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21.10.2015 A8-0298/12 

Изменение  12 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 

6. взема решение също така да 

предприеме действия по отношение на 

продължаващата криза, засягаща 

европейските земеделски стопани, по-

специално в сектора на млякото и 

млечните продукти, както и да включи 

още на този етап в позицията си 

относно бюджета за 2016 г. 500 

милиона евро за спешните мерки за 

подкрепа, обявени от Комисията; 

разчита, че Писмо за внасяне на 

корекции № 2/2016 на Комисията ще 

даде възможност за определянето на 

конкретните бюджетни редове, които да 

бъдат подсилени в този контекст; 

приветства решението на 

Комисията за пренасяне на 

неизползвани бюджетни кредити от 

резерва за кризи от бюджета за 2015 

г. в бюджета за 2016 г. и отбелязва, че 

тези неусвоени средства ще се 

използват за възстановяване на 

разходи на бенефициенти, 

получаващи директни плащания, 

както е предвидено в Регламент (ЕС) 

№ 1306/2013; 

6. взема решение също така да 

предприеме действия по отношение на 

продължаващата криза, засягаща 

европейските земеделски стопани, по-

специално в сектора на млякото и 

млечните продукти, както и да включи 

още на този етап в позицията си 

допълнителните средства за бюджета 

за 2016 г., на които се основават тези 

500 милиона евро за спешните мерки за 

подкрепа, обявени от Комисията; 

разчита, че Писмо за внасяне на 

корекции № 2/2016 на Комисията ще 

даде възможност за определянето на 

конкретните бюджетни редове, които да 

бъдат подсилени в този контекст, както 

и в какъв размер ще бъдат подсилени; 

припомня, че без мерки като 

например управление на предлагането, 

спешната помощ ще се окаже 

неефективна за справяне с текущата 

неустойчивост на селскостопанските 

пазари, като освен това вече се 

доказа, че да се разчита на остарели 

инструменти за ефективен износ на 

нашия структурен излишък е в ущърб 

на пазарите и земеделските 

производители в развиващия се свят; 

затова счита, че допълнителното 

финансиране не следва да води до 

увеличаване на износа на ЕС за 
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развиващите се държави на цени, 

които вредят на пазарите и 

средствата за препитание в тези 

страни; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0298/13 

Изменение  13 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 10a. изразява съжаление, че в 

експертните групи на Комисията 

продължава да липсва равновесие, тъй 

като те са прекомерно доминирани 

от корпоративни интереси; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/14 

Изменение  14 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. потвърждава своята подкрепа за 

програма „ITER“ и ангажимента си 

да осигури подходящото ѝ 

финансиране; изразява при все това 

загриженост във връзка с възможни 

нови забавяния и допълнителни разходи 

по тази програма, както и във връзка 

със свързаните евентуални последици за 

бюджета на Съюза; съжалява 

следователно, че нямаше възможност да 

направи оценка на равнището на 

бюджетните кредити за 2016 г. за ITER 

в контекста на актуализираните план на 

плащанията и график, които ще бъдат 

представени в Съвета относно ITER 

едва през ноември 2015 г.; очаква обаче 

този преразгледан план да съдържа 

достатъчно доказателства, че 

препоръките на Парламента, изложени в 

съответната резолюция за 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

финансовата 2013 година
8
, са били взети 

предвид и че ще бъдат осигурени 

финансова стабилност и ефективност на 

разходите; възнамерява да повдигне 

този въпрос в рамките на 

помирителната процедура относно 

бюджета за 2016 г.; настоява освен това 

на необходимостта от пълна 

прозрачност по отношение на 

20. изразява загриженост във връзка с 

евентуалните нови забавяния и 

допълнителни разходи по програмата 

„ITER“, както и във връзка със 

свързаните евентуални последици за 

бюджета на Съюза; съжалява 

следователно, че нямаше възможност да 

направи оценка на равнището на 

бюджетните кредити за 2016 г. за ITER 

в контекста на актуализираните план на 

плащанията и график, които ще бъдат 

представени в Съвета относно ITER 

едва през ноември 2015 г.; изразява 

загриженост, че този преразгледан 

план няма да съдържа достатъчно 

доказателства, че препоръките на 

Парламента, изложени в съответната 

резолюция за освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета за финансовата 2013 година, 

са били взети предвид и че ще бъдат 

осигурени финансова стабилност и 

ефективност на разходите; възнамерява 

да повдигне този въпрос в рамките на 

помирителната процедура относно 

бюджета за 2016 г.; настоява освен това 

на необходимостта от пълна 

прозрачност по отношение на 

използването на вноските на съвместно 

предприятие „термоядрен синтез за 

енергия“ в програмата „ITER“; 
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използването на вноските на съвместно 

предприятие „термоядрен синтез за 

енергия“ в програмата „ITER“; 

призовава за точен механизъм за 

отчетност, който да дава ясна представа 

за размера на финансовите средства, 

предоставяни на международния 

проект, и да оценява ефективното им 

използване; 

призовава за точен механизъм за 

отчетност, който да дава ясна представа 

за размера на финансовите средства, 

предоставяни на международния 

проект, и да оценява ефективното им 

използване; 

8
 Резолюция на Европейския парламент 

от 29 април 2015 г., съдържаща 

забележките, които са неразделна част 

от решението за освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета на Европейското съвместно 

предприятие за ITER и развитието на 

термоядрената енергия за финансовата 

2013 година (приети текстове, 

P8_TA(2015)0168). 

