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2.3.2016 A8-0036/8 

Изменение  8 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва европейската 

икономическа прогноза (есен 2015 г.) на 

Комисията, която сочи скромно 

възстановяване, макар и все още под 

потенциала за растеж на ЕС; при все 

това подчертава, че това 

възстановяване трябва да се 

надгражда чрез засилване на основите 

на растежа, за да се стимулира 

създаването на работни места и 

връщането към пълна заетост, 

отбелязва, че дългосрочната и особено 

дългосрочната безработица, особено в 

най-бедните региони на Съюза и сред 

младежите, са все още на тревожни 

равнища и че ЕС среща трудности с 

преструктурирането на 

промишлеността; отбелязва, че 

продължават неравенствата в 

икономическото развитие между 

европейските региони и държавите 

членки, и посочва пропастта между най-

бедните и най-богатите европейци; 

отбелязва освен това появата на нови 

предизвикателства, като например риска 

от забавяне на бързо развиващите се 

пазарни икономики и световната 

търговия (като особено напрежение 

поражда нестабилността на 

китайските пазари), необходимостта 

от справяне с кризата с мигрантите и 

бежанците и продължаващото 

3. изразява съжаление относно 

факта, че европейската икономическа 

прогноза (есен 2015 г.) на Комисията 

сочи скромно възстановяване, докато 

европейското икономическо 

положение продължава да бъде 

изключително трудно, с дългосрочна 

и особено дългосрочна безработица, 

особено в най-бедните региони на 

Съюза и сред младежите; отбелязва, че 

продължават неравенствата в 

икономическото развитие и 

макроикономическите дисбаланси, 

причинени от единната валута, 
между европейските региони и 

държавите членки, и посочва пропастта 

между най-бедните и най-богатите 

европейци; отбелязва освен това появата 

на нови предизвикателства, като 

например риска от забавяне на бързо 

развиващите се пазарни икономики и 

световната търговия, необходимостта от 

справяне с кризата с мигрантите и 

бежанците и продължаващото 

геополитическо напрежение; 
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геополитическо напрежение; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/9 

Изменение  9 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва също така изготвения от 

Комисията годишен обзор на растежа за 

2016 г.; твърдо е убеден, че 

засилването на инвестирането, в т.ч. 

чрез по-добре координирано 

увеличаване на публичните и 

частните инвестиции с акцент върху 

целите на стратегията „Европа 

2020“, е подходящ политически 

отговор с оглед на една по-

балансирана икономическа политика; 

счита, че тези два елемента следва да 

бъдат взети предвид при изготвянето на 

проектобюджета за 2017 г., доколкото 

това следва да спомогне за 

идентифициране на приоритетите в 

икономическия контекст; поради 

това призовава за повече полезни 

взаимодействия между свързаното 

със Съюза измерение на европейския 

семестър за координация на 

икономическите политики и 

бюджета на Съюза, което също така 

е крайъгълен камък на една стабилна 

еврозона; 

4. изразява съжаление по повод на 

изготвения от Комисията пакет за 

годишния обзор на растежа за 2016 г. и 

счита предложеното съчетание от 

политики за структурна реформа и 

фискална отговорност за повторение 
на същата разрушителна стратегия, 

предписана във всички предишни 

годишни обзори на растежа, която не 

успя да доведе до никакви значими 

признаци на икономическо 

възстановяване; счита, че тези 

елементи следва да бъдат взети 

предвид при изготвянето на 

проектобюджета за 2017 г., за да не се 

повтарят същите грешки, а вместо 
това да се определят нови 

приоритети с различна икономическа 

перспектива; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/10 

Изменение  10 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. приветства в този контекст усилията 

на Комисията да засили използването на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове в подкрепа на 

ключовите приоритети, очертани в 

специфичните за всяка държава 

препоръки; отбелязва предложението 

на Комисията за създаване на програма 

за подкрепа на структурните реформи и 

настоятелно я призовава да 

гарантира, че финансирането ще бъде 

насочено към укрепване на 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване в 

съответствие с член 174 от ДФЕС; 

