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15.10.2014 A8-0014/19 

Изменение  19 

Марко Дзани, Марко Вали, Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. подчертава значението на 

децентрализираните агенции, които 

са от първостепенна важност за 

прилагането на политиките и 

програмите на Съюза; подчертава, че 

е необходимо да им се осигурят 

достатъчно финансови средства и 

персонал, за да могат те да 

изпълняват правилно възложените 

им от законодателния орган задачи; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/20 

Изменение  20 

Марко Дзани, Марко Вали, Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 63 

 

Предложение за резолюция Изменение 

63. отбелязва със загриженост, че 

въпреки това Съветът е намалил 

бюджетните кредити по функция 5 с 

27,6 милиона евро, 16,7 милиона евро от 

които са от административния бюджет 

на Комисията за разходи, свързани с 

длъжностни лица и срочно наети 

служители, вследствие на увеличението 

на ставката на стандартното намаление; 

63. отбелязва, че Съветът е намалил 

бюджетните кредити по функция 5 с 

27,6 милиона евро, 16,7 милиона евро от 

които са от административния бюджет 

на Комисията за разходи, свързани с 

длъжностни лица и срочно наети 

служители, вследствие на увеличението 

на ставката на стандартното намаление; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/21 

Изменение  21 

Марко Дзани, Марко Вали, Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. отбелязва освен това изявлението 

на Съвета, приложено към неговата 

позиция, относно „значението на 

стриктното наблюдение на 

бюджетните кредити за всички 

категории външен персонал в 

контекста на допълнителното 

натрупване на капацитет от 

увеличаването на работното време“ и 

направените успоредни съкращения 

на разходите за подкрепа в различни 

области на политиката, които 

възлизат на 20,8 милиона евро; счита, 

че този вид съкращения не само 

пораждат заплахи, както вече беше 

посочено, но и не са обосновани; 

припомня, че според МИС от 

2 декември 2013 г. това предполагаемо 

допълнително натрупване на 

капацитет вече щеше да бъде 

неутрализирано чрез намаляването на 

персонала с 5% в рамките на 

петгодишен период; отбелязва във 

връзка с това, че Комисията вече 

преизпълнява ангажиментите си, 

тъй като намалява персонала във 

всички категории, независимо от 

това дали финансирането е осигурено 

от функция 5 или от други позиции; 

заличава се 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/22 

Изменение  22 

Марко Дзани, Марко Вали, Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 66 

 

Предложение за резолюция Изменение 

66. възстановява следователно ПБ по 

всички бюджетни редове за 

административни разходи и разходи 

за подкрепа и по всички бюджетни 

редове в рамките на функция 5, 

намалени от Съвета; 

 

заличава се 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/23 

Изменение  23 

Марко Дзани, Марко Вали, Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 68 

 

Предложение за резолюция Изменение 

68. одобрява като цяло прогнозата на 

Комисията за бюджетните потребности 

на агенциите; отбелязва, че Комисията 

вече е намалила значително 

първоначалните искания на повечето 

агенции; 

68. отбелязва като цяло прогнозата на 

Комисията за бюджетните потребности 

на агенциите; отбелязва, че Комисията 

вече е намалила първоначалните 

искания на повечето агенции; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

15.10.2014 A8-0014/24 

Изменение  24 

Марко Дзани, Марко Вали, Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 69 

 

Предложение за резолюция Изменение 

69. счита следователно, че всякакви 

допълнителни съкращения, 

предложени от Съвета, биха 

застрашили правилното 

функциониране на агенциите и биха 

възпрепятствали изпълнението на 

възложените им от законодателния 

орган задачи; 

заличава се 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/25 

Изменение  25 

Марко Дзани, Марко Вали, Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 70 

 

