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19.10.2017 A8-0299 /65 

Изменение  65 

Марко Дзани, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

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 59 

 

Предложение за резолюция Изменение 

59. счита, че съкращенията на 

Съвета не отразяват 

действителните потребности и 

поради това възстановява ПБ за 

всички административни разходи на 

Комисията, включително 

административните разходи и 

разходите за подкрепа в областта на 

научните изследвания по Функции 1, 

2, 3 и 4; 

59. изразява съжаление относно 

увеличението на административните 

разходи по функция 5; подчертава, че 

голяма част от това увеличение се 

дължи на допълнителните 

бюджетни кредити, които са 

необходими за пенсиите на 

длъжностните лица на ЕС; 

отбелязва, че броят на пенсионерите 

се очаква да нарасне допълнително 

през следващите години и поради 

това призовава за преразглеждане на 

привилегиите и предимствата по 

схемата на ЕС за пенсии и 

обезщетения; призовава за нов и по-

справедлив подход към 
административните разходи, като се 

започне от съкращаването на най-

високите заплати и пенсии на 

служителите на ЕС; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/66 

Изменение  66 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

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 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. подкрепя принципно 

прогнозата на Комисията за 

бюджетните потребности на 

агенциите; счита следователно, че 

всякакви допълнителни съкращения, 

предложени от Съвета, биха 

застрашили правилното 

функциониране на агенциите и биха 

ги възпрепятствали да изпълняват 

възложените им задачи; счита, че 

одобрените в неговата позиция нови 

длъжности са необходими за 

изпълнението на допълнителни 

задачи във връзка с промени в 

политиката и приемането на ново 

законодателство; потвърждава 

отново ангажимента си за запазване 

на ресурсите и при необходимост, за 

предоставяне на допълнителни 

ресурси за гарантиране на правилното 

функциониране на агенциите; 

62. изисква цялостно 

преразглеждане на ролята на 

европейските агенции, поставяйки 

въпроса дали техните задачи и цели 

не биха могли за бъдат изпълнявани 

по-добре от съществуващите 

генерални дирекции на Комисията 

или от държавите членки, за да се 

предотврати дублирането на ролите 

и разходите и за да се подобри 

прозрачността; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/67 

Изменение  67 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

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 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75.  настоява, че е необходимо да се 

възстановят бюджетните кредити 

за плащания от ПБ по всички 

бюджетни редове, съкратени от 

Съвета, и целенасочено увеличава 

бюджетните кредити за плащания, 

най-вече по бюджетните редове, по 

които има изменения в бюджетните 

кредити за поети задължения; 

75. изисква да не се увеличават 

бюджетните кредити за поети 

задължения в бюджета на 

Европейския съюз, преди да се 

стабилизира напълно натрупването 

на неизпълнени искания за плащания; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/68 

Изменение  68 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

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 82 

 

Предложение за резолюция Изменение 

82. приветства размяната на 

мнения относно политиката на 

Парламента в областта на сградния 

фонд, проведена на 11 юли 2017 г. 

между комисията по бюджети, 

генералния секретар и заместник-

председателите, отговарящи за 
политиката на Парламента в областта 

на сградния фонд; счита, че този 

диалог трябва да се превърне в 

постоянен процес, по-специално с 

оглед на предстоящите разисквания 

на Бюрото относно ремонта на 

сградата „Пол-Анри Спак“; 

82. осъжда липсата на 

прозрачност и ефикасност в 
политиката на ЕС в областта на 

сградния фонд; отхвърля всякакво по-

нататъшно разхищение на публични 

средства и призовава за осигуряване на 

пълна прозрачност за гражданите на 

ЕС по отношение на разходите на 

ЕС; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/69 

Изменение  69 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

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 95 

 

Предложение за резолюция Изменение 

95. възстановява всички съкратени 

от Съвета бюджетни редове; 

95. подчертава, че ЕСВД е 

доказала, че е безполезна и скъпо 

струваща структура; счита, че 

външната политика следва да остане 

в изключителните правомощия на 

държавите членки и следователно 

призовава за пълно заличаване на 

всички бюджетни редове за тази 

служба; 

Or. en 

 

 


