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10.3.2017 A8-0060/1 

Изменение   1 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. – Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. счита, че при спазване на бюджетната 

дисциплина, бюджетът на ЕС трябва да 

бъде снабден с необходимите 

инструменти, позволяващи му да 

реагира едновременно на множество 

кризи, което следователно изисква 

определено ниво на гъвкавост; счита, че 

докато, от една страна, растежът и 

заетостта продължават да са основни 

приоритети за бюджета на ЕС, то 

реализирането на устойчив напредък и 

развитие в тези области трябва да се 

постигне успоредно с решаването на 

проблемите на европейските граждани в 

областта на сигурността и 

безопасността; отново призовава за 

тематична концентрация при 

определянето на приоритетите за 

бюджета на ЕС за 2018 г.; 

2. счита, че при спазване на бюджетната 

дисциплина, бюджетът на ЕС трябва да 

бъде снабден с необходимите 

инструменти, позволяващи му да 

реагира едновременно на множество 

кризи, което следователно изисква 

определено ниво на гъвкавост; 

подчертава, че фонд „Солидарност“ 

на ЕС трябва да бъде солиден и гъвкав 

инструмент, показващ солидарност и 

осигуряващ подходяща и бърза помощ 

на хората, засегнати от големи 

природни бедствия; изразява 

съжаление за това, че от 2014 г. фонд 

„Солидарност“ на ЕС разполага с 

максимален бюджет от 500 милиона 

евро годишно, който би могъл да се 

окаже недостатъчен; призовава за 

автоматичен пренос на 

неизползваната сума за следващата 

година; счита, че докато, от една страна, 

растежът и заетостта продължават да са 

основни приоритети за бюджета на ЕС, 

то реализирането на устойчив напредък 

и развитие в тези области трябва да се 

постигне успоредно с решаването на 

проблемите на европейските граждани в 

областта на сигурността и 

безопасността; отново призовава за 

тематична концентрация при 

определянето на приоритетите за 
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10.3.2017 A8-0060/2 

Изменение  2 

Марко Вали, Даниела Аюто, Тициана Бегин, Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. – Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. решително подкрепя по-

нататъшното развитие и подобряване 

на оперативната съвместимост на 

европейските инфраструктурни мрежи; 

счита, че финансирането на Механизма 

за свързване на Европа (МСЕ) е от 

първостепенно значение за 

постигането на тези цели, и 
призовава Комисията да осигури 

подходящо равнище на финансиране 

през 2018 г.; 

6. подкрепя подходящото развитие и 

подобряване на оперативната 

съвместимост на европейските 

инфраструктурни мрежи; счита, че 

финансирането на Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ) трябва да 

бъде насочено към цели, които 

осигуряват реална добавена стойност 

за държавите членки, и не следва да се 

използва за финансиране на проекти, 

обект на спорове; призовава Комисията 

да осигури целево равнище на 

финансиране през 2018 г.; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/3 

Изменение  3 

Марко Вали, Даниела Аюто, Тициана Бегин, Елеонора Еви  

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. – Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава важната роля и 

потенциала на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) за 

намаляване на все още съществуващия 

в Европа недостиг на инвестиции и 

признава положителните резултати, 

постигнати до момента; приветства 

също така предложението на 

Комисията за удължаване на срока на 

действие на ЕФСИ до 2020 г., което 

следва да цели по-нататъшно 

подобряване на неговото 

функциониране, включително 

прилагане на принципа за 

допълняемост и географски баланс, за 

което са необходими известни 

усилия; подчертава, че подборът на 

проектите, финансирани по ЕФСИ, 

следва да се основава на качеството и 

да е съобразен с потребностите; 

приветства намерението на 

Комисията за засилване на ролята на 

Европейския консултантски център 

по инвестиционни въпроси по 

отношение на предоставянето на по-

целенасочена местна техническа 

помощ в целия ЕС и също така за 

подобряване на географския баланс; 

също така призовава Комисията да 

анализира редовно добавената 

стойност на ЕФСИ чрез оценка на 

7. подчертава, че Европейският фонд 

за стратегически инвестиции (ЕФСИ) се 

е оказал неефективен за намаляване на 

недостига на инвестиции в Европа, и 

подчертава, че резултатите, 

постигнати до момента, са 

незначителни и не създават никаква 

допълняемост или добавена стойност 

в сравнение със съществуващите 

програми на ЕИБ; изразява съжаление 

във връзка с предложението на 

Комисията за удължаване на срока на 

действие на ЕФСИ до 2020 г.; призовава 

Комисията да подготви изчерпателен 

анализ за ЕФСИ и неговата 

добавената стойност чрез оценка на 

въздействието във връзка с резултатите 

от използването на фонда до края на 

2018 г., за да се оцени неговото 

продължаване през бъдещия финансов 

програмен период; 
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10.3.2017 A8-0060/4 

Изменение  4 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. – Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  11a. счита, че политиките на строги 

икономии подкопават капацитета на 

държавите членки за правилно 

реагиране на кризи и трябва да бъдат 

преустановени; припомня, че е важно 

да се насърчава превенцията на риска 

и устойчивостта на бедствия чрез 

бързо и адекватно реагиране на всички 

природни бедствия, засягащи 

гражданите на ЕС; в този контекст 

подчертава, че е важно да се обмисли 

изключването на устойчивата 

реконструкция и инвестициите в 

противоземетръсни мерки, 

включително мерките, 

съфинансирани от европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове, попадащи в обхвата на 

тематична цел 5 „Насърчаване 

приспособяването към изменението 

на климата, превенция и управление 

на риска“, от изчислението на 

националните дефицити в рамките 

на Пакта за стабилност и растеж; 

Or. en 

 

 


