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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/61 

Изменение  61 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(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; отбелязва с 

особено раздразнение произволното 

съкращение на почти 10 000 EUR от 

бюджетните кредити на CEPOL и 

приканва Съвета да сподели с 

Парламента най-важните 

подробности относно това защо 

счита, че подобни съкращения са 

необходими и подходящи; 

62. изразява съжаление във връзка с 

цялостното увеличение на 

бюджетните кредити, разпределени 

за децентрализираните агенции, и 

следователно изисква цялостно 

преразглеждане на ролята на 

агенциите на Съюза; поставя въпроса 

дали техните задачи и цели не биха 

могли да бъдат изпълнени по-добре от 

съществуващите генерални дирекции 

на Комисията или от държавите 

членки, за да се избегне дублиране на 

функциите и разходите и да се 

повиши също така прозрачността; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/62 

Изменение  62 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 72 

 
Предложение за резолюция Изменение 

72. изразява отново загриженост, 

че въпреки неотдавнашното 

наваксване, непълното усвояване на 

бюджетните кредити за плащания 

достигна рекордно ниски стойности 

през последните три години, по-

специално по подфункция 1б; изразява 

съжаление, че подобни закъснения 

възпрепятстват приоритетите и 

проектите на Съюза да реализират 

своевременно пълния си потенциал в 

полза на гражданите;  посочва факта, 

че вследствие на това ПБ за 2019 г. 

оставя безпрецедентен марж от 

19,3 милиарда евро под тавана за 

плащанията; увеличава бюджетните 

кредити за плащания по 

бюджетните редове, по които има 

изменения в бюджетните кредити за 

поети задължения; 

72. изисква да не се увеличават 

бюджетните кредити за поети 

задължения в бюджета на Съюза, 

преди да се стабилизира напълно 

натрупването на неизпълнени 

искания за плащания; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/63 

Изменение  63 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 74 

 
Предложение за резолюция Изменение 

74. отбелязва, че равнището на 

бюджетната прогноза за 2019 г. 

отговаря на 18,53%, което е по-ниско 

от постигнатия през 2018 г. процент 

(18,85%) и е най-ниският дял от 

функция V за повече от 15 години; 

74. изразява съжаление, че 

равнището на бюджетната прогноза за 

2019 г. е недостигана досега скандална 

сума, без да се взема предвид 

намаляването на броя на членовете 

на ЕП за следващия парламентарен 

мандат; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0313/64 

Изменение  64 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

2018/2046(BUD) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 95 

 
Предложение за резолюция Изменение 

95. възстановява ПБ за 2019 г. по 

всички съкратени от Съвета 

бюджетни редове; 

95. подчертава, че ЕСВД доказа, че 

е безполезна и скъпо струваща и 

следователно изисква пълно 

заличаване на всички бюджетни 

редове, свързани с тази служба; 

Or. en 

 


