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BG Единство в многообразието BG 

7.3.2018 A8-0048/1 

Изменение  1 

Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР:  изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. потвърждава отново 

принципа, че допълнителните 

политически приоритети следва да 

бъдат съчетавани с допълнителни 

финансови средства, независимо дали 

те възникват в момента на 

приемането на нова МФР или в хода 
на нейното изпълнение, и подчертава, 

че финансирането на нови потребности 

не следва да вреди на съществуващите 

политики и програми; очаква освен 

това, че ще бъдат въведени достатъчно 

разпоредби за гъвкавост, за да се 

посрещнат непредвидените 

обстоятелства, които могат да възникнат 

в хода на изпълнение на МФР; 

13. подчертава, че финансирането на 

нови потребности следва да се 

постигне с преглед на разходите на 

тези програми, които не са в 

състояние да предложат истинска 

добавена стойност; очаква освен това, 

че ще бъдат въведени достатъчно 

разпоредби за гъвкавост, за да се 

посрещнат непредвидените 

обстоятелства, които могат да възникнат 

в хода на изпълнение на МФР; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/2 

Изменение  2 

Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 82 

 

Предложение за резолюция Изменение 

82. набляга на значението на МФР за 

някои сектори, които разчитат на 

дългосрочни инвестиции, като сектора 

на устойчивия транспорт; подчертава, 

че транспортната инфраструктура е 

гръбнакът на единния пазар и базата за 

устойчив растеж и създаване на работни 

места; отбелязва, че за изграждането на 

единно европейско транспортно 

пространство, свързано със съседните 

държави, е необходима голяма 

транспортна инфраструктура и че то 

следва да се разглежда като ключов 

приоритет за конкурентоспособността 

на ЕС и за икономическото, социалното 

и териториалното сближаване, 

включително за периферните и 

островните райони; счита 

следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за 

завършване на изграждането на 

основната мрежа на 

трансевропейската транспортна 

мрежа (TEN-T) и на нейните 

коридори, които следва да бъдат 

допълнително разширени; припомня 

целите, които определи COP 21 по 

отношение на транспорта за борба с 

изменението на климата, и насърчава 

82. набляга на значението на МФР за 

някои сектори, които разчитат на 

дългосрочни инвестиции, като сектора 

на устойчивия транспорт; подчертава, 

че транспортната инфраструктура е 

гръбнакът на единния пазар и базата за 

устойчив растеж и създаване на работни 

места; отбелязва, че за изграждането на 

единно европейско транспортно 

пространство, свързано със съседните 

държави, е необходима голяма 

транспортна инфраструктура и че то 

следва да се разглежда като ключов 

приоритет за конкурентоспособността 

на ЕС и за икономическото, социалното 

и териториалното сближаване, 

включително за периферните и 

островните райони; в тази връзка 

призовава Комисията да преразгледа 

финансирането на строителни 
проекти, които не са изгодни от 

икономическа гледна точка и които 

увреждат здравето на гражданите, 

като железопътната линия Торино – 

Лион; припомня целите, които определи 

COP 21 по отношение на транспорта за 

борба с изменението на климата, и 

насърчава държавите членки да 

инвестират в интелигентен, устойчив и 

интегриран обществен транспорт; 
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държавите членки да инвестират в 

интелигентен, устойчив и интегриран 

обществен транспорт; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/3 

Изменение  3 

Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 116 

 

Предложение за резолюция Изменение 

116. счита, че за осъществяването на 

политиките на Съюза и за възвръщането 

на доверието и укрепването на диалога с 

организациите на гражданското 

общество и с гражданите на всички 

равнища е задължително публичната 

администрация да бъде силна, ефикасна 

и с високо качество; подчертава в това 

отношение ролята на институциите, 

чиито членове са демократично 

избрани; припомня, че съгласно 

Сметната палата институциите, 

органите и агенциите на ЕС са 

приложили 5-процентното съкращение 

на персонала, както е посочено в 

техните щатни разписания; счита, че 

спрямо тях не следва да се прилага 

отново подобен подход на 

хоризонтални съкращения; изразява 

категорично несъгласие с повторно 

използване на т.нар. „резерв за 

преразпределение“ на служители на 

агенциите; 

116. счита, че за осъществяването на 

политиките на Съюза и за възвръщането 

на доверието и укрепването на диалога с 

организациите на гражданското 

общество и с гражданите на всички 

равнища е задължително публичната 

администрация да бъде силна, ефикасна 

и с високо качество; подчертава в това 

отношение ролята на институциите, 

чиито членове са демократично 

избрани; припомня, че съгласно 

Сметната палата институциите, 

органите и агенциите на ЕС са 

приложили 5-процентното съкращение 

на персонала, както е посочено в 

техните щатни разписания; счита, че по-

нататъшни съкращения са възможни 

въз основа на оценка на реалните 

нужди и на обединяването, където е 

възможно, на общи функции; 

призовава за сериозен преглед на 

административните разходи на ЕС, 
за да се осигури реалното намаляване 

на разходите; 

Or. en 

 

 


