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2.7.2018 A8-0247/6 

Изменение  6 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. припомня, че бюджетът на ЕС за 

2019 г. ще бъде последен за настоящия 

парламентарен мандат и ще се договаря 

успоредно с преговорите по следващата 

многогодишна финансова рамка (МФР) 

и реформата на собствените ресурси 

на ЕС; припомня също така, че 

Обединеното кралство се ангажира да 

внася финансови средства и да участва в 

изпълнението на годишните бюджети на 

Съюза за 2019 и 2020 г. по същия начин, 

както ако продължаваше да членува в 

Съюза и след март 2019 г.; 

2. припомня, че бюджетът на ЕС за 

2019 г. ще бъде последен за настоящия 

парламентарен мандат и ще се договаря 

успоредно с преговорите по следващата 

многогодишна финансова рамка (МФР); 

припомня също така, че Обединеното 

кралство се ангажира да внася 

финансови средства и да участва в 

изпълнението на годишните бюджети на 

Съюза за 2019 и 2020 г. по същия начин, 

както ако продължаваше да членува в 

Съюза и след март 2019 г.; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Изменение  7 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. приветства ролята на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) за намаляване на 

недостига на инвестиции в ЕС; 

призовава, в рамките на оптимален 

регионален и секторен баланс, да се 

засили социалното измерение при 

внедряването на ЕФСИ, включително 

чрез иновации в здравеопазването и 

медицината, социална 

инфраструктура, опазване на 

околната среда, устойчив транспорт, 

възобновяема енергия и 

инфраструктури за съхранение на 

енергия; отново изразява своята 

дългогодишна позиция, че нови 

инициативи в рамките на МФР 

трябва да се финансират с нови 

бюджетни кредити, а не за сметка на 

съществуващите програми; припомня 

също така своя ангажимент за 

укрепване на „Хоризонт 2020“ и МСЕ, 

за да може в бюджета за 2019 г. да се 

компенсират доколкото е възможно 

съкращенията, направени по тези 

програми с цел финансиране на 

продължаването на ЕФСИ; 

6. изразява съжаление относно 

ролята на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), 

който не успя да намали недостига на 
инвестиции в ЕС; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Изменение  8 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. отбелязва ангажимента за 

обновена програма на ЕС в областта 

на отбраната, по-конкретно чрез 

споразумението за Европейската 

програма за промишлено развитие в 

областта на отбраната, като първи 

етап от Европейския фонд за 

отбрана; счита, че този споделен 

ангажимент ще допринесе за 

постигане на икономии от мащаба и 

по-голяма координация между 

държавите членки и предприятията, 

като това ще даде възможност на ЕС 

да запази своята стратегическа 

независимост и да се превърне в 

истински фактор от световно 

значение; 

заличава се 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Изменение  9 

Марко Дзани, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. приветства увеличената 

подкрепа за регионалните действия в 

Западните Балкани; счита при все 

това, че подкрепата за 

политическите реформи следва да 

бъде увеличена допълнително; 

изразява съжаление за увеличената 

подкрепа за политически реформи в 

Турция (Инструмент за 

предприсъединителна помощ) и 

поставя под въпрос съгласуваността 

ѝ с решението на бюджетния орган 

да намали бюджетните кредити по 

този бюджетен ред за настоящата 

бюджетна година; отново изразява 

своята позиция, съгласно която 

призовава финансирането, 

предназначено за турските органи в 

рамките на Инструмента за 

предприсъединителна помощ, да се 

отпуска при условие, че се постигат 

подобрения в областта на правата на 

човека, демокрацията и принципите 

на правовата държава; призовава, в 

случай че не се наблюдават 

подобрения в тези области и като 

има предвид ограниченото поле за 

действие, бюджетните кредити по 

този бюджетен ред да бъдат 

пренасочвани основно към участници 

от гражданското общество с оглед на 

52. подчертава, че Инструментът 

за предприсъединителна помощ (ИПП 

II) не следва да се използва за 

подпомагане на Турция – държава, 

която не зачита редица основни 

принципи на свободата и 

демокрацията; 
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прилагането на мерки в подкрепа на 

цели, свързани с принципите на 

правовата държава, демокрацията, 

правата на човека и свободата на 

медиите; подкрепя общата 

низходяща тенденция в областта на 

политическите реформи по 

отношение на бюджетните кредити, 

разпределяни за Турция; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Изменение  10 

Марко Дзани, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 

 

Предложение за резолюция Изменение 

56. отбелязва, че разходите по 

функция 5 са увеличени с 3,0% спрямо 

бюджета за 2018 г., като бюджетните 

кредити за поети задължения възлизат 

на 9 956,9 милиона евро 

(+ 291,4 милиона евро); отбелязва, 

както и при предходната бюджетна 

процедура, че увеличенията се дължат 

най-вече на нарастването на пенсиите 

(+ 116,7 милиона евро), като те 

съставляват 20,2 % от разходите по 

функция 5; отбелязва, че делът на 

административните разходи в 

проектобюджета е непроменен и 

съставлява 6,0% от бюджетните 

кредити за поети задължения; 

