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10.3.2017 A8-0060/19 

Изменение   19 

Реймънд Финч 

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 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. счита, че бюджетът на ЕС е 

твърде голям и не отговаря на 

нуждите на държавите членки или 

на гражданите; отбелязва доклада на 

Сметната палата за 2015 г., в който 

се посочва, че при бюджета на ЕС 

вероятният процент на грешки при 

плащанията е 3,8%; смята, че на 

държавите членки следва да бъдат 

възстановени съответните 

правомощия и че бюджетът следва да 

бъде драстично намален, с оглед на 

нарастващото недоволство на 

гражданите спрямо ЕС; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/20 

Изменение  20 

Реймънд Финч 

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 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. оценява положително 

предложението за стартиране на 

програмата „Европейска карта 

Interrail при навършване на 18-

годишна възраст“; подчертава, че 

този проект има потенциал да 

стимулира европейското съзнание и 

идентичност; въпреки това 

подчертава, че подобен проект не би 

следвало да се финансира за сметка на 

други успешни програми на ЕС, по-

специално в областта на младежта и 

културата, и следва да бъде социално 

приобщаващ във възможно най-голяма 

степен и да съдържа разпоредби за 

включване на жителите на 

периферните европейски острови; 

призовава Комисията да оцени 

евентуалните разходи и източници 

на финансиране за тази инициатива и 

да представи съответни 

предложения; 

заличава се 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/21 

Изменение  21 

Реймънд Финч 

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 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. припомня значението на 

европейските агенции, които 

осигуряват прилагането на 

европейските законодателни 

приоритети и по този начин 

изпълняват целите на политиките на 

ЕС, като например целите, свързани с 

конкурентоспособността, растежа, 

заетостта и управлението на 

настоящата миграционна и бежанска 

криза; поради това настоява за 

осигуряването на 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; във връзка с увеличаването 

на персонала и на бюджетните кредити 

за агенциите от бюджета за 2014 г. 

насам, подчертава факта, че това се 

разглежда като част от новите 

политически процеси и 

законодателство, и следователно не е 

включено при изчисляването на целта 

за намаляване на персонала с 5 %; 

затова подчертава, че в бюджета за 

2018 г. не следва да се предвиждат 

допълнителни съкращения в щатните 

разписания на европейските агенции, 

надхвърлящи одобрените 5 % за всяка 

16. отбелязва големия брой на 

европейските агенции; поради това 

настоява за намаляване на 

финансовите и човешките ресурси; 

във връзка с увеличаването на 

персонала и на бюджетните кредити за 

агенциите от бюджета за 2014 г. насам, 

подчертава, че това следва да бъде част 

от целта за намаляване на персонала с 

5 % и че през следващите години 

следва да се извършат по-големи 

съкращения; затова подчертава, че в 

бюджета за 2018 г. следва да се 

предвидят допълнителни съкращения в 

щатните разписания на европейските 

агенции, надхвърлящи одобрените 5 % 

за всяка институция и орган на 

Европейския съюз в рамките на 

Междуинституционалното 

споразумение; 
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институция и орган на Европейския 

съюз в рамките на 

Междуинституционалното 

споразумение; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/22 

Изменение  22 

Реймънд Финч 

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 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. решително подкрепя 

инициативите, касаещи научните 

изследвания в областта на 
отбраната, насочени към насърчаване 

на по-добро сътрудничество между 

държавите членки и постигане на 

полезни взаимодействия в областта на 

отбраната; все пак подчертава, че 

подобна дейност следва да бъде 

подкрепена със свежи ресурси, тъй 

като това е нова политическа 

инициатива със значително 

въздействие върху бюджета на ЕС; 

освен това призовава за проучване на 

всички възможности за финансиране на 

програма за научни изследвания в 

областта на отбраната със специален 

бюджет в рамките на следващата 

многогодишна финансова рамка; 

припомня, че разпоредбите на 

Договорите трябва да се спазват, но 

че същевременно установяването на 

засилено сътрудничество в областта 

на отбраната е необходима опция, за 

да може да се реагира на 

предизвикателствата, пред които е 

изправен ЕС в областта на 

сигурността, генерирани от 

продължителната нестабилност в 

съседните на Съюза държави и 

несигурността във връзка с 

17. отхвърля всякакви инициативи на 

ЕС, касаещи научни изследвания в 

областта на отбраната; подчертава, че 

всякаква подобна дейност не следва да 

бъде подкрепяна със свежи ресурси от 

бюджета на ЕС; освен това се 

противопоставя на проучването на 

всички възможности за финансиране на 

програма за научни изследвания в 

областта на отбраната със специален 

бюджет в рамките на следващата 

многогодишна финансова рамка; 