5. изразява съжаление, в този контекст, 

относно усилията на Комисията да 

засили използването на европейските 

структурни и инвестиционни фондове в 

подкрепа на ключовите приоритети, 

очертани в специфичните за всяка 

държава препоръки, и категорично 

възразява срещу предложението на 

Комисията за създаване на програма за 

подкрепа на структурните реформи; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/11 

Изменение  11 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. изказва съжаление, че в последните 

години бюджетът на Съюза стана 

косвена жертва на двуличното 

поведение на държавите членки, 

което ги накара да разглеждат 

вноските си в бюджета на Съюза 

като тежест и да ги третират като 

променлива величина, подлежаща на 

корекция; в този контекст призовава 

за допълнителна гъвкавост по 

отношение на разходите, правени от 

държавите членки в конкретни области 

като инвестициите в рамките на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) и борбата срещу 

безработицата, бедността и 

неравенството, така също в светлината 

на необходимостта от справяне с 

възникващите заплахи за сигурността и 

кризата с мигрантите и бежанците; 

подчертава, че бюджетът на ЕС, като 

инвестиционен бюджет, може да донесе 

особено силна добавена стойност чрез 

засилване на растежа, 

конкурентоспособността и 

създаването на работни места в 

държавите членки; обръща внимание на 

необходимостта вноските на държавите 

членки в бюджета на Съюза да не бъдат 

третирани като променлива величина, 

подлежаща на корекция в зависимост от 

6. призовава за допълнителна гъвкавост 

по отношение на разходите, правени от 

държавите членки в конкретни области, 

като например публичните 

инвестиции в научноизследователска 

и развойна дейност и в устойчиви 

инфраструктурни проекти, както и 

борбата срещу безработицата, бедността 

и неравенството, така също в светлината 

на необходимостта от справяне с 

възникващите заплахи за сигурността и 

кризата с мигрантите и бежанците; 

подчертава, че бюджетът на ЕС, като 

инвестиционен бюджет, може да донесе 

добавена стойност чрез засилване на 

растежа и създаване на работни места в 

държавите членки; обръща внимание на 

необходимостта вноските на държавите 

членки в бюджета на Съюза да не бъдат 

третирани като променлива величина, 

подлежаща на корекция в зависимост от 

макроикономическите условия; набляга 

на особеното положение на изолираните 

и периферните региони и счита, че 

вноските на държавите членки в 

бюджета на ЕС следва да не бъдат 

вземани предвид при изчисляването на 

структурните им дефицити; 
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макроикономическите условия; 

потвърждава също така добавената 

стойност на бюджета на Съюза по 

отношение на полезните 

взаимодействия и икономиите от 

мащаба; набляга на особеното 

положение на изолираните и 

периферните региони и счита, че 

вноските на държавите членки в 

бюджета на ЕС следва да не бъдат 

вземани предвид при изчисляването на 

структурните им дефицити; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/12 

Изменение  12 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. набляга на факта, че през последните 

години Съюзът беше изправен пред 

множество кризи, на които следва да 

бъде намерено цялостно решение; 

изтъква, че кризата с бежанците, в 

Съюза и в съседните държави, 

произтичаща от конфликта в Сирия, 

още не е намерила решение; отбелязва, 

че тази криза ескалира през 2015 г. и 

продължава през 2016 г. с внезапното и 

масирано увеличаване на броя на 

бежанците и мигрантите, бягащи към 

Съюза в търсене на убежище; 

подчертава, че това усложни 

допълнително вътрешната криза; 

подчертава, че бюджетът на Съюза 

предостави незабавен отговор на 

кризата и следва да бъде ревизиран 

силно в посока нагоре, за да бъде в 

състояние да финансира ефективно 

изпълнението на политиките на ЕС, 

занимаващи се с тази криза, и следва да 

бъде част от едно европейско решение 

за превъзмогване на тази извънредна 

ситуация в бъдеще; 

8. набляга на факта, че през последните 

години държавите членки бяха 

изправени пред множество кризи, на 

които следва да бъде намерено решение; 

изтъква, че кризата с бежанците, в 

Съюза и в съседните държави, 

произтичаща от конфликта в Сирия, 

още не е намерила решение; отбелязва, 

че тази криза ескалира през 2015 г. и 

продължава през 2016 г. с внезапното и 

масирано увеличаване на броя на 

бежанците и мигрантите, бягащи към 

Съюза в търсене на убежище; 

