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12.3.2018 A8-0062/6 

Изменение  6 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че 

растящите популистки и 

екстремистки движения във всички 

държави членки предоставиха и 

подклаждаха подвеждаща 

информация за ЕС и неговия бюджет, 

и че това подчертава 

необходимостта от по-добра и по-

прозрачна информация;  

заличава се 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Изменение  7 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. подчертава, че според данни на 

Евростат и противно на твърденията 

на популистите гражданите на ЕС са 

оптимисти за бъдещето на ЕС; 

подчертава, че Съюзът следва да 

изпълнява своите задачи и 

отговорности и да полага повече 

усилия за подобряване на живота на 

неговите граждани, както сега, така 

и в бъдеще, но също и да ги защитава 

от нелоялни търговски и 

икономически практики на световния 

пазар, като в същото време им помага 

да извлекат ползите от него; 

подчертава, че предизвикателствата 

на изменението на климата и 

заплахите за международната 

сигурност трябва да бъдат 

преодолени; счита, че за да 

удовлетвори тези очаквания и да 

изпълни тези ангажименти, ЕС 

трябва, в рамките на своите 

правомощия, да постигне по-добри 

резултати, за да се подпомогне 

създаването на устойчив растеж и 

работни места, да се намалят 

различията в жизнения стандарт 

между гражданите на ЕС във всички 

негови региони, като същевременно 

изцяло се придържа към стратегията 

„Европа 2020“, целите за устойчиво 

2. подчертава, че противно на 

твърденията на ЕС европейските 

граждани не са оптимисти за бъдещето 

на ЕС, както ясно се вижда от няколко 

избори в различни европейски 

държави;  
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развитие на ООН и Парижкото 

споразумение; подчертава, че е 

необходимо европейската икономика 

и гражданите на ЕС да се подготвят 

за възможностите, предоставяни от 

цифровизацията; счита, че 

справянето с първопричините за 

миграцията, както и прекратяването 

на различните форми на 

дискриминация, като например 

дискриминацията срещу жените и 

ЛГБТИ лица, също така 

представляват значителни 

предизвикателства за 2019 г.;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Изменение  8 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. счита, че бюджетът на ЕС за 

2019 г. следва да укрепи всички 

съответни инструменти за справяне 

с младежката безработица, особено в 

региони на ЕС, които изостават в 

икономическо отношение, като се 

обръща особено внимание върху 

подобряването на предприемаческите 

и професионалните умения и 

мобилността, признаването на 

квалификациите на всички нива на 

образование и професионално 

обучение, както и подкрепата за 

растежа, конкурентоспособността, 

създаването на работни места, 

инвестициите в инфраструктура, 

научните изследвания, иновациите и 

МСП; подчертава, че безработицата 

сред младите хора, която има важно 

социално въздействие, е едно от най-

големите предизвикателства на 

европейско равнище; 

3. счита, че бюджетът на ЕС за 

2019 г. следва да бъде по-ефективен, 

прозрачен, основан на постижения и 

следва да намалява 

административните разходи и 

пилеенето на пари, като 

едновременно с това взема предвид 

икономическите ограничения, които 

срещат няколко държави членки; 

Or. en 



 

AM\1148269BG.docx  PE616.088v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

12.3.2018 A8-0062/9 

Изменение  9 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. приветства удължаването и 

укрепването на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), 

чийто увеличен гаранционен фонд 

играе важна роля за намаляване на 

недостига на инвестиции в ЕС; 

припомня, че гаранционният фонд на 

ЕФСИ беше финансиран отчасти за 

сметка на „Хоризонт 2020“ и на 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ), въпреки че и двете са 

дългосрочни, ориентирани към 

бъдещето програми; подчертава 

дългогодишната позиция на 

Парламента, че всички нови 

инициативи трябва да бъдат 

финансирани посредством нови 

бюджетни кредити, а не чрез 

преразпределяне на средства, и че 

вредите, причинени на съществуващи 

програми, трябва да бъдат 

коригирани посредством годишната 

бюджетна процедура; отново заявява, 

че съкращенията в тези програми 

следва да бъдат възстановени във 

възможно най-голяма степен;  

13. изразява съжаление поради  

удължаването и укрепването на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), който не изпълни 

обещанията да гарантира растеж и 

да се справи с безработицата, което 

доведе до пълна загуба на парите на 

данъкоплатците;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Изменение  10 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. приветства неотдавна поетия 

от държавите членки ангажимент за 

обновена програма на ЕС в областта 

на отбраната, чиято цел ще бъде 

укрепване както на твърдата, така и 

на меката сила, и счита, че това е в 

съответствие с интересите на 

гражданите в областта на 

сигурността в контекста на 

нарастваща глобална нестабилност, 

изостряна от нови видове заплахи; 

подкрепя неотдавнашната 

инициатива на Комисията за 

стартиране на Европейска програма 

за промишлено развитие в областта 

на отбраната (EDIDP) като първа 

фаза на Европейския фонд за отбрана; 

изисква EDIDP да се финансира 

изключително от неразпределени 

маржове и/или специални 

инструменти, а не чрез 

преразпределение от съществуващи 

програми; 

