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Изменение 1
Petru Filip

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Отбелязва, че през 2007 г. държавите-
членки са докладвали за 3 832 
нередности (което представлява 
увеличение с 19,2% спрямо 2006 г.), че 
общият размер на финансовите 
средства, предоставени през 2007 г., е 
бил около 828 милиона евро, че 
съмненията за измами представляват 
около 12-15% от общия брой на 
докладваните нередности през 2007 г., и 
че общата неправомерно изразходвана 
сума по линия на Европейския фонд за 
регионално развитие е нараснала с 48% 
в сравнение с 2006 г.; отново 
подчертава, че държавите-членки са 
длъжни да осигурят адекватността на 
своите механизми за финансов контрол 
и подчертава важността на 
превантивните мерки от страна на 
държавите-членки с цел увеличаване на 
разкриването на нередности преди да са 
извършени каквито и да било плащания 
към бенефициерите.

1. признава, че в много от държавите-
членки се наблюдават нередности при 
използването на средства на ЕС, 
свързани с лошо управление и понякога 
дори с измами; отбелязва, че през 
2007 г. държавите-членки са докладвали 
за 3 832 нередности (което представлява 
увеличение с 19,2% спрямо 2006 г.), че 
общият размер на финансовите 
средства, предоставени през 2007 г., е 
бил около 828 милиона евро, че 
съмненията за измами представляват 
около 12-15% от общия брой на 
докладваните нередности през 2007 г. и 
че общата неправомерно изразходвана 
сума по линия на Европейския фонд за 
регионално развитие е нараснала с 48% 
в сравнение с 2006 г.; отново 
подчертава, че държавите-членки са 
длъжни да осигурят адекватността на 
своите механизми за финансов контрол 
и подчертава важността на 
превантивните мерки от страна на 
държавите-членки с цел увеличаване на 
разкриването на нередности, преди да са 
извършени каквито и да било плащания 
към бенефициерите; подчертава 
факта, че борбата с измамите и 
корупцията е постоянна отговорност 
на всички държави-членки, както и че 
е необходимо да се положат 
съвместни усилия с цел да се 
постигнат действителни 
подобрения;

Or. en
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Изменение 2
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Отбелязва, че през 2007 г. държавите-
членки са докладвали за 3 832 
нередности (което представлява 
увеличение с 19,2% спрямо 2006 г.), че 
общият размер на финансовите 
средства, предоставени през 2007 г., е 
бил около 828 милиона евро, че 
съмненията за измами представляват 
около 12-15% от общия брой на 
докладваните нередности през 2007 г., и 
че общата неправомерно изразходвана 
сума по линия на Европейския фонд за 
регионално развитие е нараснала с 48%
в сравнение с 2006 г.; отново 
подчертава, че държавите-членки са 
длъжни да осигурят адекватността на 
своите механизми за финансов контрол 
и подчертава важността на 
превантивните мерки от страна на 
държавите-членки с цел увеличаване на 
разкриването на нередности преди да са 
извършени каквито и да било плащания 
към бенефициерите.

1. отбелязва, че през 2007 г. държавите-
членки са докладвали за 3 832 
нередности (което представлява 
увеличение с 19,2% спрямо 2006 г.), че 
общият размер на финансовите 
средства, предоставени през 2007 г., е 
бил около 828 милиона евро, че 
съмненията за измами представляват 
около 12-15% от общия брой на 
докладваните нередности през 2007 г. и 
че общата неправомерно изразходвана 
сума по линия на Европейския фонд за 
регионално развитие е нараснала с 48% 
в сравнение с 2006 г.; приветства вече 
положените усилия от страна на 
държавите-членки, но отново 
подчертава, че те са длъжни да 
осигурят адекватността на своите 
механизми за финансов контрол и 
подчертава важността на превантивните 
мерки от страна на държавите-членки с 
цел увеличаване на разкриването на 
нередности, преди да са извършени 
каквито и да било плащания към 
бенефициерите;

Or. fr

Изменение 3
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Отбелязва, че през 2007 г. държавите-
членки са докладвали за 3 832 

1. отбелязва, че през 2007 г. държавите-
членки са докладвали за 3 832 
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нередности (което представлява 
увеличение с 19,2% спрямо 2006 г.), че 
общият размер на финансовите 
средства, предоставени през 2007 г., е 
бил около 828 милиона евро, че 
съмненията за измами представляват 
около 12-15% от общия брой на 
докладваните нередности през 2007 г., и 
че общата неправомерно изразходвана 
сума по линия на Европейския фонд за 
регионално развитие е нараснала с 
48% в сравнение с 2006 г.; отново 
подчертава, че държавите-членки са 
длъжни да осигурят адекватността на 
своите механизми за финансов контрол 
и подчертава важността на 
превантивните мерки от страна на 
държавите-членки с цел увеличаване на 
разкриването на нередности преди да са 
извършени каквито и да било плащания 
към бенефициерите.

