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4.7.2016 A8-0224/41 

Изменение  41 

Юнус Омаржи, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, София Сакорафа, Мариза 

Матиаш, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка Кунева, Щефан Ек, 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 27 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. призовава за допълнителна 

бюджетна подкрепа за всички 

държави членки, за които е открита 

процедура при прекомерен дефицит; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Изменение  42 

Юнус Омаржи, Палома Лопес Бермехо, Мартина Михелс, Анхела Валина, София 

Сакорафа, Мариза Матиаш, Николаос Хундис, Костадинка Кунева, Щефан Ек, 

Меря Кюльонен, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 27 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27б. призовава за преразглеждане на 

клаузата за инвестиции, така че 

националните и регионалните 

инвестиции, съфинансирани от 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове, да се 

изключват от изчисляването на 

националните дефицити съгласно 

Пакта за стабилност и растеж; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Изменение  43 

Лиа Ни Риада, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, 

Мартина Михелс, Анхела Валина, Стелиос Кулоглу, Мари-Кристин Вержиа, Меря 

Кюльонен, Костадинка Кунева, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, 

Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 41 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 41a. (нов) Мирния процес в Ирландия 

отбелязва важния принос на ЕС в 

подкрепа на мира и помирението в 

Ирландия, по-специално посредством 

неговите програми „ПИЙС“, които са 

насочени към северната част на 

Ирландия и граничните графства на 

юг; отбелязва, че резултатът от 

референдума в Обединеното кралство 

може да създаде сериозни проблеми за 

мирния процес и да наруши целостта 

на мирния процес и на 

Споразумението от Разпети петък; 

призовава Комисията да продължи да 

оказва подкрепа за мирния процес, 

като продължи да финансира 

програма „ПИЙС“; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Изменение  44 

София Сакорафа, Мартина Михелс, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, 

Мариза Матиаш, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка Кунева, Люк 

Минг Фланаган, Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. е убеден, че пълноценно 

утвърждавайки представата за 

широкомащабна политическа и 

финансова подкрепа за ЕФСИ, 

бюджетът на ЕС не следва да финансира 

нови инициативи в ущърб на 

съществуващи програми и политики на 

Съюза; възнамерява да изпълни 

ангажимента си за пълно 

компенсиране на свързаните с ЕФСИ 

съкращения, засягащи „Хоризонт 2020“ 

и МСЕ, за да могат те да постигнат 

своите цели, договорени само преди две 

години, и да се даде възможност на 

Съюза да постигне своите цели в 

областта на научните изследвания и 

иновациите; подчертава в този контекст, 

че равнището на финансиране на 

другите програми по подфункция 1а 

(Конкурентоспособност за растеж и 

работни места) не следва да бъде 

повлияно от това компенсиране, като 

изтъква техният безспорен принос за 

растежа, заетостта и 

конкурентоспособността; счита, че 

маржовете по подфункция 1а не са 

достатъчни за удовлетворяването на 

тези потребности, поради което 

42. е убеден, че бюджетът на ЕС не 

следва да финансира нови инициативи в 

ущърб на съществуващи програми и 

политики на Съюза; изразява 

съжаление във връзка с факта, че 
свързаните с ЕФСИ съкращения 

засягат тежко „Хоризонт 2020“ и 

МСЕ, и подчертава, че е необходимо 

да им се осигури възможност да 

постигнат своите цели, договорени само 

преди две години, и да се даде 

възможност на Съюза да постигне 

своите цели в областта на научните 

изследвания и иновациите; подчертава в 

този контекст, че равнището на 

финансиране на другите програми по 

подфункция 1а (Конкурентоспособност 

за растеж и работни места) не следва да 

бъде повлияно от това компенсиране, 

като изтъква техният безспорен принос 

за растежа, заетостта и 

конкурентоспособността; счита, че 

маржовете по подфункция 1а не са 

достатъчни за удовлетворяването на 

тези потребности, поради което 

призовава за увеличаване на тавана по 

тази подфункция; 
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призовава за увеличаване на тавана по 

тази подфункция; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Изменение  45 

Юнус Омаржи, Палома Лопес Бермехо, Мартина Михелс, Анхела Валина, София 

Сакорафа, Мариза Матиаш, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Щефан Ек 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 42 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 42a. счита, че резултатът от 

референдума в Обединеното кралство 

призовава за истинска промяна в 

целите на Европейския съюз в 

краткосрочен и дългосрочен план, за 

да се постигнат резултатите, които 

очакват гражданите от ЕС: социална 

справедливост, екологосъобразен 

преход, правото на благосъстояние, 

защита срещу отрицателните 

последици на глобализацията и 

справедливо хармонизиране на 

данъчното облагане; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Изменение  46 

