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18.10.2017 A8-0299/45 

Изменение  45 

Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. подчертава, че четенето на 

Парламента на бюджета за 2018 г. 

отразява напълно политическите 

приоритети, приети с огромно 

мнозинство в горепосочените му 

резолюции от 15 март 2017 г. относно 

общите насоки и от 5 юли 2017 г. 

относно мандата за тристранната 

среща; припомня, че устойчивият 

растеж, заетостта, и по-специално 

младежката заетост, сигурността и 

изменението на климата са в основата 

на тези приоритети; 

1. подчертава факта, че 

бюджетът на ЕС не предлага 

конкретни отговори на политическите 

приоритети, пред които Съюзът е 

изправен; припомня, че устойчивият 

растеж, заетостта, икономическото 

възстановяване, миграцията и 

сигурността са в основата на тези 

приоритети; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.10.2017 A8-0299/46 

Изменение  46 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. продължава да поддържа 

ангажиментите, поети по време на 

преговорите относно Европейския фонд 

за стратегически инвестиции (ЕФСИ), а 

именно да се сведе до минимум 

въздействието на свързаните с ЕФСИ 

съкращения върху „Хоризонт 2020“ и 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ) в рамките на годишната 

бюджетна процедура; предлага 

следователно тези съкращения да се 
компенсират чрез възстановяване на 

първоначалния годишен профил на 
тези две програми, за да им се даде 

възможност да постигнат напълно 

целите, договорени по време на 

приемането на съответното 

законодателство; 

4. продължава да поддържа 

ангажиментите, поети по време на 

преговорите относно Европейския фонд 

за стратегически инвестиции (ЕФСИ), а 

именно да се сведе до минимум 

въздействието на свързаните с ЕФСИ 

съкращения върху „Хоризонт 2020“ в 

рамките на годишната бюджетна 

процедура; подчертава, че ЕФСИ се 

оказа неефективен за намаляване на 

недостига на инвестиции в Съюза и 

подчертава, че постигнатите до 

момента резултати са незначителни 

и не създават никаква допълняемост 

или добавена стойност в сравнение 

със съществуващите програми на 

ЕИБ; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/47 

Изменение  47 

Марко Вали, Даниела Аюто, Тициана Бегин, Елеонора Еви, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. отменя съкращенията на ПБ, 

предложени от Съвета; не разбира по 

какви причини се предлагат 

съкращенията, например по 

отношение на „Хоризонт 2020“ и на 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ) – две програми, които вече са 

засегнати от преразпределянето на 
бюджетни кредити в полза на ЕФСИ, 

както и по отношение на външните 

политики; оспорва във всеки случай 
заявеното от Съвета намерение да се 

насочи към бюджетни редове с ниска 

степен на изпълнение или с нисък 

капацитет за усвояване, тъй като този 

подход не е подкрепен от 

действителните цифри за 

изпълнението и не отчита 

своеобразните модели на изпълнение 

на някои програми; 

15. изразява съжаление за 

съкращението на ПБ, предложено от 

Съвета за позицията, свързана с 

предотвратяване и готовност за 

бедствия в рамките на Съюза; 

приветства предложеното 

съкращение за Механизма за свързване 

на Европа (МСЕ), тъй като 

бюджетните кредити на Съюза не 

следва да се използват за финансиране 

на проекти, характеризиращи се с 

противоречия и без реална 

икономическа, екологична и социална 

добавена стойност, като например 

новата железопътна връзка Лион-

Торино; приветства заявеното от 

Съвета намерение да се насочи към 

бюджетни редове с ниска степен на 

изпълнение или с нисък капацитет за 

усвояване; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/48 

Изменение  48 

Марко Вали, Джонатан Арнът, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. определя общото равнище на 

бюджетните кредити за 2018 г. на 

162 597 930 901 EUR в бюджетни 

кредити за поети задължения и на 

146 712 004 932 EUR в бюджетни 

кредити за плащания; 

17. изразява съжаление за общото 

равнище на бюджетните кредити за 

2018 г., което беше определено на 

162 547 930 901 EUR в бюджетни 

кредити за поети задължения и на 

146 637 004 930 EUR в бюджетни 

кредити за плащания; призовава за 

намаляване на бюджетните кредити 

по тези бюджетни редове, при които 

е възможно постигането на 

икономии, за да се избегне всякакво 

разхищение на парите на 

данъкоплатците; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.10.2017 A8-0299/49 

Изменение  49 

Марко Вали, Елеонора Еви, Марко Дзуло, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 25a. призовава Комисията да 