нередности (което представлява 
увеличение с 19,2% спрямо 2006 г.), че 
общият размер на финансовите 
средства, предоставени през 2007 г., е 
бил около 828 милиона евро (което се 
равнява на малко по-малко от 1.83% 
от бюджетните кредити за поети 
задължения), че съмненията за измами 
представляват около 12-15% от общия 
брой на докладваните нередности през 
2007 г., като тяхното финансово 
въздействие се оценява на 141 
милиона евро (което се равнява на 
0.31% от общия размер на 
бюджетните кредити за поети 
ангажименти, т.е. това е понижение 
в сравнение със стойностите за 
2006 г., а именно 157.56 милиона евро 
или 0.41%); отново подчертава, че 
държавите-членки са длъжни да 
осигурят адекватността на своите 
механизми за финансов контрол и 
подчертава важността на превантивните 
мерки от страна на държавите-членки с 
цел увеличаване на разкриването на 
нередности, преди да са извършени 
каквито и да било плащания към 
бенефициерите;

Or. es

Изменение 4
James Nicholson

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a . подчертава значението на Плана 
за действие за засилване на 
надзорните функции на Комисията 
при поделено управление на 
структурни действия, приет на 19 
февруари 2008 г., чиято цел е да се 
намалят грешките при исканията за 
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плащания от страна на държавите-
членки; изразява увереност, че този 
нов план за действие може 
значително да подобри ситуацията, 
не на последно място като оказва 
съдействие на държавите-членки за 
развиване на тяхната способност за 
извършване на проверки по 
отношение на допустимостта на 
разходите на проектите; отбелязва, 
че в първия доклад за напредъка, 
свързан с този план за действие, се 
представят някои положителни 
първоначални резултати;

Or. en

Изменение 5
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че е необходимо да се 
разграничават понятието за измама 
и понятието за лошо управление, тъй 
като първото предполага известна 
степен на предумисъл, докато с 
второто се обозначават 
непреднамерени грешки; 

Or. fr

Изменение 6
Petru Filip

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Отбелязва, че в рамките на 2. отбелязва, че в рамките на механизма 
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механизма за сътрудничество и 
проверка Комисията е публикувала 
поредица от доклади за оценка на 
напредъка на България и Румъния в 
областта на съдебната реформа и 
корупцията, както и отделен доклад за 
управлението на средства от ЕС в 
България; тези доклади подчертават 
необходимостта от траен 
политически ангажимент и 
практическо изпълнение, като се има 
предвид, че целите, поставени в 
момента на присъединяването, следва 
да бъдат изцяло постигнати. 
Отбелязва също така, че в 
конкретния случай на България 
Комисията временно е спряла 
финансирането от ЕС поради 
нередности, установени с помощта 
на нейната система за контрол и 
одит. Следователно призовава тези 
държави-членки да предприемат 
спешни действия за прилагането на 
конкретните мерки за наблюдение, 
включени в тези доклади. 

за сътрудничество и проверка 
Комисията е публикувала поредица от 
доклади за оценка на напредъка на 
България и Румъния в областта на 
съдебната реформа и корупцията;
следователно насърчава тези държави-
членки да предприемат последователни
действия за прилагането на конкретните 
последващи мерки, включени в тези 
доклади. 

Or. en

Изменение 7
Румяна Желева

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Отбелязва, че в рамките на механизма 
за сътрудничество и проверка 
Комисията е публикувала поредица от 
доклади за оценка на напредъка на 
България и Румъния в областта на 
съдебната реформа и корупцията, както 
и отделен доклад за управлението на 
средства от ЕС в България; тези доклади 
подчертават необходимостта от траен 
политически ангажимент и практическо 

2. Отбелязва, че в рамките на механизма 
за сътрудничество и проверка 
Комисията е публикувала поредица от 
подробни, изчерпателни доклади, в 
които се прави критична оценка на 
напредъка на България и Румъния в 
областта на съдебната реформа и 
корупцията, както и отделен доклад за 
управлението на средства от ЕС в 
България; тези доклади подчертават 
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изпълнение, като се има предвид, че 
целите, поставени в момента на 
присъединяването, следва да бъдат 
изцяло постигнати. Отбелязва също 
така, че в конкретния случай на 
България Комисията временно е спряла 
финансирането от ЕС поради 
нередности, установени с помощта на 
нейната система за контрол и одит. 
Следователно призовава тези държави-
членки да предприемат спешни 
действия за прилагането на конкретните 
мерки за наблюдение, включени в тези 
доклади.

