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Изменение 1
Сабине Льозинг

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства увеличаването на 
бюджетните кредити за поети 
задължения и бюджетните кредити за 
плащания по функция 4 в сравнение с 
текущата година като неотложна 
необходимост след извършените 
големи съкращения, но отбелязва, че 
увеличението все още не е 
достатъчно, за да отговори на 
потребностите на ЕС; подчертава, че 
е от жизненоважно значение да се 
осигури подходящо финансиране за 
всички дейности на ЕС, ако се цели 
постигане на амбициозните цели, 
заложени в Договора от Лисабон;

1. отбелязва увеличаването на 
бюджетните кредити за поети 
задължения и бюджетните кредити за 
плащания по функция 4 в сравнение с 
текущата година след извършените 
големи съкращения във връзка с 
помощта за развитие и 
разрешаването/посредничеството 
при граждански конфликти, 
разоръжаването и програмите за
разоръжаване, демобилизация и 
реинтеграция (РДР); подчертава, че е 
от жизненоважно значение да се 
осигури подходящо финансиране за 
всички дейности на ЕС, като например 
изкореняване на бедността, 
устойчиво развитие и Целите на 
хилядолетието за развитие, контрол 
върху въоръженията, прилагане на 
Договора за неразпространение на 
ядреното оръжие и ядрено 
разоръжаване, мирно разрешаване на 
конфликтите, насърчаване на 
балансирани икономически 
отношения, справедлива търговия и 
справедливо разпределение на 
световните ресурси и богатство, за да 
се гарантира устойчивост и 
просперитет в ЕС и света;

Or. en

Изменение 2
Фабио Масимо Касталдо

Проектостановище



PE537.269v01-00 4/11 AM\1032571BG.doc

BG

Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва по-специално, че за 
пореден път се отпуска недостатъчно 
финансиране за мирния процес в 
Близкия изток, Палестина и Агенцията 
на ООН за подпомагане и строителство 
за палестинските бежанци в Близкия 
изток и призовава за предоставянето 
на достатъчно средства;

3. отбелязва по-специално, че за 
пореден път се отпуска недостатъчно 
финансиране за мирния процес в 
Близкия изток, Палестина и Агенцията 
на ООН за подпомагане и строителство 
за палестинските бежанци в Близкия 
изток; подчертава, че с оглед на 
продължаващата хуманитарна криза, 
нарастващия брой бежанци, 
положението на място и 
унищожаването на жизненоважна 
инфраструктура в ивицата Газа е 
необходимо увеличение на 
средствата;

Or. en

Изменение 3
Сабине Льозинг

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отбелязва по-специално, че за 
пореден път се отпуска недостатъчно 
финансиране за мирния процес в 
Близкия изток, Палестина и Агенцията 
на ООН за подпомагане и строителство 
за палестинските бежанци в Близкия 
изток и призовава за предоставянето на 
достатъчно средства;

3. отбелязва по-специално, че за 
пореден път се отпуска недостатъчно 
финансиране за мирния процес в 
Близкия изток, Палестина и Агенцията 
на ООН за подпомагане и строителство 
за палестинските бежанци в Близкия 
изток и призовава за предоставянето на 
достатъчно средства, особено с оглед на 
настоящото изостряне на 
хуманитарната криза;

Or. en

Изменение 4
Зигмантас Балчитис
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава тревожното положение с 
бюджетните кредити за плащания по 
функция 4, които въпреки значителното 
увеличение в сравнение с текущата 
година, предвидено от Комисията, може 
да не отговарят на местните 
потребности;

4. подчертава тревожното положение с 
бюджетните кредити за плащания по 
функция 4, които въпреки значителното 
увеличение в сравнение с текущата 
година, предвидено от Комисията, може 
да не отговарят на местните 
потребности; при все това отбелязва с 
одобрение решението за изравняване 
на бюджетните кредити за поети 
задължения и бюджетните кредити 
за плащания за инструмента за 
хуманитарна помощ;

Or. en

Изменение 5
Сабине Льозинг

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва с особена загриженост 
големите съкращения на бюджетни 
кредити за плащания за Инструмента за 
стабилност и мир, който вече страда 
от недостиг на бюджетни кредити за 
плащания през текущата година, 
като положението може да се 
изостри още повече в резултат на 
новите съкращения;

5. отбелязва съкращенията на 
бюджетни кредити за плащания за 
Инструмента за стабилност и мир, от
който се финансират разходите за 
ОПСО, като например военните и 
гражданско-военните (тренировъчни) 
мисии; подкрепя тези драстични 
съкращения или дори спирането на 
разходите за ОПСО във или извън 
рамките на Инструмента за 
стабилност и мир; подчертава, че е 
важно да се изпълняват поетите 
ангажименти по основни финансови 
инструменти на външната политика 
на ЕС, като например развитието и 
хуманитарната помощ;

Or. en
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Изменение 6
Райнхард Бютикофер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва с особена загриженост 
големите съкращения на бюджетни 
кредити за плащания за Инструмента за 
стабилност и мир, който вече страда от 
недостиг на бюджетни кредити за 
плащания през текущата година, като 
положението може да се изостри още 
повече в резултат на новите 
съкращения;

