
 

AM\1137660BG.docx  PE611.503v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

19.10.2017 A8-0299 /70 

Изменение  70 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. изразява политическа подкрепа 

за създаването на Европейския корпус 

за солидарност и приветства 

законодателното предложение на 

Комисията в това отношение; счита 

обаче, че до вземането на решение 

относно финансирането на 

Европейския корпус за солидарност и 

до приемането на съответния 

регламент съобразно обикновената 

законодателна процедура не следва да 

се записват бюджетни кредити за тази 

цел в бюджета за 2018 г.; взема поради 

това решение, че съответните бюджетни 

кредити и преразпределения, въведени 

от Комисията в проектобюджета за 

2018 г. (ПБ), за момента следва да 

бъдат отменяни, тъй като решението 

относно бюджета за 2018 г. не следва 

по никакъв начин да предопределя 

резултата от законодателните 

преговори; поддържа напълно 

ангажимента си да отрази незабавно 

решението за финансирането на 

Европейския корпус за солидарност в 

бюджета за следващата година чрез 

коригиращ бюджет, в случай че 

преговорите относно съответния 

регламент не бъдат приключени 

преди края на бюджетната процедура 

за 2018 г.;  

5. противопоставя се на 

създаването на Европейския корпус за 

солидарност и отхвърля 

законодателното предложение на 

Комисията в това отношение; счита, че 

не следва да се записват бюджетни 

кредити за тази цел в бюджета за 

2018 г.; взема поради това решение, че 

съответните бюджетни кредити и 

преразпределения, въведени от 

Комисията в проектобюджета за 2018 г. 

(ПБ), следва да бъдат трайно 

отменени;  
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19.10.2017 A8-0299/71 

Изменение  71 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 

заличава се 
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19.10.2017 A8-0299/72 

Изменение  72 

Джонатан Арнът, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

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 61 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 61a. поради неотдавнашните 

разкрития относно пътните 

разноски на членове на Комисията, 

изисква по-висока степен на 

отчетност, като се гарантира 

обществен достъп до тази 

информация; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/73 

Изменение  73 

Джонатан Арнът 

от името на групата EFDD 

 

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 84 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 84a. твърдо вярва, че е погрешно 

политическите групи да се 

освобождават от предходните цели 

за намаляване на персонала и освен 

това се противопоставя на 

решението за предоставяне на 76 

допълнителни длъжности, 

компенсирани чрез тези съкращения в 

администрацията; следователно 

призовава броят на местата за 

политическите групи да бъде намален 

със 76 длъжности и да се приложи 

съкращение на персонала с 5%; 

Or. en 

 

 


