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8.3.2018 A8-0048/21 

Изменение  21 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 Г a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Га. като има предвид, че съгласно 

член 8 от ДФЕС ЕС се ангажира да 

насърчава равенството между 

мъжете и жените и да гарантира 

интегрирането на принципа на 

равенство между половете във всички 

свои действия като основен принцип; 

като има предвид, че към МФР е 

приложена междуинституционална 

съвместна декларация относно 

интегрирането на принципа за 

равенството между половете;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Изменение  22 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. приветства разискванията 

относно следващата МФР като 

възможност да се подготви почвата за 

по-силна и по-устойчива Европа чрез 

един от нейните най-веществени 

инструменти, а именно бюджета на 

Съюза; счита, че следващата МФР 

следва да бъде включена в една по-

широка стратегия и послание за 

бъдещето на Европа; счита, че 

следващата МФР трябва да бъде изразът 

на политическия проект и на 

политическите приоритети на ЕС в 

бюджетни средства;  

3. приветства разискванията 

относно следващата МФР като 

възможност да се подготви почвата за 

по-силна и по-устойчива Европа чрез 

един от нейните най-веществени 

инструменти, а именно бюджета на 

Съюза; счита, че следващата МФР 

следва да бъде включена в една по-

широка стратегия и послание за 

бъдещето на Европа; счита, че 

следващата МФР трябва да бъде изразът 

на политическия проект и на 

политическите приоритети на ЕС в 

бюджетни средства; призовава 

следователно за предоставянето на 

подходящи ресурси, осигуряващи 

устойчиво развитие, социален 

напредък и по-добър живот за 

гражданите; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Изменение  23 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  6a. подчертава освен това, че ЕС 

трябва да спазва своите 

международни ангажименти и следва 

да престане да финансира разходи, 

които са вредни за климата; 

призовава Комисията да премахне от 

следващата МФР всички преки 

разходи, свързани с ядрената 

енергетика, изкопаемите горива, 

асфалта и отбраната и покривани от 

бюджета на ЕС;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Изменение  24 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. призовава поради това за 

непрекъсната подкрепа за 

съществуващите политики, и по-

специално за дългогодишните политики 

на ЕС, заложени в Договорите, а именно 

общата селскостопанска политика, 

общата политика в областта на 

рибарството и политиката на 

сближаване, тъй като те носят осезаеми 

ползи от европейския проект за 

гражданите на ЕС; отхвърля всеки опит 

за повторно национализиране на тези 

политики, тъй като това нито би 

намалило финансовата тежест за 

данъкоплатците и потребителите, нито 

би довело до по-добри резултати, а 

вместо това ще възпрепятства растежа, 

солидарността и функционирането на 

единния пазар, като същевременно ще 

задълбочи допълнително неравенството 

и ще увеличи различията между 

териториите и икономическите сектори; 

възнамерява да гарантира същото 

равнище на финансиране за ЕС-27 за 

тези политики през следващия 

програмен период, като в същото време 

допълнително повишава тяхната 

ефективност и опростява свързаните с 

тях процедури;  

8. призовава поради това за 

непрекъсната подкрепа за 

съществуващите политики, и по-

специално за дългогодишните политики 

на ЕС, заложени в Договорите, а именно 

общата селскостопанска политика, 

общата политика в областта на 

рибарството и политиката на 

сближаване, тъй като те носят осезаеми 

ползи от европейския проект за 

гражданите на ЕС; отхвърля всеки опит 

за повторно национализиране на тези 

политики, тъй като това нито би 

намалило финансовата тежест за 

данъкоплатците и потребителите, нито 

би довело до по-добри резултати, а 

вместо това ще възпрепятства растежа, 

солидарността и функционирането на 

единния пазар, като същевременно ще 

задълбочи допълнително неравенството 

и ще увеличи различията между 

териториите и икономическите сектори; 

възнамерява да гарантира същото 

равнище на финансиране за ЕС-27 за 

тези политики през следващия 

програмен период, като в същото време 

положи усилия за съдържателната 

им и задълбочена реформа, така че те 

да могат да постигнат нужните 

резултати с оглед на 

предизвикателствата, пред които се 
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изправя ЕС, и допълнително повишава 

тяхната ефективност и опростява 

свързаните с тях процедури; 

Or. en 



 

AM\1147944BG.docx  PE616.074v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2018 A8-0048/25 

Изменение  25 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 – тире 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като обезпечава обща вътрешна 

сигурност за европейските граждани и 

обединява научните изследвания и 

способностите в областта на 

отбраната, като подчертава 

същевременно, че действията, 

предприемани в тази област, не следва 

да бъдат за сметка на политиките за 

развитие на ЕС; 

– като обезпечава обща вътрешна 

сигурност за европейските граждани, 

подчертавайки същевременно, че 

действията, предприемани в тази област, 

не следва да бъдат за сметка на 

политиките за развитие на ЕС; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Изменение  26 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75.  счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 

стимулират икономическия растеж, 

конкурентоспособността, устойчивостта 

и заетостта във всички региони на ЕС; 

