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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/49 

Изменение  49 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 81 

 
Предложение за резолюция Изменение 

81. припомня, че в докладна записка 

до Бюрото от 8 март 2018 г. неговият 

генерален секретар прие, че 

пенсионният фонд, свързан със схемата 

за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване на членовете на ЕП „ще 

изчерпи своя капитал доста преди края 

на пенсионните задължения и 

евентуално още до 2024 г.“; призовава 

следователно генералния секретар и 
Бюрото, при пълно спазване на Устава 

на членовете на ЕП, спешно да 

изготвят с пенсионния фонд ясен 

план за поемането и изпълнението от 

Парламента на неговите задължения 

и отговорности за схемата за 

допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване на членовете на ЕП 

незабавно след изборите през 2019 г.; 

81. припомня, че в докладна записка 

до Бюрото от 8 март 2018 г. 

генералният секретар на Парламента 

прие, че пенсионният фонд, свързан със 

схемата за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване на членовете на 

ЕП „ще изчерпи своя капитал доста 

преди края на пенсионните задължения 

и евентуално още до 2024 г.“; изразява 

съжаление във връзка с нарастващия 

и все по-голям актюерски дефицит на 

фонда и настоятелно призовава 

Бюрото и генералния секретар, при 

пълно спазване на Устава на членовете 

на ЕП, да проучат всички варианти за 

свеждане до минимум на тежестта 

за бюджета на Парламента, 

включително, наред с другото, 

удръжки върху изплатените пенсии, 

увеличаване на пенсионната възраст 

за присъединилите се към фонда и 

прекратяване на индексацията; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/50 

Изменение  50 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 85 

 
Предложение за резолюция Изменение 

85. настоятелно призовава 

генералния секретар да изготви 

подробни разпоредби за по-голямо 

споделяне на административни функции 

и услуги между Парламента, Комитета 

на регионите и Европейския 

икономически и социален комитет; 

85. настоятелно призовава 

генералния секретар да изготви 

подробни разпоредби за пълно 

споделяне на административни функции 

и услуги между Парламента, Комитета 

на регионите и Европейския 

икономически и социален комитет; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/51 

Изменение  51 

Гербен-Ян Гербранди, Денис де Йонг, Павел Теличка, Барт Стас, Бенедек Явор, 

Катлен Ван Бремпт, София ин 'т Велд, Матейс ван Милтенбьорг, Марите Схаке, 

Исаскун Билбао Барандика, Анели Ятенмяки, Ана Миранда, Майте 

Пагасауртундуа Руис, Вим ван де Камп, Фредрик Федерлей, Естер де Ланге, Елси 

Катайнен, Миря Вехкаперя, Ламберт ван Нистелрой, Юдит Саргентини, Бас 

Ейкхаут, Фабио Масимо Касталдо, Марко Вали, Юте Гутеланд, Марита Улвског, 

Оле Лудвигсон, Анна Хед, Александер Габелич, Мариза Матиаш, Мигел Урбан 

Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Аня Хазекамп, Палома Лопес Бермехо, Малин 

Бьорк, Рина Роня Кари, Такис Хаджигеоргиу, Люк Минг Фланаган, Катержина 

Конечна, Нилс Турвалдс, Ани Схрейер-Пирик, Йерун Ленарс, Ане-Мари Миньор, 

Шабиер Бенито Силуага, Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис, Мартина 

Андерсън, Мат Карти, Лин Бойлан, Лиа Ни Риада, Димитриос Пападимулис 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 79 a (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 79а. припомня, че в миналото 

Парламентът гласува в подкрепа на 

позицията, че членовете на ЕП следва 

да съхраняват разписките за своите 

разходи, следва да публикуват 

ежегодно преглед на своите разходи и 

следва да възстановяват 

неизразходваните средства при 

прекратяване на своя мандат или в 

края на мандата си; припомня 

решението на Бюрото за създаване на 

ad hoc работна група за определяне и 

публикуване на правилата относно 

използването на надбавката за общи 

разходи вследствие на препоръки от 

предходната процедура за 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета; 

изразява съжаление във връзка с 

решението на Бюрото да не вземе под 

внимание предложението на 

работната група да се въведат 
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проверки на отделните сметки за 

надбавката за общи разходи от 

външен одитор, с което 

възпрепятства осъществяването на 

съдържателна реформа на 

надбавката за общи разходи; 

призовава Бюрото незабавно да 

възобнови дискусиите относно 

надбавката за общи разходи и да 

постигне споразумение преди края на 

текущия мандат; счита, че подобно 

споразумение следва да включва общи 

правила за по-голяма прозрачност и 

финансова отчетност, като: i) 

допускане на независим одитор, 

който да отговаря за годишния 

преглед на сметките и за 

публикуването на одитно становище; 

ii) допълнителни административни 

проверки, в случай че одиторът не 

успее да потвърди, че разходите 

отговарят на правилата относно 

надбавката за общи разходи; и iii) 

възстановяване на неизползваните 

финансови средства в края на 

мандата; 

Or. en 

 


