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BG Единство в многообразието BG 

19.10.2016 A8-0287/1 

Изменение  1 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. – всички раздели 

2016/2047(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 – алинея 1 (нова) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 отбелязва, че проектите, избрани за 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), не са нови 

инвестиции в реалната икономика, а 

по-скоро рефинансиране на 

съществуващи проекти, които са със 

съмнителна устойчивост от 

икономическа и социална гледна 

точка и от гледна точка на околната 

среда; изразява отново убеденост, че 

ЕФСИ не е правилният инструмент 

за обезпечаване на растеж и 

развитие; счита следователно, че 

бюджетните кредити за 

захранването на Гаранционния фонд 

за ЕФСИ биха могли да бъдат 

използвани по-добре за действия в 

отговор на други спешни 

потребности и приоритети; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

19.10.2016 A8-0287/2 

Изменение  2 

Марко Вали, Даниела Аюто, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. – всички раздели 

2016/2047(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 – алинея 1 (нова) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 подчертава, че по отношение на 

програмата за трансевропейската 

транспортна мрежа (програмата 

TEN-T) бюджетните кредити не 

следва да се използват за финансиране 

на проекти без действителна 

добавена стойност и против волята 

на местните общности от 

съответните райони; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

19.10.2016 A8-0287/3 

Изменение  3 

Марко Дзани, Марко Вали, Изабела Адинолфи, Марко Афронте, Лаура Аджеа, 

Даниела Аюто, Давиде Борели, Тициана Бегин, Фабио Масимо Касталдо, Иняцио 

Корао, Роза Д'Амато, Елеонора Еви, Лаура Ферара, Джулия Мои, Пиерникола 

Педичини, Дарио Тамбурано, Марко Дзуло, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. – всички раздели 

2016/2047(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 – алинея 1 (нова) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 подчертава отново, че бюджетните 

кредити не следва да се използват за 

подпомагане на развъждането или 

отглеждането на бикове за 

провеждането на смъртоносни борби 

с бикове; призовава настоятелно 

Комисията да представи незабавно 

необходимите законодателни 

изменения, за да даде ход на това 

искане, което вече беше изразено в 

общия бюджет на Европейския съюз 

за финансовата 2017 година; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

19.10.2016 A8-0287/4 

Изменение  4 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. – всички раздели 

2016/2047(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 
Предложение за резолюция Изменение 

77. изразява отново несъгласие с 

подхода на Комисията и на Съвета по 

отношение на персонала на агенциите 

и следователно коригира значителен 

брой щатни разписания; подчертава 

още веднъж, че всяка агенция следва да 

съкрати 5% от длъжностите в рамките 

на пет години, както е договорено в 

МИС, но че новите длъжности, 

необходими за изпълнението на 

допълнителни задачи вследствие на 

промени в политиките и ново 

законодателство, възникнали след 

2013 г., трябва да бъдат 

придружавани от допълнителни 

ресурси и трябва да се разглеждат 

извън целта за намаляване на 

персонала съгласно МИС; подчертава 

следователно отново, че се 

противопоставя на концепцията за 

„резерв за преназначаване“ между 

агенциите, но потвърждава готовността 

си за освобождаване на длъжности 

вследствие на повишаване на 

ефикасността чрез засилено 

административно сътрудничество 

между агенциите или дори сливане, по 

целесъобразност, както и чрез 

обединяване на определени функции с 

Комисията или с друга агенция; 

77. приветства концепцията за 

„резерв за преназначаване“ между 
агенциите и насърчава нейното 

прилагане, когато това е възможно; 

подчертава още веднъж, че всяка 

агенция следва да съкрати 5% от 

длъжностите в рамките на пет години, 

както е договорено в МИС; потвърждава 

готовността си за намаляване на броя 

длъжности вследствие на повишаване на 

ефикасността чрез засилено 

административно сътрудничество 

между агенциите или дори анализ на 

възможностите за сливане, по 

целесъобразност, както и чрез 

обединяване на определени функции с 

Комисията или с друга агенция; 

Or. en 



 

AM\1107439BG.docx  PE589.711v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

19.10.2016 A8-0287/5 

Изменение  5 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. – всички раздели 

2016/2047(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 88 – алинея 1 (нова) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 изразява съжаление по повод 

предложението за включване на 

услугите по превоз в структурата на 

Парламента, което ще съответства 

на нови допълнителни разходи; 

