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8.3.2018 A8-0048/7 

Изменение  7 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

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 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че МФР за 

периода 2014 – 2020 г. бързо доказа 

своята неадекватност да 

удовлетвори действителните 

потребности и политически 

амбиции, като от самото начало 

трябваше да обезпечи действията във 

връзка с поредица от кризи и нови 

предизвикателства в областта на 

инвестициите, социалното изключване, 

миграцията и бежанците, младежката 

заетост, сигурността, селското 

стопанство, околната среда и 

изменението на климата, които не 

бяха предвидени в момента на 

приемането ѝ; като има предвид, че в 

резултат на това действащата МФР 

достигна своите граници след само 

две години изпълнение, тъй като 

наличните маржове бяха изчерпани, 

разпоредбите за гъвкавост и 

специалните инструменти бяха 

мобилизирани в значителна степен, 

съществуващите политики и 

програми бяха подложени на натиск 

или дори намалени и бяха създадени 

някои извънбюджетни механизми 

като средство за компенсиране на 

недостатъчните размер и гъвкавост 

на бюджета на ЕС; 

Б. като има предвид, че МФР за 

периода 2014 – 2020 г. и бюджетната 

политика на ЕС доказаха своята 

неефективност за удовлетворяване на 

действителните потребности в 

областта на инвестициите, миграцията и 

бежанците, младежката заетост, 

сигурността, селското стопанство и 

околната среда; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Изменение   8 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

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 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава, че следващата 

МФР предоставя възможност на 

Съюза да докаже, че е единен и е в 

състояние да се справи с политически 

събития като излизането на 

Обединеното кралство от ЕС, възхода 

на популистки и националистически 

движения и появата на нови лидери 

на световната сцена; подчертава, че 

разделението и егоцентризмът не са 

отговор на глобалните проблеми и на 

тревогите на гражданите; счита, че 

в частност преговорите относно 

излизането на Обединеното кралство 

от ЕС показват, че ползите от 

членството в Съюза превишават 

значително разходите, свързани с 

вноските в бюджета му; изисква в 

този контекст пълното спазване на 

рамката на вече поетите 

задължения, например както в 

Споразумението от Разпети петък 

по отношение на върховенството на 

закона и демокрацията; 

7. отхвърля и изразява съжаление 

във връзка с всеки опит за използване 

на оттеглянето на Обединеното 

кралство от ЕС („Брексит“) за 

увеличаване на приходната част на 

бюджета, което в крайна сметка ще 

доведе до допълнително данъчно 

облагане на предприятията и 

увеличаване на данъчната тежест за 

гражданите; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Изменение  9 

Марко Дзани, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

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 10 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10а. отново изразява своята 

загриженост по отношение на 

финансирането в рамките на 

бюджета на ЕС и неговата роля да 

дава конкретен отговор на 

потребностите на гражданите и на 

растящите трудности, пред които 

те са изправени, като например 

безработицата, икономическата 

рецесия, бедността, миграционната 

криза и заплахите за сигурността; 

подчертава необходимостта от 

правилна оценка на това кои средства 

биха могли да бъдат по-добре 

управлявани на национално равнище, 

за да се гарантира пълно зачитане на 

принципа на субсидиарност; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Изменение  10 

Марко Дзани, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

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 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  116а. призовава за драстично и 

конкретно намаляване на 

административните разходи на ЕС, 

като се вземат предвид 

икономическите ограничения в редица 

държави членки; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Изменение  11 

Марко Дзани, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

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 117 

 

Предложение за резолюция Изменение 

117. приветства инициативите на 

институциите, органите и 

агенциите за допълнително 

повишаване на ефективността чрез 

задълбочаване на 

административното сътрудничество 

и чрез обединяването на някои 

функции, като по този начин се 

генерират икономии за бюджета на 

Съюза; подчертава, че някои агенции 

биха могли да постигнат още по-

голяма ефективност, особено с 

помощта на задълбочаване на 

сътрудничеството между агенциите, 

изпълняващи сходни задачи, например 

в областта на надзора на 

финансовите пазари и по отношение 

на агенциите с няколко места на 

работа; призовава в по-общ смисъл за 

задълбочена оценка на 

възможностите за обединяване на 

агенции според стратегическия 

характер на техните задачи и 

техните резултати с цел пораждане 

на полезни взаимодействия между 

агенциите, например по отношение 

на Европейския банков орган и 

Европейския орган за ценни книжа и 

пазари в Париж; 

117. призовава за цялостно 

преразглеждане на ролята на 

европейските агенции и поставя 

въпроса дали техните задачи и цели 

не биха могли да се изпълняват по-

добре от съществуващите генерални 

дирекции на Комисията или от 

държавите членки, за да се 

предотврати дублирането на ролите 

и разходите и също така да се 

подобри прозрачността; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Изменение  12 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

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 119 

 

Предложение за резолюция Изменение 

119. призовава Комисията за 

предложи механизъм, съгласно който 

за държавите членки, които не 

зачитат ценностите, посочени в 

член 2 от Договора за Европейския 

съюз (ДЕС) се предвиждат финансови 

последици; предупреждава обаче, че 

крайните бенефициенти на бюджета 

на Съюза не могат по никакъв начин 

да бъдат засегнати от нарушения на 

правилата, за които не носят 

отговорност; е убеден следователно, 

че бюджетът на Съюза не е 

подходящият инструмент за 

предприемане на мерки при неспазване 

на член 2 от ДЕС и че съответните 

държави членки следва да понесат 

финансовите последици, независимо 

от изпълнението на бюджета; 

119. отказва и изразява съжаление 

за всеки опит за прилагане на 

политически или икономически 

условия за фондовете на ЕС; осъжда 

тази инициатива като допълнителна 

атака срещу европейските народи и 

тяхната свобода и независимост; 

Or. en 

 

 