необходимостта от траен политически 
ангажимент и практическо изпълнение, 
като се има предвид, че целите, 
поставени в момента на 
присъединяването, следва да бъдат 
изцяло постигнати. Отбелязва също 
така, че в случая на България 
Комисията временно е спряла 
финансирането от ЕС поради 
нередности, установени с помощта на 
нейната система за контрол и одит. 
Следователно призовава тези държави-
членки да предприемат спешни 
действия за прилагането на конкретните  
последващи мерки, включени в тези 
доклади;

Or. en

Изменение 8
Maria Petre

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Отбелязва, че в рамките на 
механизма за сътрудничество и 
проверка Комисията е публикувала 
поредица от доклади за оценка на 
напредъка на България и Румъния в 
областта на съдебната реформа и 
корупцията, както и отделен доклад за 
управлението на средства от ЕС в 
България; тези доклади подчертават 
необходимостта от траен политически 
ангажимент и практическо изпълнение, 
като се има предвид, че целите, 
поставени в момента на 
присъединяването, следва да бъдат 
изцяло постигнати. Отбелязва също 
така, че в конкретния случай на 
България Комисията временно е 
спряла финансирането от ЕС поради 
нередности, установени с помощта 

2. отбелязва, че Комисията е 
публикувала поредица от доклади за 
оценка на напредъка на България и 
Румъния, както и отделен доклад за 
управлението на средства от ЕС в 
България; тези доклади подчертават 
необходимостта от траен политически 
ангажимент и практическо изпълнение, 
като се има предвид, че целите, 
поставени в момента на 
присъединяването, следва да бъдат 
изцяло постигнати; следователно
призовава тези държави-членки да 
предприемат спешни действия за 
прилагането на конкретните последващи 
мерки, включени в тези доклади;
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на нейната система за контрол и 
одит. Следователно призовава тези 
държави-членки да предприемат 
спешни действия за прилагането на 
конкретните мерки за наблюдение, 
включени в тези доклади.

Or. fr

Изменение 9
James Nicholson

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Отбелязва, че в рамките на 
механизма за сътрудничество и 
проверка Комисията е публикувала 
поредица от доклади за оценка на 
напредъка на България и Румъния в 
областта на съдебната реформа и 
корупцията, както и отделен доклад за 
управлението на средства от ЕС в 
България; тези доклади подчертават 
необходимостта от траен политически 
ангажимент и практическо изпълнение, 
като се има предвид, че целите, 
поставени в момента на 
присъединяването, следва да бъдат 
изцяло постигнати. Отбелязва също 
така, че в конкретния случай на 
България Комисията временно е спряла 
финансирането от ЕС поради 
нередности, установени с помощта на 
нейната система за контрол и одит.
Следователно призовава тези държави-
членки да предприемат спешни 
действия за прилагането на конкретните 
мерки за наблюдение, включени в тези 
доклади.

2. отбелязва, че в рамките на механизма 
за сътрудничество и проверка 
Комисията е публикувала поредица от 
доклади за оценка на напредъка на 
България и Румъния в областта на 
съдебната реформа и корупцията, както 
и отделен доклад за управлението на 
средства от ЕС в България; тези доклади 
подчертават необходимостта от траен 
политически ангажимент и практическо 
изпълнение, като се има предвид, че 
целите, поставени в момента на 
присъединяването, следва да бъдат 
изцяло постигнати; отбелязва също 
така, че в конкретния случай на 
България Комисията временно е спряла 
финансирането от ЕС за една от 
оперативните програми поради 
нередности, установени с помощта на 
нейната система за контрол и одит;
следователно призовава тези държави-
членки да предприемат спешни 
действия за прилагането на конкретните 
последващи мерки, включени в тези 
доклади;