5. отбелязва с особена загриженост 
големите съкращения на бюджетни 
кредити за плащания за Инструмента за 
стабилност и мир, който страда от 
значителен недостиг на бюджетни 
кредити за плащания, като това вече 
ограничава капацитета на ЕС за 
реагиране при спешни кризи през 
текущата година; отбелязва, че това 
положение може да се изостри още 
повече в резултат на новите 
съкращения;

Or. en

Изменение 7
Зигмантас Балчитис

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва с особена загриженост 
големите съкращения на бюджетни 
кредити за плащания за Инструмента за 
стабилност и мир, който вече страда от 
недостиг на бюджетни кредити за 
плащания през текущата година, като 
положението може да се изостри още 
повече в резултат на новите 
съкращения;

5. отбелязва с особена загриженост 
големите съкращения на бюджетни 
кредити за плащания за Инструмента за 
стабилност и мир (ИСМ), който вече 
страда от недостиг на бюджетни
кредити за плащания през текущата 
година, като положението може да се 
изостри още повече в резултат на 
новите съкращения; подчертава, че 
ИСМ е жизненоважен инструмент за 
дейностите на ЕС по управление на 
кризи и разрешаване на конфликти, 
например в Украйна;
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Or. en

Изменение 8
Зигмантас Балчитис

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

отхвърля значителните съкращения 
по функция 4, предложени от Съвета, 
които само ще изострят и без това 
критичното положение, по-
специално по отношение на 
бюджетните кредити за плащания;
решително се противопоставя на 
това да се прави каквато и да е 
потенциална връзка между 
преговорите за бюджета за 2015 г. и 
преговорите за проекта на коригиращ 
бюджет 3;

Or. en

Изменение 9
Филип Жювен

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5 a. подчертава, че е важно на 
Службата на Комисията за 
инструментите в областта на 
външната политика да се 
предоставят достатъчно средства за 
прилагане на Инструмента за 
стабилност и мир, операциите във 
връзка с ОВППС, Инструмента за 
партньорство и мисиите за 
наблюдение на избори в рамките на 
Европейския инструмент за 
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демокрация и права на човека;

Or. en

Изменение 10
Сабине Льозинг

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че е важно на ЕСВД да 
се предоставят достатъчно средства 
за създаването на делегация на ЕС в 
Иран, в съответствие с резолюцията 
на Европейския парламент от 3 април 
2014 г. относно стратегията на ЕС 
спрямо Иран.

заличава се

Or. en

Изменение 11
Кристиан Дан Преда
от името на групата PPE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че е важно на ЕСВД да се 
предоставят достатъчно средства за 
създаването на делегация на ЕС в 
Иран, в съответствие с резолюцията на 
Европейския парламент от 3 април 2014 
г. относно стратегията на ЕС спрямо 
Иран.

6. подчертава, че е важно на ЕСВД да се 
предоставят достатъчно средства за 
подготовка за евентуалното 
създаване на делегация на ЕС в Иран, в 
случай че преговорите приключат 
успешно и в съответствие с 
резолюцията на Европейския парламент 
от 3 април 2014 г. относно стратегията 
на ЕС спрямо Иран.

Or. en
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Изменение 12
Филип Жювен

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва неотдавнашния 
специален доклад на Европейската 
сметна палата относно създаването 
на ЕСВД, публикуван на 30 юни 2014 
г., и нейните препоръки за увеличаване 
на добавената стойност и 
ефективността на ЕСВД, например 
чрез сътрудничество с Комисията, с 
оглед намаляване на въздействието на 
строгостта на финансовия 
регламент и правилника за персонала 
върху ефикасността на делегациите 
на ЕС, с цел отделяне на повече 
средства за политически задачи.

Or. en

Изменение 13
Зигмантас Балчитис

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отново подчертава, че е важно 
бюджетният ред за специалните 
представители на ЕС (СПЕС) да бъде 
прехвърлен към бюджета на ЕСВД, за 
да се подкрепи по-добрата им 
интеграция в ЕСВД, в съответствие с 
предложението на върховния 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност и заместник-
председател на Комисията, направено 
при прегледа на ЕСВД, препоръката 
на Европейския парламент от 13 юни 
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2013 г. и специалния доклад 11/2014 на 
Европейската сметна палата;

Or. en

Изменение 14
Зигмантас Балчитис

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. приветства продължаващите 
усилия на ЕСВД да актуализира 
своите информационни системи и да 
подобри своя капацитет по 
отношение на сигурността на 
информацията; продължава да бъде 
загрижен относно непропорционално 
големия брой служители, заемащи 
ръководни длъжности.

Or. en

Изменение 15
Зигмантас Балчитис

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. настоятелно призовава 
Комисията, следвайки примера на 
ЕСВД, да предоставя ежегодно 
актуализирани данни за броя на 
вътрешните и външните служители 
на Комисията в делегациите, с 
разбивка по държави и генерални 
дирекции и като се посочва 
бюджетният ред, от който те се 
финансират, за да могат
бюджетните органи да преценят по-
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добре общите дейности на 
Комисията;

Or. en


