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7.3.2018 A8-0041/48 

Изменение  48 

Жузе Мануел Фернандеш 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата за собствени ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. припомня, че Договорът от 

Лисабон въвежда нови разпоредби във 

връзка със законодателството за 

изпълнение относно собствените 

ресурси, като предвижда възможността 

Съветът да приеме регламент с 

квалифицирано мнозинство, след като 

получи одобрение от Парламента; 

изразява съжаление обаче, че няколко 

разпоредби за изпълнение, по-

специално тези относно изчисляването 

на ресурсите на база БНД, все още са 

част от РСР; поради това призовава за 

по-плавна процедура на приемане на 

РСР, което следва да се приема по 

обикновената законодателна 

процедура, като това включва 

гласуване с квалифицирано 

мнозинство в Съвета и съвместно 

вземане на решение с Парламента; 

припомня, че в съответствие с член 

48, параграф 7 от ДЕС Европейският 

съвет може да приеме решение, с 

което се разрешава актовете, които 

не попадат в обикновената 

законодателна процедура, все пак да 

бъдат разглеждани по тази 

процедура, която остава много по-

демократична и открита; призовава 

Европейския съвет да задейства този 

механизъм без забавяне; 

7. припомня, че Договорът от 

Лисабон въвежда нови разпоредби във 

връзка със законодателството за 

изпълнение относно собствените 

ресурси, като предвижда възможността 

Съветът да приеме регламент с 

квалифицирано мнозинство, след като 

получи одобрение от Парламента; 

изразява съжаление обаче, че няколко 

разпоредби за изпълнение, по-

специално тези относно изчисляването 

на ресурсите на база БНД, все още са 

част от РСР; 
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7.3.2018 A8-0041/49 

Изменение  49 

Жузе Мануел Фернандеш 

от името на групата PPE 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0041/2018. 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата за собствени ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. счита, че приходите от печалбата 

на Европейската централна банка 

(приходите на ЕЦБ от емитиране на 

пари) и поради това имащи пряка връзка 

с паричния съюз на ЕС следва да бъдат 

основата на нов собствен ресурс вместо 

да се изплащат на националните 

бюджети; 

43. счита, че приходите от 

печалбата на Европейската централна 

банка (приходите на ЕЦБ от емитиране 

на пари) и поради това имащи пряка 

връзка с паричния съюз на ЕС, следва да 

бъдат основата на нов собствен ресурс 

вместо да се изплащат на националните 

бюджети; счита, че подобен ресурс 

следва да е пряко свързан със 

специален бюджетен ред за 

еврозоната в рамките на бюджета на 

ЕС; 

Or. en 



 

AM\1147840BG.docx  PE616.073v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.3.2018 A8-0041/50 

Изменение  50 

Жузе Мануел Фернандеш 

от името на групата PPE 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0041/2018 

Жерар Дьопре, Януш Левандовски 

Реформа на системата за собствени ресурси на Европейския съюз 

2017/2053(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. за тази цел призовава да бъде 

създаден специален резерв в 

приходната част на бюджета на ЕС, 

който да се попълва постепенно 

посредством всякакви видове 

непредвидени други приходи; счита, че 

този резерв следва да се използва с цел 

покриване на допълнителните нужди 

от плащания, особено такива, 

свързани с мобилизирането на общия 

марж за поетите задължения или 

специалните инструменти на МФР; 

65. за тази цел призовава да бъде 

създаден специален резерв в бюджета на 

ЕС, който да се попълва постепенно 

посредством всякакви видове 

непредвидени други приходи и 

надлежно пренесени с цел да се 

предоставят допълнителни 

възможности за разходи при 

необходимост; счита, че този резерв 

следва да бъде заделен за специалните 

инструменти на МФР и с решение на 

бюджетния орган следва да се 

предвидят допълнителни средства в 

бюджетни кредити както за поети 

задължения, така и за плащания; 

Or. en 

 

 