счита, че за да се намалят разходите, 

услуги по превоз следва в крайна 

сметка да се предоставят само 

между летището или 

железопътната гара и работното 

място, като се отдаде 

предпочитание на използването на 

микробуси и автобуси, движещи се по 

разписание; подчертава голямото 

предимство от икономическа и 

социална гледна точка и от гледна 

точка на околната среда, което 

предлага новата влакова връзка между 

летище Брюксел и железопътната 

гара Брюксел-Люксембург; счита, че 

всяко друго пътуване следва да се 

организира от членовете на ЕП по 

частен път; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

19.10.2016 A8-0287/6 

Изменение  6 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. – всички раздели 

2016/2047(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 89 

 
Предложение за резолюция Изменение 

89. одобрява промените в 

щатното си разписание и 

съответните бюджетни кредити за 

посрещане на допълните потребности 

на политическите групи; компенсира 

напълно тези увеличения чрез 
намаляване на бюджетните кредити в 

резерва за непредвидени разходи и по 

бюджетния ред за оборудване на 

помещения; 

89. изразява съжаление за 

увеличаването на разходите във 

връзка с парламентарните 

сътрудници и допълните искания на 

политическите групи; счита, че 

подкрепата за членовете на ЕП при 

изпълнението на техните 

парламентарни дейности вече е 

адекватна; изисква освен това 
намаляване на заплатите, надбавките 

и пътните разноски на членовете на 

ЕП; 

Or. en 



 

AM\1107439BG.docx  PE589.711v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

19.10.2016 A8-0287/7 

Изменение  7 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. – всички раздели 

2016/2047(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 90 

 
Предложение за резолюция Изменение 

90. припомня своето политическо 

решение да освободи политическите 

групи от целта за намаляване на 

персонала с 5%, както беше 

подчертано в неговите резолюции 

относно бюджета за 201412, 201513 и 

2016 г.14; 

90. счита, че всички служители, 

работещи за политическите групи, 

следва да бъдат включени в целта за 

намаляване на персонала с 5%; 

_________________  

14 Приети текстове, P8_TA(2015)0376.  

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

19.10.2016 A8-0287/8 

Изменение  8 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. – всички раздели 

2016/2047(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 92 – алинея 1 (нова) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 изразява съжаление поради 

увеличението на публичното 

финансиране за европейските 

политически партии (от 

10 339 866 EUR през 2008 г. на 

31 905 000 EUR през 2017 г.) и за 

европейските политически фондации 

(от 4 268 630 EUR през 2008 г. на 

19 000 000 EUR през 2017 г.); 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

19.10.2016 A8-0287/9 

Изменение  9 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. – всички раздели 

2016/2047(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 94 

 
Предложение за резолюция Изменение 

94. запазва в щатното си 

разписание за 2017 г. 35-те нови 

длъжности, поискани в проект на 

коригиращ бюджет № 3/2016 за 

повишаване на сигурността на 

институциите;  освобождава тези 

длъжности от целта за намаляване 

на персонала с 5%, тъй като те 

съответстват на дейности, които са 

нови за Парламента; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

19.10.2016 A8-0287/10 

Изменение  10 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. – всички раздели 

2016/2047(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 108 

 
Предложение за резолюция Изменение 

108. възстановява 12-те длъжности 

и свързаните с тях бюджетни 

кредити, съкратени от Комисията в 

ПБ в съответствие с горепосоченото 

споразумение за сътрудничество, 

като по този начин ще бъде отразен 

действителният брой на 

длъжностите, прехвърлени от 
Европейския икономически и социален 

комитет в Парламента; 

108. изисква радикално 

преразглеждане на ролята на 
Европейския икономически и социален 

комитет и съответно намаление на 

неговите бюджетни кредити; 

Or. en 



 

AM\1107439BG.docx  PE589.711v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

19.10.2016 A8-0287/11 

Изменение  11 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. – всички раздели 

2016/2047(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 110 

 
Предложение за резолюция Изменение 

110. възстановява осемте 

длъжности и свързаните с тях 
бюджетни кредити, съкратени от 

Комисията в ПБ в съответствие с 

горепосоченото споразумение за 

сътрудничество, като по този начин 

ще бъде отразен действителният 

брой на длъжностите, прехвърлени 

от Комитета на регионите в 

Парламента; 

110. изисква радикално 

преразглеждане на ролята на 

Комитета на регионите и съответно 

намаление на неговите бюджетни 

кредити; 

Or. en 

 