Шабиер Бенито Силуага, Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мартина Михелс, София 

Сакорафа, Мариза Матиаш, Стелиос Кулоглу, Мари-Кристин Вержиа, Меря 

Кюльонен, Костадинка Кунева, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, 

Щефан Ек, Такис Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 изменения, 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 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. подкрепя категорично 

продължаването на инициативата за 

младежка заетост като средство, 

осигуряващо възможност за спешен 

отговор в борбата срещу младежката 

безработица, след внасяне на 

необходимите изменения, наложени от 

текущата оценка; счита, че това може да 

бъде постигнато единствено чрез 

предоставянето на подходящо равнище 

на бюджетните кредити за поети 

задължения за инициативата за 

младежка заетост за оставащите 

години от действащата МФР; с цел 

повишаване на степента на усвояване 

на този фонд в по-слаборазвитите 

региони – която понастоящем е много 

ниска – изискващи по-голяма 

бюджетна подкрепа, изтъква 

необходимостта от улесняване на 

прогнозирането на наличните 

средства още в самото начало на 

програмите; отбелязва, че това 

предполага увеличаване на таваните по 

подфункция 1б, тъй като няма налични 

маржове; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Изменение  47 

Шабиер Бенито Силуага, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Палома Лопес 

Бермехо, Мартина Михелс, Анхела Валина, Мариза Матиаш, Николаос Хундис, 

Стелиос Кулоглу, Мари-Кристин Вержиа, Щефан Ек, Такис Хаджигеоргиу, 

Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 47 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. очаква съгласуваните действия за 

ефективно справяне с външното 

измерение на кризата с мигрантите и 

бежанците, по-специално 

политическото стабилизиране на 

съседните на Съюза държави и на 

държавите в Африка на юг от Сахара 

и справянето с хуманитарните и 

икономическите причини за 

миграцията, да се увеличават през 

следващите години и да бъдат 

придружени от повече искания за 

финансиране по функция 4 (Глобална 

Европа); подчертава, че такива искания 

за допълнително финансиране не следва 

да се използват в ущърб на 

съществуващите външни действия на 

ЕС, включително политиката му за 

развитие; призовава поради това за 

увеличаване на таваните по функция 4 

при преразглеждането на МФР; 

47. очаква съгласуваните действия за 

ефективно справяне с външното 

измерение на кризата с мигрантите и 

бежанците да се увеличават през 

следващите години и да бъдат 

придружени от повече искания за 

финансиране по функция 4 (Глобална 

Европа), което означава прилагане на 

решения на място и преследване на 

практиките, които пряко или 

непряко насърчават Даиш, както и на 

тези, които се възползват от 

трафика на хора, гарантирайки 

безопасна мобилност за хората със 

статут на бежанци и предоставяйки 

необходимите ресурси за осигуряване 

на достойна социална интеграция за 

тези хора по време на техния престой 

в Европа; подчертава, че такива искания 

за допълнително финансиране не следва 

да се използват в ущърб на 

съществуващите външни действия на 

ЕС, включително политиката му за 

развитие; призовава поради това за 

увеличаване на таваните по функция 4 

при преразглеждането на МФР; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Изменение  48 

Юнус Омаржи, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Меря Кюльонен, Щефан Ек, 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 52 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 52a. изразява твърдо убеждение, че 

следва да се прилага условие за 

основните права, за да се спират 

плащанията по линия на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове към държави 

членки, които не спазват Хартата на 

основните права на Европейския съюз; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Изменение  49 

София Сакорафа, Меря Кюльонен, Щефан Ек, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 61 

 

Предложение за резолюция Изменение 

61. счита, че междинният 

преглед/междинното преразглеждане 

представлява отлична възможност за 

първоначален анализ и оценка на 

функционирането на съответните 

политики и програми на ЕС, както и на 

разпоредбите за гъвкавост и 

специалните инструменти на МФР, и 

очаква от Комисията да представи 

анализ, посочващ недостатъците на 

действащата система за изпълнение; 

