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4.4.2017 A8-0156/5/rev 

Изменение  5/rev 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година 

– Раздел І – Европейски парламент 

(2017/2022(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. одобрява споразумението с 

Бюрото от 28 март 2017 г. относно 

размера на бюджетната прогноза за 2018 

г.; намалява размера на разходите с 

18,4 милиона евро в сравнение с 

първоначалната позиция на Бюрото; 

определя общия размер на своята 

бюджетна прогноза за 2018 г. на 1 953 

483 373 EUR, което представлява общо 

увеличение с 2,3% спрямо бюджета за 

2017 г.; 

6. изразява съжаление относно 

споразумението с Бюрото от 28 март 

2017 г. относно размера на бюджетната 

прогноза за 2018 г.; изразява 

съжаление, че размерът на разходите е 

бил намален само с 18,4 милиона евро в 

сравнение с първоначалната позиция на 

Бюрото; изразява съжаление относно 

общия размер на своята бюджетна 

прогноза за 2018 г. от 1 953 483 373 

EUR, което представлява общо 

увеличение с 2,3% спрямо бюджета за 

2017 г.; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/6 

Изменение  6/rev 

Марко Вали  

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година 

– Раздел І – Европейски парламент 

(2017/2022(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. призовава за предоставяне на 

повече информация относно проекта за 

ремонт на сграда „Пол-Анри Спаак“ 

(PHS), и по-специално евентуалните 

становища от независими външни 

изпълнители относно възможните 

варианти за сградата PHS, която имаше 

кратък 25-годишен срок на 

експлоатация; призовава генералния 

секретар да представи резултатите от 

това проучване на комисията по 

бюджети възможно най-скоро; 

подчертава, че съществуващата сграда 

не отговаря на статичните изисквания за 

обществена сграда за парламентарни 

функции, която има по-висока степен на 

сигурност и трябва да издържи на 

външни сътресения, без да се срине; 

критикува факта, че сградата PHS не 

отговаря дори на минималните 

стандарти за съвременни статични 

изисквания, и отбелязва, че вече се е 

наложило да бъдат предприети няколко 

действия с цел гарантиране на нейната 

стабилност; ето защо настоятелно 

призовава Бюрото и администрацията 

на Парламента да работят по бъдещите 

решения за сградата PHS, която да 

гарантира живота и здравословните 

условия на труд на намиращите се там 

21. призовава за предоставяне на 

повече информация относно проекта за 

ремонт на сграда „Пол-Анри Спаак“ 

(PHS), и по-специално евентуалните 

становища от независими външни 

изпълнители относно възможните 

варианти за сградата PHS, която имаше 

кратък 25-годишен срок на 

експлоатация; призовава генералния 

секретар да представи резултатите от 

това проучване на комисията по 

бюджети възможно най-скоро; 

подчертава, че съществуващата сграда 

не отговаря на статичните изисквания за 

обществена сграда за парламентарни 

функции, която има по-висока степен на 

сигурност и трябва да издържи на 

външни сътресения, без да се срине; 

критикува факта, че сградата PHS не 

отговаря дори на минималните 

стандарти за съвременни статични 

изисквания, и отбелязва, че вече се е 

наложило да бъдат предприети няколко 

действия с цел гарантиране на нейната 

стабилност; ето защо настоятелно 

призовава Бюрото и администрацията 

на Парламента да работят по бъдещите 

решения за сградата PHS, която да 

гарантира живота и здравословните 

условия на труд на намиращите се там 
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лица; отбелязва размера на 

бюджетните кредити, предложен от 

генералния секретар за 2018 г. за 

проучвания, подготвителни проекти и 

строителни работи, и оказването на 

съдействие на екипа за управление на 

проекта; изразява загриженост относно 

евентуалното объркване по отношение 

на сумите, които ще бъдат изразходвани 

за проучвания и премествания; 

настоятелно призовава Бюрото и 

генералния секретар да информират 

комисията по бюджети за всички 

последващи стъпки и да предоставят 

ясна разбивка на разходите във 

възможно най-кратък срок и не по-

късно от юли 2017 г.; припомня, че във 

всеки случай е необходимо да се 

прилага съвременна енергоспестяваща 

архитектура; призовава да се направи 

оценка на въздействието на ремонта 

върху службата за организиране на 

посещения и семинари, достъпността на 

пленарната зала и другите зали и 

кабинети; 

