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Изменение 21
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
от името на групата EFDD

Доклад A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – 
Европейски парламент
(2019/2003(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. одобрява споразумението, 
постигнато при помирителната 
процедура между Бюрото и комисията 
по бюджети, проведена на 19 март 
2019 г. с цел определяне на 
увеличението на бюджета за 2019 г. на 
2,68%, което съответства на общо 
равнище на бюджетната прогноза за 
2020 г. в размер на 2 050 430 000 EUR, 
намаляване на равнището на 
разходите в предварителния проект 
на бюджетна прогноза, одобрен от 
Бюрото на 11 март 2019 г., с 
18,1 милиона евро и съответно 
намаляване на предложените 
бюджетни кредити по следните 
бюджетни редове:

3. отхвърля споразумението, 
постигнато при помирителната 
процедура между Бюрото и комисията 
по бюджети, проведена на 19 март 
2019 г. с цел определяне на 
увеличението на бюджета за 2019 г. на 
2,68%, което съответства на общо 
равнище на бюджетната прогноза за 
2020 г. в размер на 2 050 430 000 EUR; 
изразява съжаление поради факта, че 
бюджетът на Парламента се е 
увеличавал постепенно от година на 
година през текущия парламентарен 
мандат, и следователно призовава 
Парламента да определи като 
основна цел за своя бюджет 
намаляването на собствените си 
разходи във възможно най-голяма 
степен и постигане на значителни 
икономии, за да изпрати послание за 
солидарност с гражданите на ЕС;

1004 – Обикновени пътни разноски; 
1200 – Възнаграждения и надбавки; 
1402 – Друг персонал – Шофьори в 
Генералния секретариат; 2007 – 
Строителство на сгради и оборудване 
на помещения; 2022 – Поддръжка, 
ремонт, управление и почистване на 
сградите; 2024 – Потребление на 
енергия; 2101 – Компютърни системи 
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и телекомуникации — текущи 
дейности, свързани с 
инфраструктурата – 
инфраструктура; 212 – Обзавеждане; 
214 – Техническо оборудване и 
инсталации; 300 – Командировъчни 
разходи и разходи за пътувания между 
трите места на работа; 302 – 
Разходи за приеми и представителни 
разходи; 3040 – Различни разходи във 
връзка с вътрешни заседания; 3042 – 
Заседания, конгреси, конференции и 
делегации; 422 – Разходи, свързани със 
сътрудниците на членовете на ЕП;

осигурява бюджетни кредити в 
размер на 140 000 EUR за позиция 1650 
– Медицинско обслужване, 
160 000 EUR за позиция 320 – 
Придобиване на експертен опит и 
400 000 EUR за позиция 3211 – Център 
на научните медии; приветства 
факта, че тези промени бяха приети 
от Бюрото на 25 март 2019 г.;

Or. en
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Изменение 22
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
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Доклад A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – 
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Предложение за резолюция
Параграф 25

Предложение за резолюция Изменение

25. счита, че потенциални икономии 
за бюджета на Парламента могат да 
бъдат постигнати чрез определянето на 
едно седалище; припомня анализа на 
Европейската сметна палата от 
2014 г., според който разходите във 
връзка с географската разпръснатост на 
Парламента се оценяват на 
114 милиона евро годишно; припомня 
освен това, че 78% от командировките 
на щатните служители на Парламента са 
свързани с географската разпръснатост 
на Парламента, а въздействието върху 
околната среда е между 11 000 и 
19 000 тона емисии на CO2; призовава 
следователно за изготвяне на пътна 
карта за едно седалище;