56. изразява съжаление, че 

разходите по функция 5 са увеличени с 

3,0% спрямо бюджета за 2018 г., като 

бюджетните кредити за поети 

задължения възлизат на 9 956,9 милиона 

евро (+ 291,4 милиона евро); изразява 

съжаление, че както и при предходната 

бюджетна процедура увеличенията се 

дължат най-вече на нарастването на 

пенсиите (+ 116,7 милиона евро), като 

те съставляват 20,2% от разходите по 

функция 5; отбелязва, че броят на 

пенсионерите се очаква да нарасне 

допълнително през следващите 

години и поради това иска 

преразглеждане на привилегиите и 

предимствата по схемата на ЕС за 
пенсии и обезщетения; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Изменение  11 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 57 

 

Предложение за резолюция Изменение 

57. признава усилията на 

Комисията да включи всички 

възможности за икономии и 

рационализация по отношение на 

несвързаните със заплати разходи в 

собствения си бюджет; отбелязва, че 

развитието на разходите на Комисията 

(+ 2,0%) се дължи предимно на 

автоматичните корекции, прилагани по 

отношение на заплатите и договорните 

задължения; отбелязва освен това 

вътрешното преназначаване на 

персонал от страна на Комисията с 

цел изпълнение на новите ѝ 

приоритети; 

57. изразява съжаление, че 

развитието на разходите на Комисията 

(+ 2,0%) се дължи предимно на 

автоматичните корекции, прилагани по 

отношение на заплатите и договорните 

задължения, и следователно призовава 

за промяна на тези правила; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Изменение  12 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 60 

 

Предложение за резолюция Изменение 

60. отбелязва общото увеличение в 

проектобюджета за 2019 г. на 

разпределените бюджетни кредити за 

децентрализираните агенции с + +10,8 

% (без да се вземат предвид целевите 

приходи) и + 259 нови длъжности; 

приветства факта, че за повечето 

агенции собственият им бюджет се 

увеличава, докато същевременно 

вноската на ЕС намалява; отбелязва в 

това отношение, че Парламентът 

проучва понастоящем 

възможностите за допълнително 

разширяване на финансирането с 

такси на децентрализираните 

агенции; отбелязва със задоволство, 

че на агенциите с „нови задачи“ 

(Европейския орган за ценни книжа и 

пазари (ESMA), Европейската агенция 

за оперативното управление на 

широкомащабни информационни 

системи в пространството на 

свобода, сигурност и правосъдие (eu-

LISA) и Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана (Frontex)) е 

предоставено значително увеличение 

на бюджетните кредити и на 

длъжностите в щатното 

разписание; призовава за 

допълнителна финансова подкрепа за 

агенциите, чиито задачи включват 

60. изразява съжаление за общото 

увеличение в проектобюджета за 2019 г. 

на разпределените бюджетни кредити за 

децентрализираните агенции с +10,8% 

(без да се вземат предвид целевите 

приходи) и + 259 нови длъжности, и 

изисква цялостно преразглеждане на 

ролята на агенциите на ЕС, като 

поставя въпроса дали техните задачи 

и цели не биха могли да се изпълняват 

по-добре от съществуващите 

генерални дирекции на Комисията 

или от държавите членки, за да се 

предотврати дублирането на роли и 

разходи и да се подобри 

прозрачността; 
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предизвикателствата, свързани с 

миграцията и сигурността; счита, че 

Европол и Евроюст следва да бъдат 

допълнително укрепени и че 

Европейската служба за подкрепа в 

областта на убежището (EASO) 

следва да получи достатъчно 

финансиране за преобразуването си в 

Европейска агенция за убежището; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Изменение  13 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. приветства създаването на два 

нови органи на ЕС със статут на 

децентрализирани агенции, а именно 

Европейската прокуратура и 

Европейския орган по труда; 

отбелязва, че бюджетните кредити 

за Европейския орган по труда са 

поставени в резерв до приключване на 

законодателната процедура; 

отбелязва, че Европейската 

прокуратура е със седалище в 

Люксембург, и изисква на двете 

подразделения на бюджетния орган да 

бъде представена цялата информация 

относно политиката по отношение 

на сградите, прилагана съгласно 

Финансовия регламент; счита, че 

нови агенции трябва да се създават, 

като се разпределят нови средства и 

нови длъжности и като се избягва 

преразпределяне, освен ако не бъде 

ясно доказано, че някои дейности се 

прехвърлят изцяло от Комисията или 

от други съществуващи органи, като 

Евроюст, на новите агенции; 

отбелязва, че Евроюст продължава да 

бъде компетентният орган за 

разглеждане на случаите по защита 

на финансови интереси в тясно 

сътрудничество с Европейската 

прокуратура, като същевременно 

заличава се 
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пълноценно предоставя оперативна 

подкрепа на държавите членки в 

борбата срещу организираната 

престъпност, тероризма, 

киберпрестъпността и 

превеждането през граница на 

мигранти; припомня разпоредбите, 

предвидени в общия подход за 

новосъздадените децентрализирани 

агенции; 

Or. en 

 

 