противопоставя се на създаването на 

Европейския фонд за отбрана с неговите 

компоненти „научни изследвания“ и 

„способности“; 
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обвързаността на някои партньори 

на ЕС с целите на НАТО; подчертава 

освен това необходимостта от 

подобряване на 

конкурентоспособността и 

иновациите в европейската 

отбранителна промишленост, които 

могат да допринесат за стимулиране 

на растежа и създаването на 

работни места; призовава държавите 

членки да осигуряват съразмерно 

бюджетиране за справяне с външните 

предизвикателства по по-подходящ 

начин; отбелязва създаването на 

Европейския фонд за отбрана с неговите 

компоненти „научни изследвания“ и 

„способности“; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/23 

Изменение  23 

Реймънд Финч 

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 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; 

заличава се 
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Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/24 

Изменение  24 

Реймънд Финч 

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 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. отново отправя предишните си 

призиви за осигуряване в бюджета на 

ЕС на подходящ обем бюджетни 

кредити за плащания, за да може той 

да изпълнява основната си цел като 

инвестиционен бюджет; изразява 

убеденост, че тази роля не може да 

бъде реализирана, ако ЕС не изпълни 

поетите от него задължения, като 

по този начин се застрашава 

неговата надеждност; 

заличава се 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/25 

Изменение  25 

Реймънд Финч 

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 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. отново посочва своята 

дългогодишна позиция, че плащанията 

по специалните инструменти 

(Инструмента за гъвкавост, Фонда за 

солидарност на ЕС, Европейския фонд 

за приспособяване към глобализацията 

и резерва за спешна помощ) трябва да се 

отчитат над тавана за плащанията на 

МФР, както е при поетите 

задължения; в контекста на текущия 

междинен преглед на МФР, 

подчертава постигнатия 

потенциален напредък по въпроса за 

бюджетирането на плащанията по 

специалните инструменти на МФР 

чрез преразглеждане на решението от 

2014 г. относно маржа за 

непредвидени обстоятелства, въпреки 

че не беше намерено категорично 

решение на този въпрос; 

25. отново посочва, че плащанията по 

специалните инструменти (Инструмента 

за гъвкавост, Фонда за солидарност на 

ЕС, Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията и 

резерва за спешна помощ) трябва да се 

отчитат в рамките на тавана, 

определен за плащанията по МФР; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/26 

Изменение  26 

Реймънд Финч 

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 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. подчертава, че съгласно Регламента 

за МФР Комисията ще представи до 

края на 2017 г. своите предложения за 

МФР за периода след 2020 г., при които 

следва да се вземе предвид решението 

на Обединеното кралство за напускане 

на ЕС, което ще окаже въздействие 

върху МФР за периода след 2020 г.; 

подчертава, че това решение води до 

невъзможност за продължаване на 

работата, както е било досега; придава 

първостепенно значение на процеса, 

водещ до изработването на новата 

финансова рамка, както и на 

реформиран и по-ефикасен бюджет на 

ЕС, и очаква това да бъде съобразено с 

предизвикателствата, пред които е 

изправен Съюзът, и задълженията, 

които вече е поел; призовава за бързо 

и успешно приключване на текущия 

междинен преглед на МФР, тъй като 

това може да гарантира нужната 

корекция на настоящата финансова 

рамка и известна допълнителна 

гъвкавост на бюджета на ЕС, която е 

необходима за постигане на целите на 

Съюза; 

26. подчертава, че съгласно Регламента 

за МФР Комисията ще представи до 

края на 2017 г. своите предложения за 

МФР за периода след 2020 г., при които 

следва да се вземе предвид решението 

на Обединеното кралство за напускане 

на ЕС, което ще окаже въздействие 

върху МФР за периода след 2020 г.; 

подчертава, че това бъдещо 

предложение за МФР не следва да 

включва вноската на Обединеното 

кралство или да съдържа каквито и 

да било правни задължения за 

Обединеното кралство по отношение 

на неговите ангажименти; 

подчертава, че това решение води до 

невъзможност за продължаване на 

работата, както е било досега; придава 

първостепенно значение на процеса, 

водещ до изработването на новата 

финансова рамка и до един по-намален 

бюджет на ЕС; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/27 

Изменение  27 

Реймънд Финч 

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 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 

изпълнение на препоръките на 

27. 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 за драстично намаление 

на бюджета на ЕС; отхвърля 

заключението на групата на високо 

равнище за собствените ресурси 

(HLGOR); 
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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 



 

AM\1119809BG.docx  PE598.533v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

10.3.2017 A8-0060/28 

Изменение  28 

Реймънд Финч 

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 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. призовава Съвета да се придържа 

към своите политически изявления и 

да сътрудничи, за да се гарантира 

осигуряването на подходящ бюджет 

за ЕС; 

31. призовава Съвета да съкрати 

бюджета; 

Or. en 

 

 