подчертава, че това усложни 

допълнително вътрешната криза; 

подчертава, че бюджетът на Съюза се 

опита да предостави незабавен отговор 

на кризата и следва да бъде силно 

преориентиран, за да бъде в състояние 

да финансира ефективно изпълнението 

на политиките на ЕС, занимаващи се с 

тази криза, и следва да бъде част от едно 

глобално решение за превъзмогване на 

тази извънредна ситуация в бъдеще; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/13 

Изменение  13 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. приветства приемането на ЕФСИ, 

който ще служи като един от 

главните инструменти за засилване 

на инвестициите на равнището на 

ЕС и ще допринесе за стимулиране на 

създаването на работни места; 

отбелязва със задоволство, че вече са 

одобрени значителен брой проекти и 

операции на Европейския 

инвестиционен фонд (ЕИФ) и че са 

били открити полезни 

взаимодействия между ЕФСИ и 

„Хоризонт 2020“; призовава 

Комисията активно да улеснява 

полезните взаимодействия между 

различни фондове на ЕС и да установи 

система за проследяване за 

идентифициране на случаи на 

комбинирано финансиране от ЕС; 

настоява на необходимостта 

правилно да се прилага наборът от 

показатели; насърчава държавите 

членки и частните субекти да 

използват докрай финансовите 

ресурси, налични по линия на ЕФСИ; 

припомня, че бюджетът на Съюза е 

гръбнакът на новия план за 

инвестиции, тъй като предоставя 8-

те милиарда евро, необходими за 

бюджетни кредити за поети 

задължения и бюджетни кредити за 

10. отново изразява своята 

загриженост относно ЕФСИ, който не 

предоставя никакви стимули за 

европейската икономика; изразява 

съжаление, че по-голямата част от 

предложените проекти са вече 

планирани инфраструктурни 

инвестиции, без никаква реална 

добавена стойност; изразява дълбока 

загриженост относно факта, че 

някои проекти по ЕФСИ не са 

съвместими с концепцията за 

устойчиво развитие и не предоставят 

допълняемост; счита, че най-добрата 

възможност следва да бъде 

подобряването на продуктивността 

на публичните инвестиции на 

национално равнище, придружено от 

незабавно освобождаване на 

публичните продуктивни инвестиции 

от бюджетните правила; 
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плащания за обезпечаване на 

гаранционния фонд на ЕФСИ, от 

които вече са били мобилизирани 

общо 3,38 милиарда евро в 

бюджетите за 2015 г. и 2016 г.; 

припомня, че общият марж за поети 

задължения беше напълно използван 

за тази цел през 2016 г., и отбелязва, 

че съгласно законодателната 

финансова обосновка за ЕФСИ 

Комисията предвижда подобен 

сценарий за проектобюджета за 2017 

г.; повтаря ангажимента си за 

укрепване на „Хоризонт 2020“ и 

Механизма за свързване на Европа чрез 

годишната бюджетна процедура, за 

да се компенсират във възможно най-

голяма степен съкращенията, 

договорени по време на преговорите за 

ЕФСИ; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/14 

Изменение  14 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. счита, че по-конкретно 

инициативата за младежка заетост има 

съществен принос за приоритетната цел 

на Съюза за работни места и растеж; 

повтаря ангажимента си за по-

нататъшно финансиране на тази 

програма с оглед на разширяването ѝ, а 

оттук и предоставянето на по-голям 

брой младежи, включително на млади 

мигранти,  пристигащи в ЕС, на 

перспектива за ефективно навлизане на 

трудовия пазар чрез качествени 

предложения за заетост, продължаващо 

образование или стажове; изразява 

дълбоко съжаление, че по време на 

преговорите относно бюджета на ЕС 
за 2016 г. не бяха предвидени нови 

поети задължения за по-нататъшно 

финансиране на инициативата за 

младежка заетост, въпреки че 

младежката безработица остава на най-

високите си равнища в ЕС; припомня, 

че тази цел трябва да бъде разглеждана 

заедно с необходимостта да се 

насърчава мобилност сред младежите, 

подобно на подкрепата по линия на 

програмата „Еразъм+“; подчертава 

важността на съвместното изявление на 

трите институции (Парламента, Съвета 

и Комисията) относно бюджета за 2016 

г., в което се заявява, че „намаляването 

12. изразява съжаление относно 

факта, че инициативата за младежка 

заетост не успя да предостави 

съществен принос за приоритетната цел 

на Съюза за работни места и растеж; 