15. отхвърля всички опити за 

използване на бюджета на ЕС за 

военни или свързани с отбраната 

разходи; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Изменение  11 

Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. призовава за увеличаване на 

финансирането за борба с явлението 

радикализация, което поражда 

насилнически екстремизъм в Съюза; 

счита, че тази цел може да бъде 

постигната чрез насърчаване на 

интеграцията и борба с 

дискриминацията, расизма, 

ксенофобията, фундаментализма, 

словото на омразата и подбуждащите 

към омраза сценарии; 

17. подкрепя усилията на 

държавите членки за борба с 

явлението на ислямистка 

радикализация, което поражда 

насилнически екстремизъм в Съюза; 

счита, че държавите членки могат да 

постигнат тази цел посредством 

строго наблюдение на границите, чрез 

насърчаване на асимилирането и чрез 

борба с ислямския фундаментализъм, 

словото на омразата и подбуждащите 

към омраза сценарии; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Изменение  12 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. счита, че на агенциите, 

програмите и политиките на ЕС, 

участващи или свързани с 

управлението на миграцията и 

бежанските потоци и граничния 

контрол следва да бъдат 

предоставени подходящи финансови и 

човешки ресурси, за да се справят с 

настоящата бежанска криза, при 

която от държавите членки се 

очаква да поемат отговорност в 

съответствие с принципа на 

разпределяне на тежестта и 

Женевските конвенции; изразява 

убеждението, че за намиране на 

дългосрочно решение ЕС следва също 

така да покаже своята външна 

солидарност за насърчаване на по-

добри условия за мир и благоденствие 

в държавите на произход, като 

постави по-голям акцент върху 

инвестициите и политиките за 

развитие, по-специално чрез 

изпълнението на Европейския фонд за 

устойчиво развитие (ЕФУР), 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие (ИСР) и инструмента за 

хуманитарна помощ; признава 

значението и ясно изразената 

стойност на политиката за 

развитие, с нейните приоритети, 

33. подчертава неуспеха на 

европейските политики за 

предотвратяване на миграционните 

потоци и трафика на хора; признава, 

че въпреки мобилизирането на 

значителни бюджетни средства през 

последните няколко финансови 

години, все още не е намерено решение 

за справяне с миграционната и 

бежанската криза; отново изразява 

своята загриженост във връзка с 

ролята на инструменти, като 

например фонд „Вътрешна 

сигурност“ (ФВС) и фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“ (ФУМИ), в 

управлението на последиците от 

миграционната и бежанската криза; 
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като например за изкореняване на 

бедността, образование, 

здравеопазване и икономическо 

развитие; подчертава 

необходимостта от подкрепа за 

действията и програмите на 

Агенцията на ООН за подпомагане на 

палестинските бежанци в Близкия 

изток; подчертава, че едно от 

условията за запазване на 

стабилността и просперитета в ЕС е 

постигането на стабилност в 

съседните на ЕС държави; във връзка 

с това призовава Комисията да 

гарантира, че се отдава приоритет 

на инвестициите в съседните на ЕС 

държави с цел подпомагане на 

усилията за справяне с основните 

проблеми, с които се сблъсква този 

регион – миграцията, 

предизвикателствата, свързани с 

бежанците, развитието в региона на 

южното съседство и 

нестабилността в източното 

съседство, която отчасти се дължи 

на руската външна политика, която 

не съответства на международното 

право и демократичните стандарти 

и стандартите за правата на човека; 

подчертава, че новите политически 

приоритети и предстоящите 

предизвикателства за ЕС, като 

сигурността и отбраната, следва да 

бъдат финансирани с нови бюджетни 

кредити, а не чрез съкращаване на 

съществуващи успешни и важни 

политики и програми, като например 

помощта за развитие, 

хуманитарната помощ и политиката 

за съседство; подчертава, също така, 

че сигурността и политиката за 

развитие взаимно си влияят и че 

сигурността е важно условие за 

изграждането на функционираща 

държава; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Изменение  13 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. подчертава, че Инструментът за 

предприсъединителна помощ (ИПП) 

следва преди всичко да улеснява 

политическите и икономическите 

реформи в държавите, обхванати от 

процеса на разширяване, наред с други 

цели; в този контекст приканва 

Комисията допълнително да оцени 

средствата по ИПП в своето 

предложение за бюджета за 2019 г., 

като вземе под внимание 

влошаващата се политическа 

ситуация в Турция, както и спешната 

нужда за справяне с нарастващата 

радикализация в балканските 

държави; 

35. подчертава, че Инструментът за 

предприсъединителна помощ (ИПП) не 

следва да се използва за подпомагане 

на Турция, държава, която не зачита 

някои основни принципи на свободата 
и демокрацията; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Изменение  14 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  39a.  призовава бюджетните 

кредити за поети задължения в 

бюджета на ЕС да не бъдат 

увеличавани докато бъде намерено 

окончателно решение за 

стабилизиране на натрупването на 

неизпълнени искания за плащания; 

Or. en 

 

 