Or. en
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Изменение 10
Emmanouil Angelakas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. Отбелязва, че в рамките на 
механизма за сътрудничество и 
проверка Комисията е публикувала 
поредица от доклади за оценка на 
напредъка на България и Румъния в 
областта на съдебната реформа и 
корупцията, както и отделен доклад за 
управлението на средства от ЕС в 
България; тези доклади подчертават 
необходимостта от траен политически 
ангажимент и практическо изпълнение, 
като се има предвид, че целите, 
поставени в момента на 
присъединяването, следва да бъдат 
изцяло постигнати. Отбелязва също 
така, че в конкретния случай на 
България Комисията временно е спряла 
финансирането от ЕС поради 
нередности, установени с помощта на 
нейната система за контрол и одит.
Следователно призовава тези държави-
членки да предприемат спешни 
действия за прилагането на конкретните 
мерки за наблюдение, включени в тези 
доклади.

2. отбелязва, че в рамките на механизма 
за сътрудничество и проверка 
Комисията е публикувала поредица от 
доклади за оценка на напредъка на 
България и Румъния в областта на 
съдебната реформа и корупцията, както 
и отделен доклад за управлението на 
средства от ЕС в България; тези доклади 
подчертават необходимостта от траен 
политически ангажимент и практическо 
изпълнение, като се има предвид, че 
целите, поставени в момента на 
присъединяването, следва да бъдат 
изцяло постигнати; отбелязва също 
така, че в конкретния случай на 
България Комисията временно е спряла 
финансирането от ЕС поради 
нередности, установени с помощта на 
нейната система за контрол и одит;
следователно призовава тези държави-
членки да предприемат спешни 
действия за прилагането на конкретните 
последващи мерки, включени в тези 
доклади; в заключение, подкрепя 
усилията, положени от тези 
държави-членки и ги призовава да 
вземат всички необходими за тази цел 
мерки . 

Or. el

Изменение 11
Miloš Koterec

Проектостановище
Параграф 2



AM\752694BG.doc 11/18 PE415.250v01-00

BG

Проектостановище Изменение

2. Отбелязва, че в рамките на 
механизма за сътрудничество и 
проверка Комисията е публикувала 
поредица от доклади за оценка на 
напредъка на България и Румъния в 
областта на съдебната реформа и 
корупцията, както и отделен доклад за 
управлението на средства от ЕС в 
България; тези доклади подчертават 
необходимостта от траен политически 
ангажимент и практическо изпълнение, 
като се има предвид, че целите, 
поставени в момента на 
присъединяването, следва да бъдат 
изцяло постигнати. Отбелязва също 
така, че в конкретния случай на 
България Комисията временно е спряла 
финансирането от ЕС поради 
нередности, установени с помощта на 
нейната система за контрол и одит.
Следователно призовава тези държави-
членки да предприемат спешни 
действия за прилагането на конкретните 
мерки за наблюдение, включени в тези 
доклади.

2. отбелязва, че в рамките на механизма 
за сътрудничество и проверка 
Комисията е публикувала поредица от 
доклади за оценка на напредъка на 
България и Румъния в областта на 
съдебната реформа и корупцията, както 
и отделен доклад за управлението на 
средства от ЕС в България; тези доклади 
подчертават необходимостта от траен 
политически ангажимент и практическо 
изпълнение, като се има предвид, че 
целите, поставени в момента на 
присъединяването, следва да бъдат 
изцяло постигнати; отбелязва също 
така, че в конкретния случай на 
България Комисията временно е спряла 
финансирането от ЕС поради 
нередности, установени с помощта на 
нейната система за контрол и одит;
следователно призовава тези държави-
членки, които все още не са направили 
това, да предприемат спешни действия 
за прилагането на конкретните 
последващи мерки, включени в тези 
доклади;

Or. en

Изменение 12
James Nicholson

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. признава, че ефективното 
усвояване на средствата от 
Структурните фондове е създало 
значителни предизвикателства, по-
специално за новите държави-членки, 
тъй като от тях се изисква да 
спазват строги и често сложни 
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изисквания относно тяхното 
използване; поради това приветства 
усилията на тези държави-членки за 
повишаване на техния капацитет за 
прилагане и ги приканва да 
активизират тази дейност, за да 
могат да постигнат осезаеми 
резултати в приемлив срок;

Or. en

Изменение 13
James Nicholson

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита, че наличието на 
нередности в държавите-членки в 
известна степен се дължи на 
сложността на законодателната 
рамка, уреждаща програмите в 
рамките на Структурните фондове, 
по-специално по отношение на 
управлението и процедурите за 
наблюдение;   поради това 
настоятелно призовава Комисията да 
активизира своите усилия за 
допълнително опростяване на 
системата;

Or. en

Изменение 14
Markus Pieper

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Призовава осемте държави-членки 4. призовава седемте държави-членки 
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(Естония, Франция, Германия,
Ирландия, Люксембург, Латвия, 
Испания и Швеция), които все още не 
използват електронните модели 
AFIS/ECR за докладване по електронен 
път, да започнат да ги използват, за да 
повишат качеството на данните си и 
своевременността на докладването 
преди края на 2009 г.