повтаря ангажимента си за 

преразглеждане на функционирането 

и ефективността на тази програма с 

оглед на разширяването ѝ, а оттук и 

предоставянето на по-голям брой 

младежи, включително на млади 

мигранти, пристигащи в ЕС, на 

перспектива за ефективно навлизане на 

трудовия пазар чрез качествени 

предложения за заетост, продължаващо 

образование или стажове; изразява 

съжаление, че въпреки че 

инициативата за младежка заетост 

беше въведена преди повече от две 

години, младежката безработица остава 

на най-високите си равнища в ЕС; 

припомня, че тази цел трябва да бъде 

разглеждана заедно с необходимостта да 

се насърчава мобилност сред 

младежите, подобно на подкрепата по 

линия на програмата „Еразъм+“; 

подчертава важността на съвместното 

изявление на трите институции 

(Парламента, Съвета и Комисията) 

относно бюджета за 2016 г., в което се 

заявява, че „намаляването на 
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на младежката безработица продължава 

да бъде водещ и споделен политически 

приоритет“, и затова трите институции 

„потвърждават решимостта си да 

използват по най-добрия начин 

наличните бюджетни ресурси за 

нейното преодоляване, и по-конкретно 

инициативата за младежка заетост“; 

отбелязва, че въпреки първоначалните 

забавяния в изпълнението на тази 

инициатива и продължаващото отлагане 

на определянето на органи на 

оперативните програми по 

инициативата за младежка заетост в 

много държави членки настоящите 

цифри за изпълнението показват пълен 

капацитет за усвояване; призовава 

Комисията да представи своята оценка 

на инициативата за младежка заетост 

най-късно до края на април 2016 г. и във 

всички случаи навреме за включване на 

продължение на програмата в бюджета 

на ЕС за 2017 г.; подчертава, че едно 

постоянно решение за финансирането на 

инициативата за младежка заетост чрез 

нови бюджетни кредити за поети 

задължения до 2020 г. ще бъде част от 

средносрочния преглед на МФР; 

подчертава в този контекст значението 

на разпоредбата на Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията 

(ЕФПГ) относно подкрепа за същия 

брой младежи до 25-годишна възраст, 

които не работят и не са ангажирани в 

никаква форма на образование или 

обучение (NEETs), като за работниците, 

получаващи подкрепа в регионите с 

висока младежка безработица; 

младежката безработица продължава да 

бъде водещ и споделен политически 

приоритет“, и затова трите институции 

„потвърждават решимостта си да 

използват по най-добрия начин 

наличните бюджетни ресурси за 

нейното преодоляване, и по-конкретно 

инициативата за младежка заетост“; 

отбелязва, че въпреки първоначалните 

забавяния в изпълнението на тази 

инициатива и продължаващото отлагане 

на определянето на органи на 

оперативните програми по 

инициативата за младежка заетост в 

много държави членки настоящите 

цифри за изпълнението показват пълен 

капацитет за усвояване; призовава 

Комисията да представи своята оценка 

на инициативата за младежка заетост 

най-късно до края на април 2016 г. и във 

всички случаи навреме за включване на 

продължение на програмата в бюджета 

на ЕС за 2017 г.; подчертава, че едно 

постоянно решение за финансирането на 

инициативата за младежка заетост чрез 

нови бюджетни кредити за поети 

задължения до 2020 г. ще бъде част от 

средносрочния преглед на МФР; 

подчертава в този контекст значението 

на разпоредбата на Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията 

(ЕФПГ) относно подкрепа за същия 

брой младежи до 25-годишна възраст, 

които не работят и не са ангажирани в 

никаква форма на образование или 

обучение (NEETs), като за работниците, 

получаващи подкрепа в регионите с 

висока младежка безработица; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/15 

Изменение  15 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. припомня значението на 

