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4.7.2016 A8-0224/3 

Изменение  3 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Доклад относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 

2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение Д a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Дa. като има предвид, че Обединеното 

кралство е една от държавите с най-

големи нетни вноски в бюджета на 

ЕС и че решението на британските 

граждани от 23 юни 2016 г. да 

напуснат Европейския съюз ще окаже 

значително въздействие върху 

ресурсите на ЕС; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Изменение  4 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Доклад относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 

2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че в отговор на този 

неотложен проблем през 2014 г. новата 

Комисия предложи план за инвестиции 

за Европа и създаването на ЕФСИ с цел 

мобилизиране на 315 милиарда евро 

свежи инвестиции в реалната 

икономика; отново изразява своята 

силна ангажираност относно ЕФСИ, 

който се очаква да даде мощен и 

целенасочен тласък на 

икономическите сектори, 

допринасящи за растежа и 

заетостта; отбелязва, че значителен 

брой проекти вече са одобрени и в 

процес на изпълнение; отбелязва, че 

предоставяната от Съюза гаранция за 

ЕФСИ се покрива от гаранционен фонд 

в размер на 8 милиарда евро, създаден в 

бюджета на ЕС; 

15. подчертава, че в отговор на този 

неотложен проблем през 2014 г. новата 

Комисия предложи план за инвестиции 

за Европа и създаването на ЕФСИ с цел 

мобилизиране на 315 милиарда евро 

свежи инвестиции в реалната 

икономика; отбелязва обаче, че 

избраните за ЕФСИ проекти не 

представляват свежи инвестиции в 

реалната икономика, а рефинансиране 

на съществуващи проекти със 

съмнителна устойчивост от 

икономическа, социална и екологична 

гледна точка; също така подчертава, 

че предоставяната от Съюза гаранция за 

ЕФСИ се покрива от гаранционен фонд 

в размер на 8 милиарда евро, създаден в 

бюджета на ЕС, който е отклонил 

средства от програми като 

„Хоризонт 2020“ и Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Изменение   5 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Доклад относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 

2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. подкрепя категорично 

продължаването на инициативата за 

младежка заетост като средство, 

осигуряващо възможност за спешен 

отговор в борбата срещу младежката 

безработица, след внасяне на 

необходимите корекции, наложени 

от текущата оценка; счита, че това 

може да бъде постигнато единствено 

чрез предоставянето на поне същото 

равнище на бюджетните кредити за 

поети задължения за инициативата 

за младежка заетост до края на 

действащата МФР като равнището 

на бюджетните кредити, 

разпределени на година за програмата 

през първите две години от този 

период (6 милиарда евро, 

предоставени на ранен етап през 

2014 г. и 2015 г.), в зависимост от 

резултата от предстоящата оценка 
на Комисията; отбелязва, че това 

предполага увеличаване на таваните 

по подфункция 1б (Икономическо, 

социално и териториално 

сближаване), тъй като няма налични 

маржове; 

43. счита, че инициативата за младежка 

заетост като средство, осигуряващо 

възможност за спешен отговор в 

борбата срещу младежката безработица 

досега не е успяла да постигне своите 

цели; счита, че целта за насърчаване 

на младежката заетост може да бъде 

постигната единствено чрез справяне 

с предизвиканите от единната валута 

дисбаланси, премахване на 

наложените от ЕС социални и 

икономически ограничения и 

генериране на солидни публични 

инвестиции; 

Or. en 



 

AM\1100073BG.doc  PE585.330v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

4.7.2016 A8-0224/6 

Изменение  6 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Доклад относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 

2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 49a. подчертава, че е изключително 

важно да се реши проблемът с 

плащанията чрез различни варианти, 

включително замразяване на бъдещи 

задължения по по-малко 

приоритетни програми, докато не 

бъдат уредени всички просрочени 

плащания; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Изменение  7 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Доклад относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 

2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 62a. призовава Европейската комисия 

и държавите членки да решат, в кои 

случаи програмите могат да бъдат 

по-добре финансирани и изпълнявани 

на европейско равнище и в кои случаи 

мерките на национално равнище са 

по-разумни и съответстващи на 

принципа на субсидиарност; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/8 

Изменение  8 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Доклад относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 

2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75. подчертава необходимостта да се 

намали делът на вноските на база БНД в 

бюджета на Съюза, за да се изостави 

подходът „подобаваща възвръщаемост“ 

(„juste retour“) на държавите членки; 

подчертава, че това би намалило тежестта 

върху държавните хазни и по този начин 

съответните ресурси ще бъдат на 

разположение за националните бюджети на 

държавите членки; припомня, че 

действащата система на собствените 

ресурси на база ДДС е прекалено сложна и 

по същество съставлява втора вноска на 

база БНД, и следователно призовава тя да 

бъде съществено реформирана или напълно 

изоставена; счита за необходимо обаче 

вноските от БНД да останат елемент на 

бюджета, като се има предвид 

балансиращата им функция; 

75. подчертава необходимостта да се 

намали делът на вноските на база БНД в 

бюджета на Съюза, за да се изостави 

подходът „подобаваща възвръщаемост“ 

(„juste retour“) на държавите членки; 

подчертава, че това би намалило 

тежестта върху държавните хазни и по 

този начин съответните ресурси ще 

бъдат на разположение за националните 

бюджети на държавите членки; 

припомня, че действащата система на 

собствените ресурси на база ДДС е 

прекалено сложна и по същество 

представлява втора вноска на база БНД, 

и следователно призовава тя да бъде 

съществено реформирана или напълно 

изоставена; счита за необходимо обаче 

вноските от БНД да останат елемент на 

бюджета, като се има предвид 

балансиращата им функция; 

подчертава, че промените, които 

засягат приходната част на 

бюджета на Съюза, не следва да 

оказват неблагоприятно въздействие 

върху гражданите; 

Or. en 



 

AM\1100073BG.doc  PE585.330v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

4.7.2016 A8-0224/9 

Изменение  9 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Доклад относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 

2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 80a. отхвърля идеята за специфичен 

бюджет за еврозоната, тъй като 

това би затвърдило значително 

разделение между държавите, които 

използват еврото, и държавите, 

които са запазили своята собствена 

валута, и би довело до по-нататъшно 

отстъпване на демократичен 

национален суверенитет на 

технократски структури; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/10 

Изменение  10 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Доклад относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 

2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 82 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 82a. счита, че за финансирането на 

непредвидени в бюджета 

инициативи, първият вариант следва 

винаги да бъде преразпределяне на 

бюджетни кредити от 

съществуващи неприоритетни 

бюджетни редове, като се внимава да 

няма разхищения и лошо управление; 

Or. en 

 

 