25. счита, че потенциални икономии 
за бюджета на Парламента могат да 
бъдат постигнати чрез определянето на 
едно седалище; припомня резолюцията 
на Парламента от 2013 г.1, според 
която разходите във връзка с 
географската разпръснатост на 
Парламента варират в диапазона от 
156 до 204 милиона евро годишно, и 
следователно изразява съжаление във 
връзка с факта, че само за един 
парламентарен мандат разходите, 
произтичащи от географската 
разпръснатост на Парламента, може 
да достигнат един милиард евро; 
припомня освен това, че 78% от 
командировките на щатните служители 
на Парламента са свързани с 
географската разпръснатост на 
Парламента, а въздействието върху 
околната среда е между 11 000 и 
19 000 тона емисии на CO2; призовава 
следователно за изготвяне на пътна 
карта за едно седалище, за да се 
предотврати допълнително 
разхищение на публични средства; 
изразява своето неодобрение по 
отношение на многогодишните 

1 (P7_TA(2013)0498)
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строителни проекти, чиято цел е 
разширяване на кабинетите на 
членовете на ЕП в Страсбург и в 
Брюксел; 

Or. en
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Изменение 23
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
от името на групата EFDD

Доклад A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – 
Европейски парламент
(2019/2003(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 25 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

25а. изразява съжаление за факта, 
че през последните пет години – от 
2014 г. до 2018 г. включително, 
общите разходи на Парламента за 
наем на неговите сгради надвишиха 
сумата от 160 милиона евро, и 
следователно призовава за 
предоговаряне на договорите за наем с 
оглед постигане на възможно най-
големи икономии; 

Or. en
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26.3.2019 A8-0182/24

Изменение 24
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi
от името на групата EFDD

Доклад A8-0182/2019
Vladimír Maňka
Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата 2020 година – Раздел І – 
Европейски парламент
(2019/2003(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 36

Предложение за резолюция Изменение

36. припомня Устава на членовете 
на ЕП, където в член 27, параграфи 1 
и 2 е посочено, че „[д]оброволният 
пенсионен фонд, създаден от 
Парламента[,] се запазва след 
влизането в сила на настоящия устав 
за членове или бивши членове на 
Европейския парламент, които имат 
права или правни очаквания по 
отношение на този фонд“ и че 
„[п]ридобитите права и правни 
очаквания се запазват изцяло“; 
призовава генералния секретар и 
Бюрото да спазват изцяло Устава на 
членовете на ЕП и спешно да 
изготвят с пенсионния фонд ясен 
план за поемане и изпълнение от 
Парламента на неговите задължения 
и отговорности за схемата за 
допълнително доброволно пенсионно 
осигуряване на членовете на ЕП; 
отново изисква от Европейската сметна 
палата да разгледа доброволния 
пенсионен фонд на членовете на ЕП и 
изисква от нея да проучи методите за 
гарантиране на устойчиво 
финансиране на доброволния 
пенсионен фонд в съответствие с 
разпоредбите на Устава на членовете 
на ЕП, като същевременно осигури 

36. отбелязва възможното 
изчерпване на доброволния пенсионен 
фонд на членовете на ЕП и 
подчертава, че е важно да се намери 
решение, което да не налага 
допълнителна финансова тежест на 
европейските данъкоплатци; отново 
изисква от Европейската сметна палата 
да разгледа доброволния пенсионен 
фонд на членовете на ЕП; счита също 
така, че е необходимо да се 
преразгледа Решение № 2005/684/ЕО 
относно Устава на членовете на ЕП, 
с цел да се предвиди изменение на 
член 14, така че пенсионните права 
на членовете на Европейския 
парламент да бъдат приведени в 
съответствие със схемите за 
социално осигуряване, предвидени за 
обикновените граждани на 
отделните държави членки, както по 
отношение на изчисляването на 
сумата, така и по отношение на 
свързаните с възрастта и вноските 
изисквания, даващи право на пенсия; 
призовава освен това за 
преизчисляване на пенсиите, 
изплащани от бюджета на ЕС на 
бившите членове на ЕП, придобили 
това право преди и след влизането в 
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пълна прозрачност; сила на действащия Устав на 
членовете на ЕП; 

Or. en


