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12.3.2018 A8-0062/38 

Изменение  38 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  14a. подчертава, че Европейският 

фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ) се оказа неефективен по 

отношение на намаляването на 

недостига на инвестиции в Съюза, и 

подчертава, че резултатите, 

постигнати до момента, не са 

достатъчни и в много случаи не 

създават допълняемост или добавена 

стойност в сравнение със 

съществуващите програми на ЕИБ; 

изразява съжаление поради факта, че 

списъкът с избраните проекти, в 

това число чрез ЕФСИ, включва 

инфраструктурни съоръжения с 

голямо въздействие върху околната 

среда, като например биорафинерии, 

стоманодобивни заводи, съоръжения 

за регазификация и съхранение на газ 

и автомагистрали; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/39 

Изменение  39 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  20а. припомня заключенията на 

Съвета относно насоките за 

бюджета за 2019 г., в които се 

подчертава необходимостта от 

допълнително рационализиране на 

административните разходи на ЕС; 

настоятелно призовава всички 

институции да намалят, или поне да 

замразят административните си 

разходи във възможно най-голяма 

степен и да изискват финансиране 

само за обосновани потребности; 

припомня, че е необходимо по-тясно 

сътрудничество между всички 

институции и органи на ЕС, 

включително споделяне на услуги, с 

цел реализиране на икономии и по-

добро използване на бюджета на ЕС; 

Or. en 



 

AM\1148285BG.docx  PE616.088v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

12.3.2018 A8-0062/40 

Изменение  40 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  26a. подчертава, че бюджетните 

кредити на Съюза не следва да се 

използват за финансиране на 

проекти, които се характеризират с 

противоречия и без реална 

икономическа, екологична и социална 

добавена стойност, като например 

новата железопътна връзка Лион – 

Торино; 

Or. en 

 

 


