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Изменение 1
Bart Staes

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства с интерес заключенията 
от доклада на Европейската сметна 
палата (ЕСП) и препоръките, насочени 
към правилното използване на 
средствата от структурните фондове;

1. прие за сведение с известна 
загриженост заключенията от доклада 
на Европейската сметна палата (ЕСП) и 
препоръките, насочени към правилното 
използване на средствата от 
структурните фондове;

Or. en

Изменение 2
Bart Staes

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. подчертава, че политиката на 
сближаване си остава една от основните 
политики на ЕС; подчертава нейната 
важна роля в ответните действия на ЕС 
на финансовата криза и ключовото й 
място в Европейския план за 
икономическо възстановяване; 
приветства по тази причина действията, 
предложени от Комисията, които са 
насочени към улесняване и ускоряване 
на изпълнението на програмите за 
сближаване;

3. подчертава, че политиката на 
сближаване си остава една от основните 
политики на ЕС; подчертава нейната 
важна роля в ответните действия на ЕС 
на финансовата криза - когато се 
провеждат правилно от държавите-
членки - и ключовото й място в 
Европейския план за икономическо 
възстановяване; приветства по тази 
причина действията, предложени от 
Комисията, които са насочени към 
улесняване и ускоряване на 
изпълнението на програмите за 
сближаване;

Or. en
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Изменение 3
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва, че такива процедури за 
опростяване са ключът към 
намаляване на административната 
тежест на национално, регионално и 
местно равнище; изтъква все пак 
значението на това да се гарантира, 
че тези процедури за опростяване 
няма да доведат до по-висока степен 
на грешки в бъдеще;

Or. en

Изменение 4
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава значението на плана за 
действие, приет от Комисията на 19 
февруари 2008 г. за укрепването на 
надзора при споделено управление за 
структурни действия, който е създаден 
за да намали грешките в искания за 
плащания, отправени от държавите-
членки; изразява увереност, че новият 
план за действие може значително да 
подобри положението, не на последно 
място чрез оказване на помощ на 
държавите-членки за развиване на 
способността им да осигурят 
отпускането на проектни разходи; 
отбелязва, че първоначалните резултати, 
съдържащи се в първия доклад за 
напредъка по плана за действие, показва 
добър напредък;

6. подчертава значението на плана за 
действие, приет от Комисията на 19 
февруари 2008 г. за укрепването на 
надзора при споделено управление за 
структурни действия, който е създаден 
за да намали грешките в искания за 
плащания, отправени от държавите-
членки; изразява увереност, че новият 
план за действие може значително да 
подобри положението, не на последно 
място чрез оказване на помощ на 
държавите-членки за развиване на 
способността им да осигурят 
отпускането на проектни разходи; 
отбелязва, че първоначалните резултати, 
съдържащи се в първия доклад за 
напредъка по плана за действие, показва 
добър напредък; подчертава все пак, че 
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реален напредък ще може да бъде 
оценен не по-рано от 2010 г.;

Or. en

Изменение 5
Bart Staes

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава значението на плана за 
действие, приет от Комисията на 19 
февруари 2008 г. за укрепването на 
надзора при споделено управление за 
структурни действия, който е създаден 
за да намали грешките в искания за 
плащания, отправени от държавите-
членки; изразява увереност, че новият 
план за действие може значително да 
подобри положението, не на последно 
място чрез оказване на помощ на 
държавите-членки за развиване на 
способността им да осигурят 
отпускането на проектни разходи; 
отбелязва, че първоначалните резултати, 
съдържащи се в първия доклад за 
напредъка по плана за действие, показва 
добър напредък;

6. подчертава значението на плана за 
действие, приет от Комисията на 19 
февруари 2008 г. за укрепването на 
надзора при споделено управление за 
структурни действия, който е създаден 
за да намали грешките в искания за 
плащания, отправени от държавите-
членки, които са били изчислени на 
приблизително 11%; изразява 
увереност, че новият план за действие 
може значително да подобри 
положението, не на последно място чрез 
оказване на помощ на държавите-
членки за развиване на способността им 
да осигурят отпускането на проектни 
разходи; отбелязва, че първоначалните 
резултати, съдържащи се в първия 
доклад за напредъка по плана за 
действие, показва добър напредък;