(Естония, Франция, Ирландия, 
Люксембург, Латвия, Испания и 
Швеция), които все още не използват 
електронните модели AFIS/ECR за 
докладване по електронен път, да 
започнат да ги използват, за да повишат 
качеството на данните си и 
своевременността на докладването 
преди края на 2009 г.; в тази връзка 
приветства факта, че Германия 
съвместно с Европейската служба за 
борба с измамите изпълнява пилотен 
проект за въвеждане на система за 
докладване по интернет;

Or. en

Изменение 15
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Призовава осемте държави-членки
(Естония, Франция, Германия, 
Ирландия, Люксембург, Латвия, 
Испания и Швеция), които все още не 
използват електронните модели 
AFIS/ECR за докладване по електронен 
път, да започнат да ги използват, за да 
повишат качеството на данните си и 
своевременността на докладването 
преди края на 2009 г.

4. призовава държавите-членки, които 
все още не използват електронните 
модели AFIS/ECR за докладване по 
електронен път, да започнат да ги 
използват, за да повишат качеството на 
данните си и своевременността на 
докладването преди края на 2009 г.;

Or. es

Изменение 16
Iratxe García Pérez

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. Подчертава, че класификацията на 
нередността (която показва дали става 
въпрос за случай на съмнение за измама 
или не) е елемент на докладването от 
държавите-членки, който трябва да бъде 
засилен, като се има предвид факта, че 
четири държави-членки (Франция, 
Ирландия, Люксембург и Испания) все 
още не са предоставили никакво 
квалифициране, а три други държави-
членки (Дания, Германия и Швеция) са 
могли да предоставят класификация 
само за ограничена част от съобщените 
от тях нередности.

5. подчертава, че класификацията на 
нередността (която показва дали става 
въпрос за случай на съмнение за измама 
или не) е елемент на докладването от 
държавите-членки, който трябва да бъде 
подсилен, като се има предвид фактът, 
че някои държави-членки все още не са 
предоставили каквото и да е 
класифициране, а други държави-членки 
са могли да предоставят класификация 
само за ограничена част от съобщените 
от тях нередности;

Or. es

Изменение 17
Giovanni Robusti

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. Изразява съжаление, че, въпреки че 
всички преки бенефициери на 
политиката на сближаване на ЕС трябва 
да бъдат оповестени от Управляващите
органи в съответствие с определянето 
на общи разпоредби за прилагането на 
Фондовете през периода 2007 – 2013 г. 
(Регламент на Комисията (EC) № 
1828/2006), базата данни на уеб сайта
на Комисията е непълна; следователно
призовава държавите-членки и 
Комисията да спазят напълно и 
своевременно задължението за 
прозрачност преди юни 2009 г., 
крайният срок, определен в 
резолюцията на Парламента.

6. изразява съжаление, че, въпреки че 
всички преки бенефициери на 
политиката на сближаване на ЕС трябва 
да бъдат оповестени от управителните
органи в съответствие с разпоредбите 
относно прилагането на Фондовете през 
периода 2007 – 2013 г. (Регламент (EО) 
№ 1828/2006 на Комисията), базата 
данни на уебсайта на Комисията е 
непълна. Поради това настоятелно
призовава държавите-членки да спазят 
напълно и своевременно задължението 
за прозрачност до юни 2009 г., крайният 
срок, определен в резолюцията на 
Парламента, а Комисията да определи 
и санкциите спрямо компетентните 
органи в случай на закъснение и 
неизпълнение на споменатото 
задължение за прозрачност.
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Or. it

Изменение 18
Emmanouil Angelakas

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. Изразява съжаление, че, въпреки че 
всички преки бенефициери на 
политиката на сближаване на ЕС трябва 
да бъдат оповестени от Управляващите 
органи в съответствие с определянето на 
общи разпоредби за прилагането на 
Фондовете през периода 2007 – 2013 г. 
(Регламент на Комисията (EC) № 
1828/2006), базата данни на уеб сайта на 
Комисията е непълна; следователно
призовава държавите-членки и 
Комисията да спазят напълно и 
своевременно задължението за 
прозрачност преди юни 2009 г., 
крайният срок, определен в 
резолюцията на Парламента.