Предложение за резолюция Изменение 

70. не може при все това да приеме 

подхода на Комисията по отношение на 

персонала, съгласно който не само че 

щатните разписания на агенциите 

трябва да бъдат намалени с 1% въз 

основа на политическото споразумение 

относно МФР, което се прилага за 

всички институции и органи, но те 

трябва освен това да осигурят още 1% за 

„резерв за преназначаване“; 

70. отбелязва подхода на Комисията по 

отношение на персонала, съгласно 

който не само че щатните разписания на 

агенциите трябва да бъдат намалени с 

1% въз основа на политическото 

споразумение относно МФР, което се 

прилага за всички институции и органи, 

но те трябва освен това да осигурят още 

1% за „резерв за преназначаване“; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/26 

Изменение  26 

Марко Дзани, Марко Вали, Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 71 

 

Предложение за резолюция Изменение 

71. подчертава факта, че като основа 

за договореното намаляване на броя 

на служителите следва да послужат 

персоналът и задачите към 

31 декември 2012 г. и че всички нови 

задачи на съществуващите агенции и 

създаването на нови агенции трябва 

да бъдат придружени от 

предоставянето на допълнителни 

ресурси; 

заличава се 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/27 

Изменение  27 

Марко Дзани, Марко Вали, Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 81 

 

Предложение за резолюция Изменение 

81. подчертава, че от взаимно 

уважение трите институции – 

Комисията, Съветът и 

Парламентът, следва да приемат 

бюджетната прогноза на двете 

подразделения на бюджетния орган, 

без да внасят допълнителни 

изменения; 

заличава се 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/28 

Изменение  28 

Марко Дзани, Марко Вали, Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 

 

Предложение за резолюция Изменение 

85. припомня, че бюджетната прогноза 

на Парламента за 2015 г. беше 

определена в размер на 1 794 929 112 

EUR, което съответства на общо 

увеличение от 2,24% спрямо бюджета за 

2014 г.; подчертава въпреки това, че 

0,67% от това увеличение са свързани с 

правнообвързващите извънредни 

преходни надбавки за приключването на 

мандата на членовете на ЕП, а 0,4% – 

със споразумението относно 

корекцията на възнагражденията и 

пенсиите за периода 2011 – 2012 г.; 

подчертава, че поради тази причина 

размерът на другите разходи се 

увеличава само с 1,18% спрямо 2014 г.; 

85. отбелязва със съжаление, че 

бюджетната прогноза на Парламента за 

2015 г. беше определена в размер на 

1 794 929 112 EUR, което съответства на 

общо увеличение от 2,24% спрямо 

бюджета за 2014 г.; подчертава, че само 

0,67% от това увеличение са свързани с 

правнообвързващите извънредни 

преходни надбавки за приключването на 

мандата на членовете на ЕП; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/29 

Изменение  29 

Марко Дзани, Марко Вали, Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 

 

Предложение за резолюция Изменение 

91. взема решение да увеличи 

бюджетните кредити за финансиране на 

европейските политически фондации с 

3 милиона евро, за да се гарантира 

способността на европейските 

политически фондации да 

осъществяват пълноценно своите 

дейности по отношение на всички 

политически групи, както и за да 

засилят дейността си в областта на 

изследванията и застъпничеството с 

цел да комуникират и да предлагат 

нови идеи, които да подпомагат 

процеса на европейска интеграция; 

подчертава, че това увеличение няма 

да има отражение върху бюджета, 

тъй като ще бъде компенсирано от 

резерва за непредвидени разходи; 

определя по тази причина общия 

размер на бюджета на Парламента за 

2015 г. на 1 794 929 112 EUR; посочва, 

че това ще съответства на 

увеличение от 0% спрямо размера на 

бюджетната прогноза на 

Парламента, приета на пленарната 

сесия от 17 април 2014 г.; 

91. не може да приеме увеличаването 

на бюджетните кредити за финансиране 

на европейските политически фондации 

с 3 милиона евро; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/30 

Изменение  30 

Марко Дзани, Марко Вали, Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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; 

107. отбелязва 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; 

Or. en 

 

 

 


