вземе необходимите мерки за 
намаляване на риска от грешки в 
извършените операции; подчертава 
нуждата, както вече беше застъпено от 
Парламента в неговите резолюции  за 
освобождаване от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета за 2003, 2004 
и 2005 г., от въвеждане на национални 
декларации на подходящо политическо 
равнище, които да управляват всички 
общностни средства, попадащи в обхвата 
на споделеното управление и да 
осигуряват истинска гаранция за 
правилно функциониране на 
националните системи за наблюдение и 
контрол.

Договора за ЕО, Европейската комисия, 
която отговаря за изпълнението на 
бюджета на ЕС, трябва да си 
сътрудничи с държавите-членки, за да 
се гарантира спазване на принципите 
на добро финансово управление. Тъй 
като оперативните действия на 
структурните фондове попадат в 
обхвата на споделената 
компетентност, държавите-членки 
отговарят за тяхното изпълнение и 
контрол; подчертава нуждата, както вече 
беше застъпено от Парламента в неговите 
резолюции  за освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета за 2003, 2004 и 2005 г., от 
въвеждане на национални декларации на 
подходящо политическо равнище, които 
да управляват всички общностни 
средства, попадащи в обхвата на 
споделеното управление и да осигуряват 
истинска гаранция за правилно 
функциониране на националните системи 
за наблюдение и контрол.

Or. hu

Изменение, внесено от Antonio De Blasio

Изменение 7
Параграф 9а (нов)

9а. изтъква на Комисията, че 
качеството на системите за одит има 
значително влияние върху оценката на 
проекта, така че стриктното 
регламентиране на качеството на 
процедурите за финансов контрол ще 
бъде от особено значение за в бъдеще.
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