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18.10.2017 A8-0299 /3 

Изменение  3 

Моника Вана 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. подчертава, че е важно да се 

насърчават съвместните изследвания в 

областта на отбраната в Европа, за да се 

преодолее основният недостиг на 

способности в момент, в който 

международните събития и 

несигурността все повече изискват от 

Европа да увеличи усилията си в 

областта на отбраната; счита, че 

допълнителните разходи на равнището 

на Съюза в областта на научните 

изследвания, свързани с отбраната, 

следва да бъдат компенсирани чрез 

икономии на национално равнище; 

подкрепя увеличаването на 

разпределените средства за 

подготвителното действие за научни 

изследвания в областта на 

отбраната; призовава за програма за 

научни изследвания в областта на 

отбраната със специален бюджет в 

рамките на следващата 

многогодишна финансова рамка, но 

отново изразява своята дългогодишна 

позиция, че новите инициативи следва 

да се финансират с нови бюджетни 

кредити, а не за сметка на 

съществуващите програми на Съюза; 

подчертава освен това необходимостта 

от повишаване на 

конкурентоспособността и от повече 

иновации в европейската отбранителна 

24. подчертава, че е важно да се 

насърчават съвместните изследвания в 

областта на отбраната в Европа, за да се 

преодолее основният недостиг на 

способности в момент, в който 

международните събития и 

несигурността все повече изискват от 

Европа да увеличи усилията си в 

областта на отбраната; счита, че 

допълнителните разходи на равнището 

на Съюза в областта на научните 

изследвания, свързани с отбраната, 

следва да бъдат компенсирани чрез 

икономии на национално равнище; 

отново изразява своята дългогодишна 

позиция, че новите инициативи следва 

да се финансират с нови бюджетни 

кредити, а не за сметка на 

съществуващите програми на Съюза; 

подчертава освен това необходимостта 

от повишаване на 

конкурентоспособността и от повече 

иновации в европейската отбранителна 

промишленост; 
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промишленост; 

  

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.10.2017 A8-0299/4 

Изменение  4 

Моника Вана 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. приветства новия финансов 

пакет в размер на 142,8 милиона евро, 

създаден за улесняване на 

изпълнението на Програмата за 

подкрепа на структурните реформи 

за периода 2017 – 2020 г.; 

заличава се 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/5 

Изменение  5 

Моника Вана 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 56 a. отхвърля предложението на 

Комисията за прехвърляне на 30 

милиона евро от ИСР, ЕИСП, ОВППС 

и маржа по функция 4 в бюджета за 

2018 г., с цел да се финансира 

изграждането на капацитет на 

военни организации чрез 

преразглеждане на Инструмента, 

допринасящ за стабилността и мира 

(IcSP); подчертава, че е необходимо да 

се запази равнището на 

финансирането за политиката на 

съседство на Съюза, неговите 

полицейски мисии и мисии в 

областта на правосъдието в 

контекста на ОВППС, както и да се 

предвиди марж по функция 4 за 

реагиране при непредвидени кризи; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/6 

Изменение  6 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 

 

Предложение за резолюция Изменение 

80. приветства създаването на 

работната група на Бюрото на 

Парламента във връзка с надбавката за 

общи разходи; припомня очакванията за 

по-голяма прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи, както и 

необходимостта да се работи за 

определяне на по-точни правила 

относно отчитането на разходите, 

разрешени в рамките на тази надбавка, 

без да се създават допълнителни 

разходи за Парламента; 

80. приветства създаването на 

работната група на Бюрото на 

Парламента във връзка с надбавката за 

общи разходи; припомня очакванията за 

по-голяма прозрачност по отношение на 

надбавката за общи разходи, както и 

необходимостта да се работи за 

определяне на по-точни правила 

относно отчитането на разходите, 

разрешени в рамките на тази надбавка, 

без да се създават допълнителни нетни 

разходи за Парламента; като 

разходите за проверки на извадки се 

компенсират чрез общи очаквани 

икономии. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/7 

Изменение  7 

Индрек Таранд   

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 80 a. призовава Бюрото да направи 

следните конкретни промени във 

връзка с надбавката за общи разходи: 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/8 

Изменение  8 

Индрек Таранд   

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 а – тире едно (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - във всички случаи с надбавката 

за общи разходи следва да се борави в 

отделна банкова сметка; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/9 

Изменение  9 

Индрек Таранд   

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 а – тире две (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - всички касови бележки, 

свързани с надбавката за общи 

разходи, следва да се съхраняват от 

членовете на ЕП; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/10 

Изменение  10 

Индрек Таранд   

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 а – тире три (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - неизползваната част от 

надбавката за общи разходи следва да 

бъде върната в края на мандата; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/11 

Изменение  11 

Индрек Таранд  

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 а – тире четири (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - вътрешният одит на 

Парламента следва да въведе проверки 

на 5%-на извадка за разходите в 

рамките на надбавката за общи 

разходи; окончателните резултати и 

констатациите следва да бъдат част 

от годишния доклад, публикуван от 

Парламента; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/12 

Изменение  12 

Индрек Таранд   

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 а – тире пет (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 - членовете на ЕП следва да 

публикуват на годишна основа отчет 

за разходите си, покрити от 

надбавката за общи разходи, по 

категории (разходи за комуникация, 

наемане на офис, офис консумативи и 

т.н.); 

  

Or. en 

 

 


