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BG Единство в многообразието BG 

8.3.2018 A8-0048/13 

Изменение  13 

Андре Елисен, 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 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. счита, че Европа може да 

стане по-силна и по-амбициозна само 

ако ѝ се предоставят допълнителни 

финансови средства; призовава, с 

оглед на горепосочените 

предизвикателства и приоритети и 

като се вземе предвид излизането на 

Обединеното кралство от Съюза, за 

значително увеличаване на бюджета 

на Съюза; оценява необходимите 

тавани на разходите в МФР на 1,3 % 

от брутния национален доход (БНД) 

на ЕС-27, независимо от набора от 

инструменти, които се отчитат над 

таваните; 

заличава се 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Изменение  14 

Андре Елисен, 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 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. е убеден, че освен ако Съветът 

не даде съгласие за значително 

увеличаване на размера на 

националните вноски в бюджета на 

ЕС, въвеждането на нови истински 

собствени ресурси на ЕС остава 

единствената възможност за 

адекватно финансиране на 

следващата МФР; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2018 A8-0048/15 

Изменение  15 

Андре Елисен, 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 39 

 

Предложение за резолюция Изменение 

39. призовава по-специално за 

значително увеличаване на 

финансовия пакет за Инструмента за 

гъвкавост до годишен бюджет в 

размер на поне 2 милиарда евро; 

припомня, че Инструментът за 

гъвкавост не е свързан с конкретна 

област на политиката и 

следователно може да бъде 

мобилизиран за всяка цел, ако това се 

счете за необходимо; счита 

следователно, че този инструмент 

може да бъде мобилизиран за 

покриване на всякакви нови финансови 

потребности, възникващи по време на 

изпълнението на МФР; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2018 A8-0048/16 

Изменение  16 

Андре Елисен, 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 40 

 

Предложение за резолюция Изменение 

40. изтъква ролята на резерва за 

спешна помощ за обезпечаване на 

бърза реакция при възникването на 

конкретни потребности от помощ за 

трети държави при непредвидени 

обстоятелства и подчертава 

неговото специално значение в 

настоящия контекст; призовава за 

значително увеличение на неговия 

финансов пакет до годишен бюджет в 

размер на 1 милиард евро; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2018 A8-0048/17 

Изменение  17 

Андре Елисен, 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 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. счита, че използването на 

ЕФПГ за обезпечаване на солидарност 

и подкрепа от страна на ЕС за 

работниците, които са загубили 

работата си вследствие на големи 

структурни промени в моделите на 

световната търговия, произтичащи 

от глобализацията или вследствие на 

световната икономическа и 

финансова криза, не е съвсем 

пълноценно и че то може 

допълнително да се подобри и 

интегрира в рамките на дългосрочна 

стратегия с цел ефективно да 

достига до съкратените работници и 

да ги реинтегрира на пазара на труда, 

във всички държави членки; счита, че 

при предстоящото преразглеждане на 

ЕФПГ следва да се разгледа неговият 

обхват и да се подобри 

координацията му с други 

инструменти; счита, че за 

преразгледания ЕФПГ следва да бъде 

осигурен поне същият годишен 

бюджет в новата МФР; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2018 A8-0048/18 

Изменение  18 

Андре Елисен, 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 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. предлага създаването на 

специален резерв за специалните 

инструменти на МФР въз основа на 

неусвоените бюджетни кредити по 

всеки инструмент; счита, че този 

резерв следва да функционира без 

ограничения във времето; изисква 

мобилизирането на този резерв в 

полза на всеки специален инструмент 

на МФР, който се използва за 

финансиране на потребности извън 

своя финансов капацитет, да става с 

решение на бюджетния орган; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2018 A8-0048/19 

Изменение  19 

Андре Елисен, 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 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. призовава следователно за 

значително увеличение на общия 

бюджет, предназначен за Деветата 

рамкова програма в следващата МФР, 

като неговият размер бъде определен 

на най-малко 120 милиарда евро; 

счита, че това равнище е подходящо 

за гарантиране на водеща роля на 

Европа в световен мащаб по 

отношение на 

конкурентоспособността, науката, 

технологиите и промишлеността, за 

предприемане на действия в отговор 

на обществените предизвикателства 

и за спомагане за постигане на целите 

на ЕС във връзка с климата и на 

целите за устойчиво развитие; 

призовава по-специално да се 

положат усилия за стимулирането 

на революционни иновации, създаващи 

пазари, по-конкретно за МСП; 

76. призовава следователно за 

значително съкращаване на общия 

бюджет, предназначен за Деветата 

рамкова програма в следващата МФР; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Изменение  20 

Андре Елисен, 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 81 

 

Предложение за резолюция Изменение 

81. изразява отново силния си 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който цели мобилизирането на 500 

милиарда евро под формата на нови 

инвестиции в реалната икономика по 

линия на настоящата МФР; счита, 

че ЕФСИ вече даде мощен и 

целенасочен тласък на 

икономическите сектори, които 

допринасят за постигането на 

устойчив растеж и за създаването на 

работни места; подчертава 

положителното въздействие на 

ЕФСИ във връзка с осигуряването на 

финансиране за МСП в целия Съюз; 

приветства следователно 

намерението на Комисията да внесе 

законодателно предложение за 

продължаване и подобряване на тази 

инвестиционна схема, със специален 

бюджет, който не следва да се 

финансира за сметка на 

съществуващите политики и 

програми по новата МФР; 

подчертава, че всяко законодателно 

предложение следва да се основава на 

заключенията от съответен преглед 

и независима оценка на Комисията; 

очаква, че новото предложение ще 

реши ефективно някои проблеми във 

връзка с изпълнението на ЕФСИ и ще 

заличава се 
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разшири, наред с другото, географския 

обхват на фонда, така че ползите от 

него да се усетят в целия Съюз; 

Or. en 

 


