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BG Единство в многообразието BG 

7.3.2018 A8-0041/41 

Изменение  41 

Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. счита по-конкретно, че 

решението за размера на годишния 

бюджет на ЕС е засегнато от 

политически и финансови съображения 

на национално равнище, налагащи 

ограничения на бюджетните преговори, 

които често водят до игра с нулев 

резултат между нетните платци и 

нетните получатели в Съвета, като се 

пренебрегват поетите от Съюза 

ангажименти, включително и поетите от 

Съвета; счита, че в резултат на това 

редица политики на ЕС, които 

показват най-висока европейска 

добавена стойност, често са 

областите, в които се предлагат 

икономии, и че това отслабва 

проекта ЕС като такъв; 

12. счита по-конкретно, че 

решението за размера на годишния 

бюджет на ЕС е засегнато от 

политически и финансови съображения 

на национално равнище, налагащи 

ограничения на бюджетните преговори, 

които често водят до игра с нулев 

резултат между нетните платци и 

нетните получатели в Съвета, като се 

пренебрегват поетите от Съюза 

ангажименти, включително и поетите от 

Съвета; призовава нетните платци да 

откажат да платят и едно евро 

повече от тези, които вече плащат в 

рамките на настоящата МФР, 

въпреки оттеглянето на 

Обединеното кралство, амбициите на 

ЕС и допълнителните непредвидени 

задачи; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/42 

Изменение  42 

Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. призовава за премахването на 

всички отстъпки и корекции, като в 

същото време се гарантира справедливо 

третиране на държавите членки; в този 

контекст подчертава, че излизането на 

Обединеното кралство от ЕС ще 

означава, че отстъпката за 

Обединеното кралство и свързаните с 

нея „отстъпки върху отстъпката“ 

ще станат неактуални и ще престанат 

да съществуват, като в същото време 

реформата на собствения ресурс на 

база статистически ДДС ще стане 

неизбежна; 

23. призовава за запазване на 

отстъпката за Нидерландия, като в 

същото време се гарантира справедливо 

третиране на държавите членки; в този 

контекст подчертава, че излизането на 

Обединеното кралство от ЕС ще 

означава, че ще станат неизбежни 

огромни съкращения в бюджета за 

МФР; 

Or. en 

 

 