европейските агенции, които 

осигуряват прилагането на 

европейското законодателство и по 

този начин изпълняват целите на 

политиките на ЕС, свързани с 

конкурентоспособността, растежа и 

заетостта, от една страна, и с 

управлението на настоящата криза с 

мигрантите и бежанците, от друга; 

поради това настоява да бъдат 

предоставени подходящи финансови и 

човешки ресурси за 

административните и оперативните 

разходи, за да могат агенциите да 

изпълняват възложените им задачи и 

да постигат възможно най-добри 

резултати; припомня, във връзка с 

кризата с мигрантите и бежанците, 

увеличения персонал и увеличените 

бюджетни кредити за агенциите в 

областта на правосъдието и 

вътрешните работи в бюджетите за 

2015 г. и 2016 г.; при все това 

подчертава, че в бюджета за 2017 г. 

ще са необходими допълнителни 

увеличения, за да могат тези агенции 

да се справят с увеличеното работно 

натоварване и допълнителните 

задачи; призовава освен това 

Комисията да предостави актуална и 

14. призовава да се извърши пълен 

преглед на ролята на европейските 

агенции, като се повдигне въпросът 

дали техните задачи и цели не биха 

могли да бъдат по-добре постигнати 

от съществуващите генерални 

дирекции на Комисията, за да се 

предотврати дублирането на роли и 

разходи и да се подобри 

прозрачността; 



 

AM\1088368BG.doc  PE579.732v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

консолидирана информация и 

средносрочна и дългосрочна 

стратегия по отношение на 

агенциите; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/16 

Изменение  16 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  14а. призовава за намаляване на 

административните разходи на ЕС, 

като се вземат предвид 

икономическите ограничения в 

няколко държави членки; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/17 

Изменение  17 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. отчита, че въпреки мобилизирането 

на значителни бюджетни средства през 

2015 и 2016 г. за справяне с кризата с 

мигрантите и бежанците, все още не е 

намерено решение нито в рамките на 

Съюза, нито извън него – в държавите 

на произход на бежанците; при все това 

подчертава, че бюджетните средства не 

са достатъчни и че са необходими 

значителни допълнителни финансови 

средства за справяне с тази криза, тъй 

като увеличеният брой бежанци и 

мигранти не може да се счита за 

временно явление; подчертава, че 

следва да се търсят по-дългосрочни 

решения не само в рамките на 

годишната бюджетна процедура, но и 

при предстоящото междинно 

преразглеждане на МФР; настоятелно 

призовава Комисията да представи 

средносрочен и дългосрочен 

политически и финансов план за 

справяне с миграционната криза и 

нейното отражение върху бюджета за 

2017 г.; отбелязва, че всички 

финансирани от ЕС мерки следва да 

бъдат разглеждани като инвестиции за 

справяне с предизвикателствата, 

свързани с бежанците и мигрантите; 

подчертава, че е необходимо да се 

премахнат първопричините за явлението 

17. отчита, че въпреки мобилизирането 

на значителни бюджетни средства през 

2015 и 2016 г. за справяне с кризата с 

мигрантите и бежанците, все още не е 

намерено решение нито в рамките на 

Съюза, нито извън него – в държавите 

на произход на бежанците; при все това 

подчертава, че бюджетните средства не 

са достатъчни и че значителни 

допълнителни финансови средства 

следва да се преразпределят от други 

бюджетни редове за справяне с тази 

криза, тъй като увеличеният брой 

бежанци и мигранти не може да се счита 

за временно явление; подчертава, че 

следва да се търсят по-дългосрочни 

решения не само в рамките на 

годишната бюджетна процедура, но и 

при предстоящото междинно 

преразглеждане на МФР; настоятелно 

призовава Комисията да представи 

средносрочен и дългосрочен 

политически и финансов план за 

справяне с миграционната криза и 

нейното отражение върху бюджета за 

2017 г.; отбелязва, че всички 

финансирани от ЕС мерки следва да 

бъдат разглеждани като инвестиции за 

справяне с предизвикателствата, 

свързани с бежанците и мигрантите; 

подчертава, че е необходимо да се 
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„миграция“ чрез подобряване на 

