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15.10.2014 A8-0014/1 

Изменение  1 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. отбелязва, че функция 1а отново е 

засегната в най-голяма степен от 

съкращенията на Съвета както по 

отношение на бюджетните кредити за 

поети задължения (- 323,5 милиона евро 

спрямо ПБ), така и по отношение на 

бюджетните кредити за плащания (-

 1,335 милиарда евро), независимо от 

факта, че и през юни 2014 г. 

Европейският съвет постави растежа, 

конкурентоспособността и създаването 

на работни места сред приоритетите на 

политическата си програма; подчертава, 

че някои от тези съкращения не са в 

съответствие със споразумението 

относно МФР за периода 2014 – 2020 г. 

дотолкова, доколкото намаляват 

значително средствата за програма 

„Хоризонт 2020“ (със 190 милиона евро 

в бюджетни кредити за поети 

задължения спрямо ПБ), на която бяха 

предоставени значителни средства в 

размер на 200 милиона евро в началото 

на 2014 г., както и средствата за 

програма „ITER“ (- 11,2 милиона евро), 

на която вместо това би следвало да 

се предоставят повече средства в 

началото на 2015 г., за да се 

компенсира съсредоточеното в края 

на 2014 г. финансиране; 

27. отбелязва, че функция 1а отново е 

засегната в най-голяма степен от 

съкращенията на Съвета както по 

отношение на бюджетните кредити за 

поети задължения (- 323,5 милиона евро 

спрямо ПБ), така и по отношение на 

бюджетните кредити за плащания (-

 1,335 милиарда евро), независимо от 

факта, че и през юни 2014 г. 

Европейският съвет постави растежа, 

конкурентоспособността и създаването 

на работни места сред приоритетите на 

политическата си програма; подчертава, 

че някои от тези съкращения не са в 

съответствие със споразумението 

относно МФР за периода 2014 – 2020 г. 

дотолкова, доколкото намаляват 

значително средствата за програма 

„Хоризонт 2020“ (със 190 милиона евро 

в бюджетни кредити за поети 

задължения спрямо ПБ), на която бяха 

предоставени значителни средства в 

размер на 200 милиона евро в началото 

на 2014 г.; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/2 

Изменение  2 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. счита, с оглед на подобряването на 

енергийната сигурност, че 

насърчаването на възобновяемите 

енергийни източници и енергийната 

ефективност е особено важно и в 

контекста на енергийната зависимост от 

Русия, особено в държавите членки, 

които са най-зависими от руския газ; 

призовава за привеждане на целите на 

изразходване на средствата за 

енергетика в рамките на програма 

„Хоризонт 2020“ в съответствие с 

ангажиментите, поети по време на 

законодателния процес; 

28. счита, с оглед на подобряването на 

енергийната сигурност, че 

насърчаването на възобновяемите 

енергийни източници и енергийната 

ефективност е особено важно и в 

контекста на енергийната зависимост от 

Русия, особено в държавите членки, 

които са най-зависими от руския газ; 

призовава за привеждане на целите на 

изразходване на средствата за 

енергетика в рамките на програма 

„Хоризонт 2020“ в съответствие с 

ангажиментите, поети по време на 

законодателния процес; очаква 

съответно Комисията да разпредели 

15% от бюджета за научни 

изследвания в областта на 

енергетиката за финансиране на 

дейности за внедряване на пазара на 

съществуващи решения във връзка с 

възобновяемите източници на енергия 

и енергийната ефективност чрез 

програма „Интелигентна енергия – 

Европа ІІІ“; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/3 

Изменение  3 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  29а. подчертава факта, че 

бюджетните кредити за 

експерименталното предприятие за 

термоядрен синтез за енергия (ITER) 

възлизат на допълнителни 

838 милиона евро (БКПЗ) в бюджета 

за 2015 г.; подчертава изключително 

ниската рентабилност на този 

проект, за който не се предвижда 

постигането на осезаеми резултати 

преди 2050 г.; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/4 

Изменение  4 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  29б. 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 така необходимите 

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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15.10.2014 A8-0014/5 

Изменение  5 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  29в. счита, че средствата по 

бюджетния ред на Евратом за ядрено 

делене и радиационна защита следва 

да бъдат пренасочени към 

извеждането от експлоатация на 

атомни електроцентрали; счита в 

същия дух, че бюджетните кредити 

за ядрени дейности на Съвместния 

изследователски център следва да се 

използват единствено за дейности, 

които са необходими за изпълнението 

на клаузите за контрол на 

безопасността; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/6 

Изменение  6 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  43а. приветства амбицията на 

Комисията да играе по-значима роля в 

подготовката и изпълнението на 

програмите в рамките на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове; изисква, по-

конкретно, да се изпълняват 

изискванията за участието на 

местни и регионални заинтересовани 

страни, както и на организации на 

гражданското общество, с цел по-

силна ангажираност спрямо 

политиката и постигане на целите 

на Съюза в областта на изменението 

на климата и намаляването на 

бедността; призовава държавите 

членки да се възползват пълноценно 

от наличните инструменти и 

методологии, като например 

проследяването на изменението на 

климата, за да се повиши 

видимостта на техните усилия; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/7 

Изменение  7 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. изразява съгласие, че е необходима 

допълнителна подкрепа, за да се 

смекчат последиците от руската забрана 

върху вноса на някои селскостопански и 

рибни продукти от Съюза; приветства 

мерките за спешна помощ, предприети 

от Европейската комисия като първо 

действие в отговор на тази криза; 