гарантира подходящо разпределение 

на средствата, което да позволява на 

Референтната лаборатория на 

Европейския съюз за алтернативи на 

изпитванията върху животни 

(EURLECVAM) да изпълнява 

ефективно своите задължения и 

задачи, посочени в приложение VII 

към Директива 2010/63/ЕС, по-

специално по отношение на 

координирането и насърчаването за 

разработване и използване на 

алтернативи на изпитванията върху 

животни, включително в областта 

на фундаменталните и приложните 

изследвания и регулаторните 

изпитвания; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/50 

Изменение  50 

Марко Вали, Джонатан Арнът, Елеонора Еви, Марко Дзуло, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 34a. припомня, че парите на 

данъкоплатците не следва да бъдат 

използвани за подкрепа за 

развъждането или отглеждането на 

бикове за бикоборски дейности; 

счита, че развъждането или 

отглеждането за тези цели не следва 

да се счита за допустимо за 

получаване на основни плащания и 

призовава Комисията да представи 

предложение за изменение на 

действащото законодателство по 

този въпрос; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

18.10.2017 A8-0299/51 

Изменение  51 

Марко Вали, Фабио Масимо Касталдо, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. взема решение да намали 

подкрепата за политическите реформи в 

Турция с оглед на тревожното 

влошаване на положението във връзка с 

демокрацията, принципите на правовата 

държава и правата на човека; взема 

решение да постави част от 

оставащите бюджетни кредити в 

резерв, който ще бъде освободен, 

когато Турция постигне измерими 

подобрения в областта на принципите 

на правовата държава, демокрацията, 

правата на човека и свободата на печата, 

с оглед на пренасочване на тези 

средства към участници от 

гражданското общество за прилагането 

на мерки за подкрепа на тези цели; 

50. взема решение да прекрати 

подкрепата за политическите реформи в 

Турция с оглед на тревожното 

влошаване на положението във връзка с 

демокрацията, принципите на правовата 

държава и правата на човека; 

подчертава, че Турция следва да 

постигне измерими подобрения в 

областта на принципите на правовата 

държава, демокрацията, правата на 

човека и свободата на печата, с оглед на 

пренасочване на тези средства към 

участници от гражданското общество за 

прилагането на мерки за подкрепа на 

тези цели; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/52 

Изменение  52 

Марко Вали, Джонатан Арнът, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 59 

 

Предложение за резолюция Изменение 

59. счита, че съкращенията на 

Съвета не отразяват действителните 

потребности и по този начин 

излагат на риск вече значително 

рационализираните 

административни разходи; 

възстановява следователно ПБ за 

всички административни разходи на 

Комисията, включително 

административните разходи и 

разходите за подкрепа в областта на 

научните изследвания по функции 1 – 

4; 

59. приветства съкращенията на 

Съвета и подчертава факта, че всички 

административни разходи, свързани с 

функция V, следва да бъдат намалени, 

доколкото е възможно, чрез ефикасно 

и икономично оптимизиране на 

разходите на Съюза; призовава за 

предоговаряне на действащите 

договори за наем с цел осигуряване на 

икономии в тази връзка; 

Or. en 



 

AM\1137640BG.docx  PE611.503v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

18.10.2017 A8-0299/53 

Изменение  53 

Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. изразява съжаление във връзка с 

редовната практика на Съвета да 

увеличава стандартната фиксирана 

ставка на намаление за институциите 

на Съюза; счита, че тази практика 

води до силно изкривяващ ефект за 

бюджетите на институциите с 

традиционно точни ставки на 

намаление; счита, че този подход не 

води до целесъобразно намаление, 

нито е пример за добро финансово 

управление; възстановява 

следователно ставката на намаление 

на равнището от ПБ; 

76. приветства редовната практика 

на Съвета да увеличава ставката на 

намаление за институциите на Съюза; 

подчертава факта, че всички 

административни разходи, свързани с 

институциите на Съюза, следва да 

бъдат намалени, доколкото е 

възможно, за да се реализират 

икономии и да се избегне всякакво 

разхищение на парите на 

данъкоплатците; призовава за 

предоговаряне с цел намаляване на 

разходите по действащите договори 

за наем; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/54 

Изменение  54 

Марко Вали, Джонатан Арнът, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард  Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. запазва общото равнище на 

своя бюджет за 2018 г., прието в 

гореспоменатата резолюция на 

Парламента от 5 април 2017 г., в 

размер на 1 953 483 373 EUR; внася 

неутрални от бюджетна гледна 

точка технически корекции с цел 

отразяване на актуализираната 

информация, която не е била 

известна по-рано тази година; 

77. изразява съжаление, че 

равнището на неговия бюджет за 

2018 г. е определено на 

1 953 483 373 EUR, а не е намалено 

спрямо 2017 г.; 

Or. en 

 

 