обръща специално внимание на 

оценката на въздействието върху 

процеса на изпълнение на новите 

елементи, въведени през текущия 

програмен период, като например 

предварителните условия в рамките на 

политиката на сближаване; счита, че 

междинният преглед/междинното 

преразглеждане на МФР следва да 

разгледа и резултатите, постигани 

благодарение на разпределените 

средства, за да се установи дали те 

реализират своите цели; приканва 

Комисията да излезе с конкретни 

предложения за преодоляване на 

евентуални недостатъци и да подобри и 

оптимизира средата на изпълнение за 

оставащите години от действащата 

МФР, за да се гарантира най-ефективно 

61. отбелязва, че предвид късното 

прилагане на МФР междинният 

преглед/междинното преразглеждане 

представлява отлична възможност за 

първоначален анализ и оценка на 

функционирането на съответните 

политики и програми на ЕС, на 

разпоредбите за гъвкавост и 

специалните инструменти на МФР, 

както и на управлението на 

разходите на ЕС, с цел да се направи 

оценка дали програмите на МФР 

постигат резултати спрямо 

определените цели, показват 

необходимия капацитет за усвояване 

и генерират добавена стойност на 

ЕС; очаква от Комисията да представи 

анализ, посочващ недостатъците на 

действащата система за изпълнение; 

обръща специално внимание на 

оценката на въздействието върху 

процеса на изпълнение на новите 

елементи, въведени през текущия 

програмен период, като например 

предварителните условия в рамките на 

политиката на сближаване; счита, че 

междинният преглед/междинното 

преразглеждане на МФР следва да 

разгледа и резултатите, постигани 

благодарение на разпределените 
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използване на ограничените финансови 

ресурси и да се намали 

административната тежест за 

бенефициентите; 

средства, за да се установи дали те 

реализират своите цели; приканва 

Комисията да излезе с конкретни 

предложения за преодоляване на 

евентуални недостатъци и да подобри и 

оптимизира средата на изпълнение чрез 

цялостно опростяване, включващо 

реформи в управлението, 

мониторинга, докладването и 

контрола на финансовите средства, 

за да се гарантира най-ефективно 

използване на ограничените финансови 

ресурси и да се намали 

административната тежест за 

бенефициентите през оставащите 

години от действащата МФР; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Изменение  50 

Юнус Омаржи, Мариза Матиаш, Меря Кюльонен, Щефан Ек 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. подчертава, че е важно да се покаже 

добавената стойност на резултатите, 

постигнати с бюджета на ЕС, и 

подкрепя интегрирането на културата на 

ориентиране към постигане на 

резултати в основата на разходите на 

ЕС; подчертава, че, когато е 

целесъобразно, оценката на 

постигнатите резултати и изпълнението 

следва да стане основен принцип и 

подчертава, че този принцип е особено 

подходящ за ориентираните към 

иновации програми; отчита работата на 

Комисията в контекста на инициативата 

за ориентиран към резултатите бюджет 

на ЕС, която трябва да се доразвие, и 

очаква резултатите от работата на 

междуинституционалната експертна 

работна група за бюджетиране, 

основано на резултатите; счита, че този 

подход може да бъде средство за 

увеличаване на ефективността на 

програмите с по-слаби резултати; 

подчертава обаче, че технически 

недостатъци и недостатъци в 

програмирането не могат да водят до 

намаляване на бюджета на ЕС или до 

изоставяне на политически приоритети 

и че само по-доброто разходване на 

средствата няма да реши проблема с 

заличава се 
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недостига на финансови средства за 

справяне с належащи и растящи 

потребности; припомня на Комисията, 

че в качеството си на едно от 

подразделенията на бюджетния орган, 

Парламентът трябва да бъде включен в 

разработването на стратегията на 

Комисията в това отношение; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Изменение  51 

Юнус Омаржи, Мартина Михелс, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Меря 

Кюльонен, Костадинка Кунева, Щефан Ек, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 63 

 

Предложение за резолюция Изменение 

63. отчита увеличената роля на 

финансовите инструменти в бюджета на 

Съюза като допълнителна форма на 

финансиране в сравнение със 

субсидиите и безвъзмездните средства; 

признава потенциала на тези 

инструменти по отношение на 

увеличаването на финансовото и 

следователно на политическото 

въздействие на бюджета на Съюза; 

подчертава обаче, че преминаването от 

традиционно финансиране към по-

иновативни инструменти не се 

препоръчва за всички области на 

политиката, тъй като не всички 

политики са изцяло обусловени от 

пазара; подчертава, че финансовите 

инструменти осигуряват алтернативен 

и допълнителен начин на финансиране и 

не следва да се използват за проекти, 

които могат само да спечелят от 

използването на безвъзмездни средства, 

които са от особено значение за по-

слаборазвитите региони; 

63. отчита увеличеното използване на 

финансовите инструменти в бюджета на 

Съюза като допълнителна форма на 

финансиране в сравнение със 

субсидиите и безвъзмездните средства; 

признава потенциала на тези 

инструменти по отношение на 

увеличаването на финансовото и 

следователно на политическото 

въздействие на бюджета на Съюза; 

