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1.7.2015 A8-0217/38 

Изменение  38 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

отбелязва, че проектобюджетът на ЕС за 

2016 г. възлиза на 153,5 милиарда евро 

за бюджетни кредити за поети 

задължения (включително 4,5 милиарда 

евро, които са препрограмирани от 

2014 г.) и 143,5 милиарда евро за 

бюджетни кредити за плащания; 

подчертава, че пренебрегвайки ефекта 

на препрограмирането през 2015 и 

2016 г., това съответства на увеличение 

с +2,4% за поетите задължения и с 

+1,6% за плащанията спрямо бюджета 

за 2015 г.; подчертава, че като цяло 

тези умерени увеличения, следвайки 

установения от МФР път и 

отчитайки инфлацията, почти не 

представляват увеличение в реално 

изражение, което подчертава 

значението на ефикасността и 

ефективността на разходите; 

отбелязва, че проектобюджетът на ЕС за 

2016 г. възлиза на 153,5 милиарда евро 

за бюджетни кредити за поети 

задължения (включително 4,5 милиарда 

евро, които са препрограмирани от 

2014 г.) и 143,5 милиарда евро за 

бюджетни кредити за плащания; 

подчертава, че пренебрегвайки ефекта 

на препрограмирането през 2015 и 

2016 г., това съответства на увеличение 

с +2,4% за поетите задължения и с 

+1,6% за плащанията спрямо бюджета 

за 2015 г.; при все това подчертава, че 

следва да запазим същото равнище на 

бюджетни кредити за поети 

задължения и за плащания или 

евентуално да намалим бюджетните 

кредити за поети задължения, за да 

избегнем засилване на проблема, 

свързан с неизпълнените плащания; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/39 

Изменение  39 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 40 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 40a. подчертава, че в контекста на 

преразглеждането на МФР след 

изборите трябва да преразгледаме 

общата сума, предвидена за 

Инструмента за 

предприсъединителна помощ 

(ИПП II), като се има предвид, че 

самият председател г-н Юнкер заяви, 

че по време на неговия мандат не са 

планирани нови присъединявания към 

ЕС;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/40 

Изменение  40 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 

 

Предложение за резолюция Изменение 

41. отбелязва, че разходите по 

функция 5 са увеличени с 2,9% спрямо 

бюджета за 2015 г. до 8 908,7 милиона 

евро, като тази цифра обхваща общо 

административните разходи на 

институциите (+2,2%) и разходите за 

пенсиите и европейските училища 

(+5,4%); отбелязва, че марж от 

574,3 милиона евро е останал под 

тавана; подчертава, че делът на 

функция 5 в бюджета на ЕС остава 

стабилен в размер на 5,8%; припомня 

обаче, че тази цифра не взема предвид 

техническата помощ, считана за 

оперативни разходи; 

41. изразява съжаление, че разходите 

по функция 5 са увеличени с 2,9% 

спрямо бюджета за 2015 г. до 

8 908,7 милиона евро, като тази цифра 

обхваща общо административните 

разходи на институциите (+2,2%) и 

разходите за пенсиите и европейските 

училища (+5,4%); подчертава 

необходимостта от замразяване на 

всякакви увеличения на 

административните разходи за 

институциите на ЕС; припомня освен 

това, че тази цифра не взема предвид 

техническата помощ, считана за 

оперативни разходи; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/41 

Изменение  41 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 

 

Предложение за резолюция Изменение 

44. подчертава решаващата роля, 

която децентрализираните агенции 

играят за разработването на 

политики на ЕС и изразява решимост 

във връзка с извършването на оценка 

на бюджетните потребности и 

потребностите от персонал на 

всички агенции за всеки отделен 

случай, за да се гарантират 

подходящи бюджетни кредити и 

подходящ персонал за всички агенции 

и особено за агенциите, на които 

неотдавна бяха възложени нови 

задачи или които са изправени пред 

по-голямо работно натоварване 

поради определяне на политически 

приоритети или поради други 

причини; е особено решен да 

предостави на агенциите в областта 

на правосъдието и вътрешните 

работи необходимите ресурси за 

справяне със съществуващите 

предизвикателства в областта на 

миграцията; подчертава още веднъж 

своето противопоставяне на резерва 

за преназначаване и очаква да се 

намери решение в хода на 

бюджетната процедура за спиране на 

допълнителните съкращения на 

персонала в децентрализираните 

агенции; освен това отново заявява 

44. подчертава необходимостта от 

анализиране на ролята на 

децентрализираните агенции, за да се 

извърши оценка на реалната добавена 

стойност при разработването на 

политики на ЕС; отправя искане за 

извършването на оценка на 

бюджетните потребности и 

потребностите от персонал на 

агенциите за всеки отделен случай, за 

да се гарантират подходящи 

бюджетни кредити и подходящ 

персонал само където в 

действителност съществува 

необходимост; 
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своето намерение да използва 

междуинституционалната работна 

група по въпросите на 

децентрализираните агенции за 

намиране на допирни точки между 

институциите по отношение на 

третирането на агенциите във връзка 

с бюджета, също и с оглед на 

помирителната процедура за 

бюджета за 2016 г.; 

Or. en 

 

 