лица; изразява съжаление относно 

размера на бюджетните кредити, 

предложен от генералния секретар за 

2018 г. за проучвания, подготвителни 

проекти и строителни работи, и 

оказването на съдействие на екипа за 

управление на проекта; изразява 

загриженост относно евентуалното 

объркване по отношение на сумите, 

които ще бъдат изразходвани за 

проучвания и премествания; 

настоятелно призовава Бюрото и 

генералния секретар да информират 

комисията по бюджети за всички 

последващи стъпки и да предоставят 

ясна разбивка на разходите във 

възможно най-кратък срок и не по-

късно от юли 2017 г.; припомня, че във 

всеки случай е необходимо да се 

прилага съвременна енергоспестяваща 

архитектура; призовава да се направи 

оценка на въздействието на ремонта 

върху службата за организиране на 

посещения и семинари, достъпността на 

пленарната зала и другите зали и 

кабинети; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/7 

Изменение  7/rev 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година 

– Раздел І – Европейски парламент 

(2017/2022(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. приветства създаването на 

работна група по мобилността, която 

следва да работи приобщаващо и с ясен 

мандат; подчертава, че Парламентът 

трябва да спазва всички приложими 

регионални закони в местата на работа, 

включително в тази област; застъпва се 

за насърчаването на използването на 

установената пряка влакова връзка 

между Парламента в Брюксел и 

летището; приканва отговорните 

служби на този фон да преоценят 

състава и големината на автомобилния 

си парк; призовава Бюрото да създаде 

незабавно система от стимули за 

насърчаване на използването на 

велосипеди за пътувания от дома до 

работното място; отбелязва, че такава 

схема вече е създадена в другите 

институции, по-специално в 

Европейския икономически и социален 

комитет; 

 

27. приветства създаването на 

работна група по мобилността, която 

следва да работи приобщаващо и с ясен 

мандат; подчертава, че Парламентът 

трябва да спазва всички приложими 

регионални закони в местата на работа, 

включително в тази област; застъпва се 

за насърчаването на използването на 

установената пряка влакова връзка 

между Парламента в Брюксел и 

летището; приканва отговорните 

служби на този фон да преоценят 

състава и големината на автомобилния 

си парк; изразява твърдо убеждение, 

че автомобилната служба на ЕП 

следва да се ползва от членовете на 

ЕП единствено за да стигнат от 

летище/гара до сградите на 

Парламента или обратно, и че в тази 

връзка следва да се използват 

минивановете и микробусите на ЕП, 

и призовава за определянето на 

ограничен бюджет за исканията за 

възстановяване на разходи за 

таксиметров превоз, обхващащ само 

работните дни; припомня, че 

членовете на ЕП имат 

възможността да ползват безплатен 

железопътен транспорт в Белгия; 

призовава Бюрото да създаде незабавно 
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система от стимули за насърчаване на 

използването на велосипеди за 

пътувания от дома до работното място; 

отбелязва, че такава схема вече е 

създадена в другите институции, по-

специално в Европейския икономически 

и социален комитет; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/8 

Изменение  8/rev 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година 

– Раздел І – Европейски парламент 

(2017/2022(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. приема за сведение, че общата 

сума за комуникационната кампания за 

изборите през 2019 г. се изчислява на 25 

милиона евро разходи през 2018 г. и 

8,33 милиона евро през 2019 г., като 

през 2018 г. е необходим по-голям 

размер на финансовите ангажименти; 

подчертава значението на тези 

комуникационни кампании, особено 

като се има предвид настоящото 

положение в Съюза; 

30. изразява съжаление, че общата 

сума за комуникационната кампания за 

изборите през 2019 г. се изчислява на 25 

милиона евро разходи през 2018 г. и 

8,33 милиона евро през 2019 г., като 

през 2018 г. е необходим по-голям 

размер на финансовите ангажименти; 

отправя искане за цялостно 

съкращаване на предложената сума и 

приканва генералния секретар да 

използва службите за вътрешни 

комуникации за провеждане на 

безплатна интернет кампания в 

социалните мрежи; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/9 

Изменение  9/rev 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година 

– Раздел І – Европейски парламент 

(2017/2022(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. като подготовка за деветия 

парламентарен мандат, призовава 

генералния секретар да представи на 

Бюрото по-точен списък на поеманите 

разходи в рамките на надбавката за 

общи разходи и припомня принципа на 

независимост на мандата; припомня, че 

е възможно членовете на ЕП, които 

желаят това, да публикуват списък на 

своите разходи в рамките на надбавката 

за общи разходи на личната си уеб 

страница; отново призовава за по-

голяма прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи, 

надграждайки върху примерите за най-

добри практики от националните 

делегации в Парламента и държавите 

членки; счита, че членовете на ЕП 

следва също така да могат да 

предоставят връзки на уебсайта на 

Парламента към местата, където 

понастоящем публикуват разходните си 

документи; отново заявява, че 

подобряването на прозрачността на 

надбавката за общи разходи не следва 

да изисква допълнителен персонал в 

администрацията на Парламента; 