условията на живот, и по-специално 

чрез по-добро образование и 

медицински услуги, както и чрез 

засилена подкрепа за инвестиции в 

инфраструктурата в държавите на 

произход на мигрантите или в 

държавите, където те първо търсят 

убежище; подчертава, че финансирането 

на кризата с мигрантите и бежанците не 

следва да подкопава или да 

възпрепятства изпълнението на други 

важни политики на ЕС; 

премахнат първопричините за явлението 

„миграция“ чрез подобряване на 

условията на живот, и по-специално 

чрез по-добро образование и 

медицински услуги, както и чрез 

засилена подкрепа за инвестиции в 

инфраструктурата в държавите на 

произход на мигрантите или в 

държавите, където те първо търсят 

убежище; подчертава, че финансирането 

на кризата с мигрантите и бежанците не 

следва да подкопава или да 

възпрепятства изпълнението на други 

важни политики на ЕС; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/18 

Изменение  18 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. приветства принципа и целите на 

планирания Механизъм за бежанците в 

Турция, за който са предвидени 3 

милиарда евро, и настоятелно 

призовава всички държави членки да 

изпълнят поетите от тях 

политически ангажименти и да 

осигурят подходяща финансова 

подкрепа в рамките на пакета за този 

механизъм; изразява твърдата си 

решимост да използва всички 

политически и институционални 

средства за упражняване на натиск, за 

да гарантира, че държавите членки 

изпълняват  задълженията си във връзка 

с техните вноски в Регионалния 

доверителен фонд за Сирия, 

Извънредния доверителен фонд за 

Африка и Механизма за бежанците в 

Турция; очаква от Комисията да обясни 

как приносът на Съюза следва да бъде 

осигурен в рамките на съответните 

тавани за бюджета на Съюза за 2016 г. и 

за 2017 г.; критикува факта, че Съветът 

и Комисията съзнателно изключиха 

Парламента от разискванията за 

създаването на Механизма и 

мобилизирането на приноса на Съюза, 

както се вижда от обявеното от 

Комисията намерение да финансира 

приноса на Съюза чрез преразпределяне 

21. изразява своята загриженост 

относно Механизма за бежанците в 

Турция, за който са предвидени 3 

милиарда евро, и относно 

използването му от турските органи; 

призовава за щателен и 

последователен мониторинг на тези 

фондове; изразява решимостта си да 

използва всички политически и 

институционални средства за 

упражняване на натиск, за да гарантира, 

че държавите членки изпълняват 

задълженията си във връзка с техните 

вноски в Регионалния доверителен фонд 

за Сирия, Извънредния доверителен 

фонд за Африка и Механизма за 

бежанците в Турция; очаква от 

Комисията да обясни как приносът на 

Съюза следва да бъде осигурен в 

рамките на съответните тавани за 

бюджета на Съюза за 2016 г. и за 2017 

г.; критикува факта, че Съветът и 

Комисията съзнателно изключиха 

Парламента от разискванията за 

създаването на Механизма и 

мобилизирането на приноса на Съюза, 

както се вижда от обявеното от 

Комисията намерение да финансира 

приноса на Съюза чрез преразпределяне 

на средства от наскоро приетия бюджет 

на Съюза за 2016 г. и чрез 
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на средства от наскоро приетия бюджет 

на Съюза за 2016 г. и чрез 

предопределяне на маржовете в 

бюджета за 2017 г.; освен това 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на ефекта от разходите за 

външна дейност на ЕС; призовава 

Комисията да изготви предложения за 

евентуално засилване на полезните 

взаимодействия между инструментите 

на ЕС за външно финансиране и за 

обезпечаване на по-голяма 

съгласуваност на стратегическия им 

подход; счита, че тези доверителни 

фондове и Механизмът за бежанците не 

са включени в бюджета на ЕС, нито са 

извън него, и следователно не е налице 

необходимата отчетност и демократичен 

процес, които са заложени в 

общностния метод; за тази цел 

възнамерява да следи отблизо 

създаването на фондовете и Механизма, 

както и тяхното прилагане; подчертава, 

че горепосочените действия са явно 

нарушение на правата на Парламента 

като подразделение на бюджетния 

орган; 

предопределяне на маржовете в 

бюджета за 2017 г.; освен това 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на ефекта от разходите за 