Or. en

Изменение 6
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва по-специално 
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документа с насоки за проверки на 
управлението, издаден от Комисията 
през м. юни 2008 г. в рамките на плана 
за действие, който подчертава 
значението на превантивните мерки 
от страна на управителните органи 
чрез ефективна стратегия за 
общуване с бенефициентите; счита, 
че всички информационни дейности, 
насочени към бенефициентите са от 
значение за намаляване на грешките, 
по-специално практически като 
например по отношение на правото 
на отпускане на разходи;

Or. en

Изменение 7
Bart Staes

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава Комисията да проведе 
анализ, разбит по държави-членки, на 
неправомерно предоставени средства 
в рамките на политиката на 
сближаване;

Or. en

Изменение 8
Bart Staes

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. одобрява декларираната от 
Комисията позиция относно 
финансовите корекции, по-специално 

7. отбелязва декларираната от 
Комисията позиция относно 
финансовите корекции, по-специално 
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това, че нередностите вероятно ще 
бъдат установявани и коригирани от 
многогодишната коригираща система; 
отбелязва, че Комисията непрекъснато 
проверява информацията, предоставена 
от държавите-членки по отношение на 
нейната пълнота и точност, и че е 
постигнат реален напредък в 
предоставянето на надеждни 
доказателства за корекции от страна на 
отделни държави-членки;

това, че нередностите най-вероятно ще 
бъдат установявани и коригирани от 
многогодишната коригираща система; 
отбелязва, че Комисията непрекъснато 
проверява информацията, предоставена 
от държавите-членки по отношение на 
нейната пълнота и точност, и че е 
постигнат напредък в предоставянето на 
надеждни доказателства за корекции от 
страна на отделни държави-членки;

Or. en

Изменение 9
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. приветства инициативата на 
Комисията за прозрачност, която би 
могла да играе по-значителна роля за 
премахване на грешките в бъдеще;

Or. en

Изменение 10
Bart Staes

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. отбелязва равнището на грешки, 
намерени от ЕСП и забележките 
относно различията в тълкуването на 
ЕСП и Комисията по отношение на 
сумите, които е трябвало да бъдат
възстановени (по-конкретно различията 
в тълкуването по отношение правилата 

8. отбелязва равнището на грешки, 
намерени от ЕСП и забележките 
относно различията в тълкуването на 
ЕСП и Комисията по отношение на 
сумите, които е трябвало да бъдат 
възстановени (по-конкретно различията 
в тълкуването по отношение правилата 
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за правото на получаване на средства); 
подчертава необходимостта от по-
нататъшно изясняване и изисква, 
тълкуването на правилата за заявяване 
на финансови корекции да бъдат 
хармонизирани.

за правото на получаване на средства); 
подчертава необходимостта от по-
нататъшно изясняване и изисква, 
тълкуването на правилата за заявяване 
на финансови корекции да бъдат 
хармонизирани; призовава също и 
държавите-членки, които още не са 
го направили, да предоставят в най-
скоро време годишни национални 
декларации за разходите в рамките на 
споделеното управление.

Or. en

Изменение 11
Jan Olbrycht

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. изразява известно задоволство от 
явното статистическо подобрение в 
контролните системи на държавите-
членки, но съжалява за това, че много 
от контролните системи в 
държавите-членки остават отворени 
за риска от нередности в 
отпускането на средства; счита, че е 
необходимо по-нататъшно 
подобрение в ефективността на 
първото равнище на контрол на 
национално и поднационално 
равнище; подчертава в тази връзка 
важната контролна роля на 
Комисията;

Or. en
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Изменение 12
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. подчертава твърдението, че 
равнището на грешки, посочено в 
доклада на ЕСП не се отнася 
непременно до имами, поради което 
призовава Комисията и ЕСП ясно да 
разграничат това в бъдещи 
документи;

Or. en
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