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10.3.2017 A8-0060/11 

Изменение   11 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Софи Монтел, Ауке Зейлстра, Бернар Моно, 

Михал Марушик, Маркус Прецел 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства важната роля на 

бюджета на ЕС за предоставяне на 

конкретни отговори на 

предизвикателствата, пред които е 

изправен ЕС; подчертава, че 

достойните, качествени и стабилни 

работни места, по-специално за 

младите хора, икономическият 

растеж и социално-икономическото 

сближаване, миграцията, 

сигурността и борбата с популизма, 

както и изменението на климата са 

основните проблеми на равнище ЕС и 

че бюджетът на ЕС продължава да 

бъде част от решението на тези 

въпроси; подчертава, че 

солидарността трябва да остане 

основополагащ принцип на бюджета 

на ЕС; подчертава, че само един 

стабилен и целенасочен бюджет на 

ЕС с истинска европейска добавена 

стойност ще бъде от полза както за 

всички държави членки, така и за 

гражданите на ЕС; очаква от 

Комисията да представи проект на 

бюджет за 2018 г., който позволява на 

ЕС да продължи да генерира 

просперитет чрез растеж и работни 

места и гарантира сигурност за 

гражданите на Съюза; 

1. отново изразява своята 

загриженост във връзка с 

финансирането от бюджета на ЕС и 

неговата роля за предоставяне на 

конкретни отговори на 

потребностите на гражданите и 

нарастващите трудности, пред 

които те са изправени, като 

например безработица, икономическа 

рецесия, бедност, миграционна криза 

и заплахи за сигурността; подчертава 

необходимостта от правилна оценка 

на това кои средства биха могли да се 

управляват по-добре на национално 

равнище, за да се гарантира пълно 

зачитане на принципа на 

субсидиарност; 
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Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/12 

Изменение  12 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Софи Монтел, Ауке Зейлстра, Бернар Моно, 

Михал Марушик, Маркус Прецел 

от името на групата ENF 

 

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 Икономическият и 

паричен съюз (ИПС), създаден с 

Договора от Маастрихт, е отговорен 

за блокирането на развитието и 

растежа на държавите членки, 

които в момента се сблъскват с 

икономическа рецесия, бедност и 

високи равнища на структурна 

безработица; подчертава, че 

възстановяването на 

конкурентоспособността на 

европейската икономика е възможно 

само чрез въвеждането на клауза, 

даваща право на всички държави, 

които не искат да бъдат част от 

ИПС, да го напуснат; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/13 

Изменение  13 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Софи Монтел, Ауке Зейлстра, Бернар Моно, 

Михал Марушик, Маркус Прецел 

от името на групата ENF 

 

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 

7. подчертава, че ЕФСИ не осигурява 

никакъв стимул за европейската 

икономика; изразява съжаление за 

това, че по-голямата част от 

предложените проекти са вече 

планирани инфраструктурни 

инвестиции, без никаква реална 

добавена стойност; отхвърля 

предложението на Комисията за 

удължаване на срока на действие на 

ЕФСИ до 2020 г. и счита, че най-

добрият вариант е да се подобри 

производителността на публичните 

инвестиции на национално равнище 

чрез незабавно освобождаване на 

публичните производствени 

инвестиции от бюджетните 

правила; 
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анализира редовно добавената 

стойност на ЕФСИ чрез оценка на 

въздействието във връзка с 

резултатите от използването на 

фонда; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/14 

Изменение  14 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Софи Монтел, Ауке Зейлстра, Бернар Моно, 

Михал Марушик, Маркус Прецел 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че безработицата сред 

младите хора е един от основните 

проблеми на европейско равнище, 

който се характеризира с особено 

голямо социално въздействие, по-

специално в най-бедните региони на 

Съюза, и който излага на риск цяло 

едно поколение млади европейци, 

застрашавайки дългосрочния 

икономически растеж; подчертава, 

че като част от споразумението по 

помирителната процедура за 

бюджета на ЕС за 2017 г., за 

инициативата за младежка заетост 

ще бъде осигурена сума в размер на 500 

милиона евро посредством 

приемането на коригиращ бюджет 

през 2017 г.; счита, че инициативата 

за младежка заетост има основен 

принос за приоритетната цел на 

Съюза за създаване на работни места 

и постигане на растеж, и остава 

твърдо ангажиран с осигуряването на 

достатъчно финансиране за борба с 

младежката безработица и за 

продължаване на инициативата до 

края на настоящата МФР, като в 

същото време се подобри нейното 

функциониране и изпълнение; 

подчертава в тази връзка значението 

9. подчертава, че инициативата за 

младежка заетост не успя да разреши 

проблемите във връзка с настоящото 

критично положение; счита, че 

инициативите за заетост и социална 

политика следва да идват най-вече от 

държавите членки и че не може да се 

намери решение на проблемите на 

гражданите чрез налагане на 

допълнителни ограничения от страна 

на ЕС, тъй като самите държави 

членки са в най-добра позиция да 

отговорят на очакванията на своите 

граждани, включително на техните 

социални и икономически очаквания; 
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на стратегията на ЕС за младежта; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/15 

Изменение  15 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Софи Монтел, Ауке Зейлстра, Бернар Моно, 

Михал Марушик, Маркус Прецел 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. изразява убеждение, че при 