подчертава обаче, че преминаването от 

традиционно финансиране към по-

иновативни инструменти не се 

препоръчва; подчертава, че 

финансовите инструменти могат да 

осигурят алтернативен и допълнителен 

начин на финансиране и следва да се 

използват само за проекти, за които 

този вид финансиране представлява 

добавена стойност и по-добро 

управление на публичните средства; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Изменение  52 

Юнус Омаржи, Мартина Михелс, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Меря 

Кюльонен, Щефан Ек 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. насърчава Комисията да установи 

всички области на политиките на 

ЕС, в които безвъзмездните средства 

могат да се комбинират с финансови 

инструменти, и да разгледа 

възможността за постигане на 

правилен баланс между тях; 

категорично счита, че 

възможността за комбиниране на 

различни ресурси на ЕС съгласно 

хармонизирани правила за управление 

ще спомогне за оптимизиране на 

взаимодействието между наличните 

източници на финансиране на 

равнището на ЕС; подчертава, че 

увеличеното използване на финансови 

инструменти не следва да води до 

намаляване на бюджета на Съюза; 

припомня многократните си призиви за 

по-голяма прозрачност и демократичен 

контрол по отношение на изпълнението 

на финансовите инструменти, 

подкрепяни от бюджета на Съюза; 

65. подчертава, че увеличеното 

използване на финансови инструменти 

не следва да води до намаляване на 

бюджета на Съюза; припомня 

многократните си призиви за по-голяма 

прозрачност и демократичен контрол по 

отношение на изпълнението на 

финансовите инструменти, подкрепяни 

от бюджета на Съюза; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Изменение  53 

Юнус Омаржи, Меря Кюльонен, Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 73 

 

Предложение за резолюция Изменение 

73. счита, че предвид бързо 

променящата се политическа среда и с 

оглед да се гарантира по-голяма 

гъвкавост, някои елементи на МФР 

следва да се договарят за пет години, 

докато други, особено тези, свързани с 

програми, които изискват дългосрочно 

планиране и/или с политики, 

предвиждащи сложни процедури за 

създаването на системи за изпълнение, 

като политиката на сближаване или 

политиката за развитие на селските 

райони, следва да се договарят за 

период от 5 + 5 години със 

задължително междинно 

преразглеждане; 

заличава се 

Or. en 



 

AM\1100104BG.doc  PE585.330v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

4.7.2016 A8-0224/54 

Изменение  54 

Шабиер Бенито Силуага, Юнус Омаржи, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, 

София Сакорафа, Мариза Матиаш, Стелиос Кулоглу, Мари-Кристин Вержиа, 

Костадинка Кунева, Щефан Ек, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка 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 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. призовава за въвеждане на един или 

няколко нови източника на собствени 

ресурси, в идеалния случай с ясна 

връзка с европейските политики, които 

създават добавена стойност; отбелязва, 

че голям брой възможни нови 

източници на собствени ресурси вече са 

обсъдени от групата на високо равнище, 

като например реформиран ДДС, данък 

върху финансовите сделки, сеньораж на 

ЕЦБ, реформирана схема на ЕС за 

търговия с емисии и реформирано 

данъчно облагане на въглеродните 

емисии, данъчно облагане на 

транспортния сектор, корпоративно 

данъчно облагане, данъчно облагане на 

електроенергията или на цифровия 

сектор; с нетърпение очаква 

препоръките на групата на високо 

равнище, за да пристъпи към подготовка 

на становището на Парламента в тази 

връзка; призовава в този контекст за 

постепенното премахване на всички 

форми на отстъпки, 

76. призовава за въвеждане на един или 

няколко нови източника на собствени 

ресурси, в идеалния случай с ясна 

връзка с европейските политики, които 

създават добавена стойност, 

посредством прогресивно данъчно 

облагане, като се укрепва фискалният 

капацитет за справяне с циклите на 

финансовата, икономическата и 

екологичната криза; отбелязва, че 

голям брой възможни нови източници 

на собствени ресурси вече са обсъдени 

от групата на високо равнище, като 

например реформиран ДДС, данък 

върху финансовите сделки, сеньораж на 

ЕЦБ, реформирана схема на ЕС за 

търговия с емисии и реформирано 

данъчно облагане на въглеродните 

емисии, данъчно облагане на 

транспортния сектор, корпоративно 

данъчно облагане, данъчно облагане на 

електроенергията или на цифровия 

сектор; с нетърпение очаква 

препоръките на групата на високо 

равнище, за да пристъпи към подготовка 

на становището на Парламента в тази 

връзка; призовава в този контекст за 

постепенното премахване на всички 
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форми на отстъпки, 

Or. en 

 

 