8
 Резолюция на Европейския парламент 

от 29 април 2015 г., съдържаща 

забележките, които са неразделна част 

от решението за освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета на Европейското съвместно 

предприятие за ITER и развитието на 

термоядрената енергия за финансовата 

2013 година (приети текстове, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/15 

Изменение  15 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. потвърждава своята подкрепа за 

програма „ITER“ и ангажимента си да 

осигури подходящото ѝ финансиране; 

изразява при все това загриженост във 

връзка с възможни нови забавяния и 

допълнителни разходи по тази 

програма, както и във връзка със 

свързаните евентуални последици за 

бюджета на Съюза; съжалява 

следователно, че нямаше възможност да 

направи оценка на равнището на 

бюджетните кредити за 2016 г. за ITER 

в контекста на актуализираните план на 

плащанията и график, които ще бъдат 

представени в Съвета относно ITER 

едва през ноември 2015 г.; очаква обаче 

този преразгледан план да съдържа 

достатъчно доказателства, че 

препоръките на Парламента, изложени в 

съответната резолюция за 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

финансовата 2013 година
8
, са били взети 

предвид и че ще бъдат осигурени 

финансова стабилност и ефективност на 

разходите; възнамерява да повдигне 

този въпрос в рамките на 

помирителната процедура относно 

бюджета за 2016 г.; настоява освен това 

на необходимостта от пълна 

прозрачност по отношение на 

20. потвърждава своята подкрепа за 

програма „ITER“ и ангажимента си да 

осигури подходящото ѝ финансиране; 

изразява при все това загриженост във 

връзка с възможни нови забавяния и 

допълнителни разходи по тази 

програма, както и във връзка със 

свързаните евентуални последици за 

бюджета на Съюза; съжалява 

следователно, че нямаше възможност да 

направи оценка на равнището на 

бюджетните кредити за 2016 г. за ITER 

в контекста на актуализираните план на 

плащанията и график, които ще бъдат 

представени в Съвета относно ITER 

едва през ноември 2015 г.; очаква обаче 

този преразгледан план да съдържа 

достатъчно доказателства, че 

препоръките на Парламента, изложени в 

съответната резолюция за 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

финансовата 2013 година
8
, са били взети 

предвид и че ще бъдат осигурени 

финансова стабилност и ефективност на 

разходите; възнамерява да повдигне 

този въпрос в рамките на 

помирителната процедура относно 

бюджета за 2016 г.; настоява освен това 

на необходимостта от пълна 

прозрачност по отношение на 
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използването на вноските на съвместно 

предприятие „термоядрен синтез за 

енергия“ в програмата „ITER“; 

призовава за точен механизъм за 

отчетност, който да дава ясна представа 

за размера на финансовите средства, 

предоставяни на международния 

проект, и да оценява ефективното им 

използване; 

използването на вноските на съвместно 

предприятие „термоядрен синтез за 

енергия“ в програмата „ITER“; 

призовава за точен механизъм за 

отчетност, който да дава ясна представа 

за размера на финансовите средства, 

предоставяни на международния 

проект, и да оценява ефективното им 

използване; предлага да сложи 

бюджетни кредити в резерв, който 

ще бъде освободен само ако 

актуализираният план на проекта, 

който трябва да бъде представен през 

ноември 2015 г., предоставя 

достатъчно доказателства, че 

препоръките на Парламента са 

надлежно взети под внимание;  

8
 Резолюция на Европейския парламент 

от 29 април 2015 г., съдържаща 

забележките, които са неразделна част 

от решението за освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета на Европейското съвместно 

предприятие за ITER и развитието на 

термоядрената енергия за финансовата 

2013 година (приети текстове, 

P8_TA(2015)0168). 