 

37. като подготовка за деветия 

парламентарен мандат, призовава 

генералния секретар да представи на 

Бюрото по-точен списък на поеманите 

разходи в рамките на надбавката за 

общи разходи и припомня принципа на 

независимост на мандата; припомня, че 

е възможно членовете на ЕП, които 

желаят това, да публикуват списък на 

своите разходи в рамките на надбавката 

за общи разходи на личната си уеб 

страница; отново призовава за по-

голяма прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи, 

надграждайки върху примерите за най-

добри практики от националните 

делегации в Парламента и държавите 

членки; счита, че членовете на ЕП 

следва също така да могат да 

предоставят връзки на уебсайта на 

Парламента към местата, където 

понастоящем публикуват разходните си 

документи; отново заявява, че 

подобряването на прозрачността на 

надбавката за общи разходи не следва 

да изисква допълнителен персонал в 

администрацията на Парламента; 

призовава следващото 

преразглеждане на Устава на 

членовете на ЕП да включва 
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предложение за задължително 

ежегодно публикуване на 

използването на надбавката за общи 

разходи; 

 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/10 

Изменение  10/rev 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година 

– Раздел І – Европейски парламент 

(2017/2022(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 37a. призовава за намаляване с най-

малко 15% на месечните 

възнаграждения, дневните разноски и 

икономическите облаги на членовете 

на ЕП, включително надбавката за 

общи разходи, за да се даде ясен сигнал 

на европейските граждани, които 

преминават през труден 

икономически, социален и 

исторически период, и за да се 

подобри постепенно настоящата 

отрицателна представа за 

политиките на Съюза; приканва 

Бюрото да преразгледа Мерките по 

прилагане на Устава на членовете на 

ЕП, за да се генерират възможно най-

много икономии, например чрез 

отпадането на облаги като 

надбавките за разстояние и 

продължителност на пътуването; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/11 

Изменение  11/rev 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година 

– Раздел І – Европейски парламент 

(2017/2022(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. счита, че неотдавнашната 

полемика около финансирането на 

някои европейски политически партии и 

някои политически фондации изложи 

на показ слабостите в съществуващите 

системи за управление и контрол; 

53. счита, че неотдавнашната 

полемика около финансирането на 

някои европейски политически партии и 

някои политически фондации 

демонстрира слабостите в 

съществуващите системи за управление 

и контрол, и призовава за цялостно 

анулиране на тези разходи; 

Or. en 
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4.4.2017 A8-0156/12 

Изменение  12/rev 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0156/2017 

Ричард Ашуърт 

Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година 

– Раздел І – Европейски парламент 

(2017/2022(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. счита, че влизането в сила на 

Регламенти (ЕС) № 1141/20141  и (ЕС) 

№ 1142/20142  ще осигури 

допълнителни механизми за контрол, 

като например изискването за 

регистрация в Органа за европейските 

политически партии и политически 

фондации; счита обаче, че все още 

има възможности за допълнително 

подобрение на тези мерки; отбелязва, 

че партиите и фондациите ще 

започнат да кандидатстват за 

финансиране по новите правила през 

финансовата 2018 година; 

54. счита, че европейските 

политически партии и фондации 

следва да разчитат изцяло на 

собствени ресурси и да прекратят 

зависимостта си от бюджета на 

Парламента; счита, че вноските или 

безвъзмездните средства следва да 

бъдат изцяло премахнати; поддържа 

тезата, че само разчитането в пълна 

степен на собствени ресурси би 

премахнало риска за бюджета на 

Парламента при събирането на суми, 

изразходвани погрешно или чрез 

измама; 

Or. en 

                                                 
1 Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. 

относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически 

фондации (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1). 
2 Регламент (ЕС, Евратом) № 1142/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за 

изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските 

политически партии (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 28). 
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Прогнози за приходите и разходите за финансовата 2018 година 
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(2017/2022(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 61 

 

Предложение за резолюция Изменение 

61. приема бюджетната прогноза за 

финансовата 2018 година; 

61. отхвърля бюджетната прогноза 

за финансовата 2018 година; 

Or. en 

 

 