сегашните обстоятелства 

бюджетът на ЕС се оказва 

недостатъчен за справяне с 

последиците от миграционната и 

бежанска криза, както и със 

съответните хуманитарни 

предизвикателства или 

предизвикателствата в областта на 

сигурността, като например 

нарастващия международен 

тероризъм; подчертава, че на тази 

основа трябва да бъде намерено 

трайно решение на този въпрос, тъй 

като многократното мобилизиране 

на специални инструменти, като 

например инструмента за гъвкавост, 

показва, че бюджетът на ЕС 

първоначално не е бил структуриран 

за преодоляване на кризи от такъв 

мащаб; посочва, че трябва да бъде 

приета последователна стратегия за 

справяне с миграционната и бежанска 

криза, включително ясни, измерими и 

всеобхватни цели; припомня обаче, че 

нуждата от мобилизиране на 

допълнителни средства за справяне с 

тези предизвикателства не следва да 

има превес пред други важни 

политики на Съюза, например в 

13. признава, че въпреки 

мобилизирането на значителни 

бюджетни средства през 2015, 2016 и 

2017 г. за справяне с миграционната и 

бежанска криза, все още не е намерено 

решение на въпроса; по този повод 

изисква управлението на всички 

правомощия и съответни средства, 

предоставяни на ЕС, да бъдат 

върнати на държавите членки, за да 

им се даде възможност да 

контролират своите граници и да 

прилагат строга политика на 

репатриране; припомня, че за да се 

приложи истинска политика за борба 

с тероризма, също така е необходимо 

да се разбият терористичните 

организации и да се експулсират 

свързаните с тях лица; 
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областта на заетостта и растежа; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/16 

Изменение  16 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Софи Монтел, Ауке Зейлстра, Бернар Моно, 

Михал Марушик, Маркус Прецел 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. подчертава, че едно от условията 

за запазване на стабилността и 

просперитета в ЕС е постигането на 

стабилност в съседните на ЕС 

държави; поради 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, а именно 

миграционната и бежанска криза и 

съответните хуманитарни 

предизвикателства в държавите от 

южното съседство, както и руската 

агресия в държавите от източното 

съседство; отново заявява, че 

подкрепата за държавите, които 

изпълняват споразумения за 

асоцииране с ЕС, е от решаващо 

значение за улесняване на 

политическите и икономическите 

реформи, но подчертава, че подобна 

подкрепа следва да се предоставя, 

само ако тези държави отговарят на 

критериите за допустимост, по-

специално по отношение на 

принципите на правовата държава и 

изграждането на демократични 

институции; 

21. подчертава необходимостта от 

гарантиране на стабилността по 

границите, но счита, че следва 

незабавно да се спрат всякакви 

преговори с Турция, тъй като тази 

държава не зачита редица основни 

принципи, свързани със свободата и 

демокрацията; 
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10.3.2017 A8-0060/17 

Изменение  17 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Софи Монтел, Ауке Зейлстра, Бернар Моно, 

Михал Марушик, Маркус Прецел 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. подчертава, че предвидимостта и 

дългосрочната устойчивост на 

бюджета на ЕС е предпоставка за 

силен и стабилен Европейски съюз; 

подчертава необходимостта от 

съгласуване на срока на действие на 

МФР с политическите цикли на 

Парламента и Комисията; обръща 

внимание на факта, че оттеглянето 

на Обединеното кралство от ЕС ще 

даде възможност да се предприемат 

действия във връзка с отдавна 

съществуващите проблеми, които 

попречиха на бюджета на ЕС да 

достигне реалния си потенциал, 

особено що се отнася до приходната 

част на бюджета, с цел постепенно 

премахване на всички отстъпки и 

корекционни механизми; 

потвърждава отново своята позиция 

в полза на задълбочена реформа на 

системата на собствените ресурси на 

ЕС и в тази връзка приветства 

представянето на окончателния 

доклад на групата на високо равнище 

за собствените ресурси (HLGOR); 

приканва всички заинтересовани 

страни да си направят съответните 

заключения от този доклад и да 

анализират възможността за 

27. отхвърля и изразява съжаление 

относно манипулациите във връзка с 

оттеглянето на Обединеното 

кралство от ЕС („Брексит“) като 

начин за увеличаване на приходната 

част на бюджета, тъй като това в 

крайна сметка ще доведе до 

допълнително данъчно облагане на 

предприятията и повишаване на 

данъчната тежест за гражданите; 
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изпълнение на препоръките на 

HLGOR, което ще помогне 

бюджетът на ЕС да стане по-

стабилен, опростен, независим, 

справедлив и предсказуем; очаква, че 

всеки нов собствен ресурс следва да 

води до намаляване на вноските по 

БНД на държавите членки; 

приветства заключението на HLGOR 

относно факта, че бюджетът на ЕС 

трябва да се насочи към онези 

области, които осигуряват най-

висока европейска добавена стойност, 

както и относно подхода 

„подобаваща възвръщаемост“, който 

следва да бъде премахнат, тъй като в 

доклада се доказва, че всички държави 

членки се възползват от бюджета на 

ЕС, независимо от тяхното „нетно 

салдо“; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/18 

Изменение  18 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Софи Монтел, Ауке Зейлстра, Бернар Моно, 

Михал Марушик, Маркус Прецел 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30a. призовава за драстично и 

конкретно намаляване на 

административните разходи на ЕС, 

като се вземат предвид 

икономическите ограничения в редица 

държави членки; 

Or. en 

 

 