8
 Резолюция на Европейския парламент 

от 29 април 2015 г., съдържаща 

забележките, които са неразделна част 

от решението за освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета на Европейското съвместно 

предприятие за ITER и развитието на 

термоядрената енергия за финансовата 

2013 година (приети текстове, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/16 

Изменение  16 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 20a. изразява тревога във връзка с 

неотдавнашното твърдение на 

германското правителство, наред с 

другото, че нито графикът на ITER, 

нито неговият план за разходите, 

който вече беше преразгледан във 

възходяща посока, са реалистични; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/17 

Изменение  17 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 20б. подчертава огромната разлика 

между финансирането за ядрени 

дейности в бюджета на ЕС и 

подкрепата за ориентираната към 

бъдещето енергия от възобновяеми 

източници; счита следователно, че 

ако се изостави проектът „ITER“, ще 

се освободят силно необходими 

ресурси, които биха могли да бъдат 

използвани за инвестиции във вече 

функциониращи технологии за добив 

на енергия от възобновяеми 

източници; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/18 

Изменение  18 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 20в. счита, че бюджетният ред за 

Евратом относно ядрено делене и 

радиационна защита следва да се 

преориентира към извеждането от 

употреба на ядрените 

електроцентрали и, в същия дух, че 

бюджетните кредити за ядрените 

дейности на Съвместния 

изследователски център следва да се 

използват само за дейности, 

необходими за изпълнението на 

клаузите за контрол на 

безопасността; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/19 

Изменение  19 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. поставя в резерв част от бюджетните 

кредити за стандартизиране на 

финансовото отчитане и одита и 

призовава за прилагане на препоръките 

от доклада Мейстад относно задачата и 

отговорностите на Европейската 

консултативна група за финансова 

отчетност (ЕКГФО), като по този начин 

се засилва и влиянието на Съюза в 

разработването на международните 

счетоводни стандарти; 

21. поставя в резерв част от бюджетните 

кредити за стандартизиране на 

финансовото отчитане и одита и 

призовава за прилагане на препоръките 

от доклада Мейстад относно задачата и 

отговорностите на Европейската 

консултативна група за финансова 

отчетност (ЕКГФО), като по този начин 

се засилва и влиянието на Съюза в 

разработването на международните 

счетоводни стандарти; изразява 

загриженост също така във връзка 

със значителното финансиране, 

предоставено от ЕС на Фондацията 

за МСФО, което не е съпроводено от 

необходимите подобрения по 

отношение на отчетността, 

прозрачността и демокрацията; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/20 

Изменение  20 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. приветства факта, че Комисията 

представи цялостен пакет от спешни 

мерки на стойност 500 милиона евро за 

подпомагане на европейските 

земеделски стопани, по-конкретно в 

сектора на млякото и млечните 

продукти, на фона на спада на цените на 

продуктите и увеличеното производство 

на мляко; подчертава, че последиците са 

най-тежки в отдалечените райони, 

където социално-икономическото 

значение на сектора на млякото и 

млечните продукти е безспорно; 

включва тази сума в своето четене, 

като израз на подкрепа за обявеното 

от Комисията, и очаква то да бъде 

включено в своята цялост в хода на 

помирителната процедура въз основа на 

писмото за внасяне на корекции; 

подчертава, че този пакет следва да се 

прибави към набора от мерки, насочени 

към преодоляване на загубите и 

дългосрочните последици за 

европейските земеделски стопани 

вследствие на руското ембарго върху 

селскостопанските продукти, като се 

има предвид, че до този момент Русия е 

втората най-важна дестинация за износа 

на селскостопанска продукция от 

Съюза; 

28. отбелязва факта, че Комисията 

представи цялостен пакет от спешни 

мерки на стойност 500 милиона евро за 

подпомагане на европейските 

земеделски стопани, по-конкретно в 

сектора на млякото и млечните 

продукти, на фона на спада на цените на 

продуктите и увеличеното производство 

на мляко; подчертава, че последиците са 

най-тежки в отдалечените райони, 

където социално-икономическото 

значение на сектора на млякото и 

млечните продукти е безспорно; 

включва тази сума в своето четене и 

очаква тя да бъде включена в своята 

цялост в хода на помирителната 

процедура въз основа на писмото за 

внасяне на корекции; припомня, че без 

мерки като например управление на 

предлагането, спешната помощ ще се 

окаже неефективна за справяне с 

текущата неустойчивост на 

селскостопанските пазари и има 

опасност да доведе до допълнителен 

дъмпинг на селскостопанските 

продукти на ЕС в развиващите се 

страни;  подчертава, че този пакет 

следва да се прибави към набора от 

мерки, насочени към преодоляване на 

загубите и дългосрочните последици за 

европейските земеделски стопани 
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вследствие на руското ембарго върху 

селскостопанските продукти, като се 

има предвид, че до този момент Русия е 

втората най-важна дестинация за износа 

на селскостопанска продукция от 

Съюза; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/21 

Изменение  21 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. – всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 28a. счита, че възстановяванията при 

износ нарушават търговията и 

противоречат на целите на ЕС в 

областта на развитието; поради 

това подкрепя пълното им 

премахване; 

Or. en 

 

 

 