външна дейност на ЕС; призовава 

Комисията да изготви предложения за 

евентуално засилване на полезните 

взаимодействия между инструментите 

на ЕС за външно финансиране и за 

обезпечаване на по-голяма 

съгласуваност на стратегическия им 

подход; счита, че тези доверителни 

фондове и Механизмът за бежанците не 

са включени в бюджета на ЕС, нито са 

извън него, и следователно не е налице 

необходимата отчетност и демократичен 

процес, които са заложени в 

общностния метод; за тази цел 

възнамерява да следи отблизо 

създаването на фондовете и Механизма, 

както и тяхното прилагане; подчертава, 

че горепосочените действия са явно 

нарушение на правата на Парламента 

като подразделение на бюджетния 

орган; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/19 

Изменение  19 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. изтъква, че се очаква 

изпълнението на европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове да достигне оптимален 

ритъм през 2017 г., и предупреждава 

за риска от недостатъчни бюджетни 
кредити за плащания, с които да се 

отговори на това повишено равнище 

на усвояване; насърчава Комисията в 

своя проектобюджет да определи 

плащанията на необходимите 

равнища; изразява загриженост 

поради късното приемане на 

оперативните програми и риска от 

ново натрупване на неплатени 

сметки през втората половина на 

МФР; насърчава Комисията да 

работи активно с държавите членки 

и настоятелно ги призовава да 

положат всички усилия, за да 

обезпечат бързото определяне на 

органите, отговарящи за различните 

програми, чиято липса е основната 

причина за настоящите забавяния; 

приветства готовността на 

Комисията да работи в тясно 

сътрудничество с държавите членки, 

при искане от тяхната страна, по-

специално във връзка с извършването 

на корекции, по целесъобразност, в 

оперативните програми, с цел 

25. призовава бюджетните кредити за 

поети задължения в бюджета на 

Европейския съюз да не се увеличават 

докато не е налице пълно 

стабилизиране на натрупването на 

неизпълнени искания за плащания; 
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осигуряване на по-добро полезно 

взаимодействие между европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове и овладяването на 

вътрешните предизвикателства, 

свързани с кризата с бежанците; 

Or. en 
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Изменение  20 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. повтаря отново позицията си в полза 

на необходимата задълбочена реформа 

на системата на собствени ресурси на 

Съюза и придава голямо политическо 

значение на работата на групата на 

високо равнище за собствените 

ресурси, учредена като част от 

споразумението за МФР за периода 

2014 – 2020 г.; очаква от Комисията и 

Съвета да се съобразят с окончателните 

резултати, които трябва да бъдат готови 

до края на 2016 г., включително 

евентуално ново предложение за 

собствени ресурси; припомня, че 

основната идея на реформата на 

собствените ресурси е приходната част 

от бюджета на Съюза да стане по-

независима, както и по-стабилна, по-

опростена, по-справедлива, по-

устойчива и по-предвидима, като 

същевременно се намали тежестта от 

прекомерните разходи за националните 

бюджети и се подобри прозрачността и 

видимостта за гражданите, без да се 

увеличава данъчната тежест за тях; 

счита, че за да бъде бюджетът на ЕС 

напълно независим, трябва да бъдат 

въведени действителни собствени 

ресурси; 

31. повтаря отново позицията си в полза 

на необходимата задълбочена реформа 

на системата на собствени ресурси на 

Съюза; очаква от Комисията и Съвета да 

се съобразят с окончателните резултати, 

които трябва да бъдат готови до края на 

2016 г., включително евентуално ново 

предложение за собствени ресурси; 

припомня, че основната идея на 

реформата на собствените ресурси е 

приходната част от бюджета на Съюза 

да стане по-независима, както и по-

стабилна, по-опростена, по-справедлива, 

по-устойчива и по-предвидима, като 

същевременно се намали тежестта от 

прекомерните разходи от националните 

бюджети и се подобри прозрачността и 

видимостта за гражданите, без да се 

увеличава общата данъчна тежест за 

тях; счита, че за да бъде бюджетът на 

ЕС напълно независим, трябва да бъдат 

въведени действителни собствени 

ресурси; 

Or. en 