увеличава следователно 

съфинансирането от Съюза за мерки за 

насърчаване в областта на общата 

селскостопанска политика с 30 милиона 

евро, за да се помогне на 

производителите да намерят 

алтернативни възможности за продажба, 

като същевременно чрез ЕФМДР се 

предоставят 5 милиона евро 

допълнителна подкрепа за рибарите; 

взема също така решение да увеличи 

сумата за схемата за плодове в училище 

със 7 милиона евро, а сумата за мляко в 

училище с 4 милиона евро над 

проектобюджета на Комисията; 

45. изразява съгласие, че е необходима 

допълнителна подкрепа, за да се 

смекчат последиците от руската забрана 

върху вноса на някои селскостопански и 

рибни продукти от Съюза; приветства 

мерките за спешна помощ, предприети 

от Европейската комисия като първо 

действие в отговор на тази криза; 

увеличава следователно 

съфинансирането от Съюза за мерки за 

насърчаване в областта на общата 

селскостопанска политика с 30 милиона 

евро, за да се помогне на 

производителите да намерят 

алтернативни възможности за продажба, 

като същевременно чрез ЕФМДР се 

предоставят 5 милиона евро 

допълнителна подкрепа за рибарите; 

счита, че допълнителното 

финансиране не следва да води до по-

голям износ от ЕС за развиващите се 

страни на цени, които влияят 

неблагоприятно на техните пазари; 

взема също така решение да увеличи 

сумата за схемата за плодове в училище 

със 7 милиона евро, а сумата за мляко в 

училище с 4 милиона евро над 

проектобюджета на Комисията; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/8 

Изменение  8 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  45а. призовава Комисията да 

наблюдава разходите, свързани с 

климата, и да предприема незабавни 

корективни действия, ако 

постигането на целта от 20% и 

поддържането на ефективността на 

разходните програми са изложени на 

риск; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/9 

Изменение  9 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  45б. увеличава бюджетните кредити 

за развитие на селските райони, като 

намалява директните плащания, с 

цел да компенсира частично 

съкращенията, произтичащи от 

новата МФР; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/10 

Изменение  10 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  45в. призовава държавите членки да 

гарантират справедливо 

разпределение на средствата, като 

увеличат подкрепата за устойчивите 

селскостопански системи, които 

съхраняват биологичното 

разнообразие, опазват водните 

ресурси и плодородието на почвата и 

зачитат хуманното отношение към 

животните и заетостта; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/11 

Изменение  11 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  45г. счита, че възстановяванията при 

износ нарушават търговията и 

противоречат на целите на ЕС за 

развитие; подкрепя следователно 

пълното им премахване; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/12 

Изменение  12 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 45 д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  45д. счита, че нито бюджетните 

кредити за ОСП, нито други 

бюджетни кредити от бюджета 

следва да се използват за финансиране 

на смъртоносни борби с бикове; 

припомня, че този вид финансиране е 

безспорно нарушение на Европейската 

конвенция за защита на животните, 

отглеждани за селскостопански цели 

(Директива 98/58/ЕО на Съвета); 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/13 

Изменение  13 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 61 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  61а. счита, че липсата на обществено 

доверие в преговорите относно 

Трансатлантическото споразумение 

за партньорство в областта на 

търговията и инвестициите не 

зависи от количеството информация, 

предоставяна от Комисията, а от 

факта, че Комисията не осигурява 

достъп до основните преговорни 

документи, чието публикуване в 

интернет не би довело до 

допълнителни разходи, но би 

увеличило общественото доверие в 

процеса много повече; счита 

следователно, че създаването на нов 

бюджетен ред на стойност 

4 милиона евро е излишно; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/14 

Изменение  14 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 85 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  85а. изтъква, че Парламентът си 

постави за цел увеличаване на своя 

бюджет в съответствие с процента 

на инфлация; подчертава факта, че 

увеличение от 2,24% е далеч по-високо 

от настоящия процент на инфлация; 

счита освен това, че такова 

увеличение трудно може да бъде 

обосновано в настоящия момент; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/15 

Изменение  15 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 86 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  86а. счита, че в средносрочен план 

следва да се осигури възможност за 

преразглеждане на Устава на 

членовете на ЕП, който поражда 

големи разходи вследствие на 

смяната на състава на Парламента, с 

цел ограничаване на някои от тези 

разходи; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/16 

Изменение  16 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 91 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  91а. счита, че надбавката за общи 

разходи за членовете на ЕП би могла 

да бъде източник на допълнителни 

икономии; изисква членовете на ЕП 

да бъдат задължени да обосновават 

50 % от разходите си от надбавката 

за общи разходи, като представят 

съответни доказателства; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/17 

Изменение  17 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 91 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  91б. приветства подхода на 

Парламента и работата на 

генералния секретар за предоставяне 

на данни, и в частност във връзка с 

данни относно резултатите от 

изборите, като същевременно се 

гарантира максимална прозрачност 

по отношение на точния, навременен, 

свободен, основан на отворени 

стандарти и машинночетим 

публичен достъп до информация, 

изготвяна във и от Парламента; 

очаква тези усилия да продължат; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/18 

Изменение  18 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Моника Холмайер 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 107 

 

Предложение за резолюция Изменение 

107. изразява решително несъгласие 

със съкращенията на Комисията на 

разходите, които са свързани с 

политическата дейност на КР, и 

свързаните разходи или на разходите 

във връзка с информационната и 

комуникационната дейност; 

увеличава, предвид началото на новия 

мандат на КР, средствата по 

съответните бюджетни редове; 

заличава се 

Or. en 

 

 

 