6. изразява съжаление, че, въпреки че 
всички преки бенефициери на 
политиката на сближаване на ЕС трябва 
да бъдат оповестени от Управляващите 
органи в съответствие с определянето на 
общи разпоредби за прилагането на 
Фондовете през периода 2007 – 2013 г. 
(Регламент на Комисията (EC) № 
1828/2006), базата данни на уеб сайта на 
Комисията е непълна; ето защо 
призовава Комисията да работи в 
сътрудничество с държавите-членки 
за ускоряването на потока на 
информация към базата данни с цел 
по-ефективното функциониране, 
основано на принципа на 
прозрачността; освен това призовава 
държавите-членки и Комисията да 
спазят напълно и своевременно 
задължението за прозрачност преди юни 
2009 г., крайният срок, определен в 
резолюцията на Парламента.

Or. el

Изменение 19
James Nicholson

Проектостановище
Paragraph 7

Проектостановище Изменение

7. Одобрява позицията на Комисията, че 
при разкриване на нередности трябва да 

7. одобрява позицията на Комисията, че 
при разкриване на нередности трябва да 
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се предприемат коригиращи действия, в 
това число спиране на плащанията и 
възстановяване на недължимите или 
грешно платените суми, и че 
Комисията ще докладва пред 
Парламента поне два пъти годишно 
за мерките, които предприема в това 
отношение.

се предприемат коригиращи действия, в 
това число спиране на плащанията и 
възстановяване на недължимите или 
грешно платените суми; припомня, че 
Комисията следва да докладва четири 
пъти годишно относно напредъка, 
постигнат при изпълнението на 
нейния план за действие;

Or. en

Изменение 20
Emmanouil Angelakas

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. Одобрява позицията на Комисията, че 
при разкриване на нередности трябва да 
се предприемат коригиращи действия, в 
това число спиране на плащанията и 
възстановяване на недължимите или 
грешно платените суми, и че Комисията 
ще докладва пред Парламента поне два 
пъти годишно за мерките, които 
предприема в това отношение.

7. одобрява позицията на Комисията, че 
при разкриване на нередности от 
сериозно естество трябва да се 
предприемат коригиращи действия, в 
това число спиране на плащанията и 
възстановяване на недължимите или 
грешно платените суми, и че Комисията 
ще докладва пред Парламента поне два 
пъти годишно за мерките, които 
предприема в това отношение; при все 
това, призовава Комисията да полага 
по-интензивни усилия за подпомагане 
на държавите-членки при 
предотвратяването на нередности и 
предаването на необходимия 
експертен опит на националните и 
регионални органи. 

Or. el

Изменение 21
Emmanouil Angelakas

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията да вземе под 
внимание административната 
тежест, с която ще трябва да се 
натоварят националните, 
регионалните и местните 
администрации при прилагането на 
често сложните и скъпоструващи 
изисквания, свързани с наблюдението 
и извършването на проверки на 
съфинансираните проекти;

Or. el

Изменение 22
Jean Marie Beaupuy

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. приветства качествените 
резултати, постигнати в рамките на 
почти всички проекти, и с цел да не се 
засяга неблагоприятно правилното 
изпълнение на програмите на 
Структурните фондове, привлича 
вниманието към необходимостта от 
избягване на объркването на:
- административните нередности, 
които следва да бъдат коригирани, и
- измамите (т.е. 0.16% от 
плащанията, извършени от 
Комисията в периода 2000-2007 г.), за 
които трябва да бъдат налагани 
санкции;

Or. fr
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Изменение 23
Emmanouil Angelakas

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. подчертава, че належащото 
подобрение на положението по 
отношение на доброто финансово 
управление трябва да се основава на 
едно по-мащабно опростяване на 
правилата и процедурите, 
определящи начините на 
оползотворяване на средствата на 
Общността. 

Or. el

Изменение 24
Emmanouil Angelakas

Проектостановище
Параграф 7 в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. за тази цел призовава както 
Комисията, така и държавите-
членки да работят методично за 
предоставянето на насоки относно 
начините за предотвратяване на 
нередности, административни 
грешки и пропуски.

Or. el
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