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2.7.2018 A8-0247/14 

Изменение  14 

Марко Вали, Роза Д'Амато, Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. приветства предложението на 

Комисията и счита, че като цяло то 

съответства на приоритетите на 

Парламента; възнамерява да укрепи 

допълнително някои ключови 

програми и да гарантира подходящо 

равнище на финансиране, което да 

съответства на тези програми; отбелязва 

увеличението с 3,1 % на бюджетните 

кредити за поети задължения и по-

ниския процент на БНД в сравнение с 

2018 г. както за бюджетните кредити за 

поети задължения (1% спрямо 1,02%), 

така и за бюджетните кредити за 

плащания (0,9% спрямо 0,92%); 

3. отбелязва предложението на 

Комисията; възнамерява да защитава 

някои ключови програми и да гарантира 

подходящо равнище на финансиране, 

което да съответства на тези програми, 

като реализира икономии по проекти, 

които досега не са показали истинска 

добавена стойност; отбелязва 

увеличението с 3,1 % на бюджетните 

кредити за поети задължения и по-

ниския процент на БНД в сравнение с 

2018 г. както за бюджетните кредити за 

поети задължения (1% спрямо 1,02%), 

така и за бюджетните кредити за 

плащания (0,9% спрямо 0,92%); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Изменение  15 

Марко Вали, Роза Д'Амато, Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. приветства предложените 

увеличения на бюджетните кредити за 

„Хоризонт 2020“, Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), „Еразъм+“ 

и програмите, които допринасят за 

повишаване на сигурността на 

гражданите на ЕС; посочва обаче 

необходимостта от по-нататъшно 

увеличаване на подкрепата за малките и 

средните предприятия (МСП), които са 

от основно значение за осигуряване на 

икономически растеж и създаване на 

работни места, и от отделяне на 

подходящи ресурси за дигитализиране 

на промишлеността на ЕС и 

насърчаване на цифровите умения и 

цифровото предприемачество, както и за 

програмите за подкрепа на младите 

хора, и по-специално инициативата 

„ЕразъмПро“; припомня своето 

убеждение, че бюджетът за програмата 

„Еразъм+“ за 2019 г. трябва да бъде най-

малкото удвоен; 

4. приветства предложените 

увеличения на бюджетните кредити за 

„Хоризонт 2020“, Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), „Еразъм+“ 

и програмите, които допринасят за 

повишаване на сигурността на 

гражданите на ЕС; отбелязва, че 

финансирането на Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ) трябва да 

бъде насочено към цели, които 

гарантират реална икономическа, 

екологична и социална добавена 

стойност за държавите членки, и не 

следва да се използва за финансиране 

на проекти, чиято реализация е обект 

на спорове; посочва обаче 

необходимостта от по-нататъшно 

увеличаване на подкрепата за малките и 

средните предприятия (МСП), които са 

от основно значение за осигуряване на 

икономически растеж и създаване на 

работни места, и от отделяне на 

подходящи ресурси за дигитализиране 

на промишлеността на ЕС и 

насърчаване на цифровите умения и 

цифровото предприемачество, както и за 

програмите за подкрепа на младите 

хора, и по-специално инициативата 

„ЕразъмПро“; припомня своето 

убеждение, че бюджетът за програмата 

„Еразъм+“ за 2019 г. трябва да бъде най-
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малкото удвоен; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Изменение  16 

Марко Вали, Роза Д'Амато, Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

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 до 

колкото е възможно съкращенията, 

направени по тези програми с цел 

финансиране на продължаването на 

ЕФСИ; 

6. отбелязва ролята на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) за намаляване на 

недостига на инвестиции в ЕС; изразява 

съжаление от факта, че по линия на 

ЕФСИ е финансирана и 

инфраструктура със сериозно 

въздействие върху околната среда и 

съмнителна допълнителна 

полезност; 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; 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 до 

колкото е възможно съкращенията, 

направени по тези програми с цел 

финансиране на продължаването на 

ЕФСИ;  
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2.7.2018 A8-0247/17 

Изменение  17 

Марко Вали, Роза Д'Амато, Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10a. призовава Комисията спешно 

да разгледа възможността за 

изключване на съфинансирането за 

проекти, финансирани от 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове в така 

наречените по-слабо развити региони, 

от изчисляването на дефицита в 

контекста на европейския семестър;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Изменение  18 

Марко Вали, Роза Д'Амато, Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 28 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  28a. подчертава, че е важно при 

изчислението на националните 

дефицити в рамките на Пакта за 

стабилност и растеж да се изключат 

устойчивите усилия за 

възстановяване, всички 

противоземетръсни инвестиции и 

всички мерки за предотвратяване на 

възникването на хидрогеоложка 

нестабилност, включително и тези, 

които са съфинансирани от 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове и са 

категоризирани в тематична цел 5 

(„Насърчаване на адаптацията към 

изменението на климата и 

превенцията и управлението на 

риска“); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Изменение  19 

Елеонора Еви, Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  30a. подчертава, че е необходимо да 

се обърне подходящо внимание на 

устойчивата градска мобилност в 

рамките на европейските структурни 

и инвестиционни фондове и 

Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР), като се засилят 

полезните взаимодействия между 

източниците на финансиране и 

програмите, по-специално с оглед на 

завършване на инфраструктурата за 

зареждане на електрически превозни 

средства и насърчаване на 

модернизирането на хардуера; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Изменение  20 

Марко Вали, Роза Д'Амато, Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

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, свързани с 

администрацията, 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; счита, че е необходимо да 

се преразгледа Решение № 2005/684/ЕО 

относно Устава на членовете на 

Европейския парламент, с цел да се 

измени член 14, така че пенсионните 

права на членовете на ЕП да са в 

съответствие със схемите за 

социално осигуряване, предвидени за 

обикновените граждани на 

отделните държави членки, както по 

отношение на изчисляването на 

сумата, така и по отношение на 

свързаните с възрастта и вноските 

изисквания, даващи право на пенсия; 

призовава за преизчисляване на 

пенсиите, изплащани от бюджета на 

ЕС, за бившите членове на ЕП, 

придобили това право преди и след 

влизането в сила на настоящия 



 

AM\1158022BG.docx  PE621.743v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

устав; отбелязва, че делът на 

административните разходи в 

проектобюджета е непроменен и 

съставлява 6,0% от бюджетните кредити 

за поети задължения; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Изменение  21 

Марко Вали, Роза Д'Амато, Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

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. насърчава Комисията да 

положи максимални усилия, за да 

включи всички възможности за 

икономии и рационализация по 

отношение на административните 

разходи; 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; 

Or. en 



 

AM\1158022BG.docx  PE621.743v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

2.7.2018 A8-0247/22 

Изменение  22 

Марко Вали, Роза Д'Амато, Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 60 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  60a. призовава за извършване на 

изчерпателен анализ с оглед на 

определяне на икономиите и 

подобряване на ефективността чрез 

административно сътрудничество, 

както и оценяване на възможните 

сливания на агенции със сходни 

задачи; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Изменение  23 

Марко Вали, Роза Д'Амато, Елеонора Еви 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 60 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  60б. подчертава, че разходите по 

преместването на Европейската 

агенция по лекарствата (EMA) и 

Европейския банков орган (ЕБО) 

следва да бъдат прозрачни и че при 

всички положения не следва да се 

допуска увеличение на вноската на ЕС 

вследствие на двойното преместване 

на ЕМА, т.е. първо на нейното 

временно седалище и после – на 

нейното окончателно седалище; 

Or. en 

 

 