подчертава в този контекст значението 

на научните изследвания и на 

иновациите за създаването на 

устойчива, водеща в световен мащаб и 

основана на знанието икономика, и 

изразява съжаление, че поради липсата 

на подходящо финансиране само малка 

част от качествените проекти в тази 

област получиха финансиране от ЕС по 

линия на действащата МФР; 

75.  счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области, които насърчават 

устойчивото развитие и достойните 

работни места, са с доказана ясна 

европейска добавена стойност, 

стимулират икономическия растеж, 

конкурентоспособността, устойчивостта 

и заетостта и насърчават 

солидарността във всички региони на 

ЕС; подчертава в този контекст 

значението на научните изследвания и 

на иновациите за създаването на 

устойчива, водеща в световен мащаб и 

основана на знанието икономика, и 

изразява съжаление, че поради липсата 

на подходящо финансиране само малка 

част от качествените проекти в тази 

област получиха финансиране от ЕС по 

линия на действащата МФР; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Изменение  27 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 86 

 

Предложение за резолюция Изменение 

86. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, които 

осигуряват диверсификация на 

енергийните източници и пътища, 

увеличават енергийната сигурност и 

енергийната независимост и повишават 

енергийната ефективност и 

използването на енергия от 

възобновяеми източници, включително 

чрез МСЕ – Енергетика; подчертава по-

специално, че е важно да се осигури 

цялостна подкрепа, особено за 

регионите с висок въглероден 

интензитет, енергиен преход, преход 

към нисковъглеродна икономика, 

модернизирането на производството на 

електроенергия, подобряване на 

трансграничните междусистемни връзки 

и разгръщане на интелигентни мрежи, 

технологии за улавяне, съхранение и 

използване на въглерод и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата следва да се 

подкрепи по подходящ начин, по-

специално в зависимите от въглища 

86. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, които 

осигуряват диверсификация на 

енергийните източници и пътища, 

увеличават енергийната сигурност и 

енергийната независимост и повишават 

енергийната ефективност и 

използването на енергия от 

възобновяеми източници, включително 

чрез МСЕ – Енергетика; подчертава по-

специално, че е важно да се осигури 

цялостна подкрепа, особено за 

регионите с висок въглероден 

интензитет, енергиен преход, преход 

към нисковъглеродна, безядрена 

икономика, модернизирането на 

производството на електроенергия, 

подобряване на трансграничните 

междусистемни връзки, разгръщане на 

интелигентни мрежи и технологии за 

използване и модернизирането на 

топлоснабдяването; счита, че 

преобразуването на енергийния сектор 

съобразно целите в областта на климата 

следва да се подкрепи по подходящ 

начин, по-специално в зависимите от 

въглища региони и държави, за да се 
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региони и държави, за да се допринесе 

ефективно за извършването на 

стратегически преход към икономика с 

ниски въглеродни емисии; призовава за 

създаването на всеобхватен фонд в 

подкрепа на справедливия преход, по-

специално чрез развитие и въвеждане на 

възобновяеми енергийни източници, 

решения за енергийна ефективност, 

съхранение на енергия, решения за 

електрическа мобилност и 

инфраструктура, модернизиране на 

производството на енергия и мрежите, 

съвременни технологии за производство 

на енергия, включително за улавяне и 

съхранение на въглерод (CCS), за 

улавяне и използване на въглерод 

(CCU) и газификация на въглища, 
модернизиране във връзка с 

топлоснабдяването, включително 

високоефективно комбинирано 

производство на енергия, ранно 

приспособяване към бъдещи екологични 

стандарти и преструктуриране на 

енергоемките промишлени сектори, 

както и намирането на решения с оглед 

на общественото и икономическото 

въздействие и въздействието върху 

околната среда; 

допринесе ефективно за извършването 

на стратегически преход към икономика 

с ниски въглеродни емисии; призовава 

за създаването на всеобхватен фонд в 

подкрепа на справедливия преход, по-

специално чрез развитие и въвеждане на 

възобновяеми енергийни източници, 

решения за енергийна ефективност, 

съхранение на енергия, решения за 

електрическа мобилност и 

инфраструктура, модернизиране на 

производството на енергия и мрежите, 

съвременни технологии за производство 

на енергия, модернизиране във връзка с 

топлоснабдяването, включително 

високоефективно комбинирано 

производство на енергия, ранно 

приспособяване към бъдещи екологични 

стандарти и преструктуриране на 

енергоемките промишлени сектори, 

както и намирането на решения с оглед 

на общественото и икономическото 

въздействие и въздействието върху 

околната среда; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Изменение  28 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 
 

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 87 

 

Предложение за резолюция Изменение 

87. подчертава стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти, и по-

специално международния 

експериментален термоядрен 

реактор (ITER), Европейската 

геостационарна служба за навигационно 

покритие (EGNOS), глобалната 

навигационна спътникова система 

(„Галилео“), програмата за наблюдение 

на Земята („Коперник“) и бъдещата 

система за правителствени сателитни 

комуникации (GOVSATCOM) за 

бъдещата конкурентоспособност, 

сигурност и политическа мощ на ЕС; 

посочва, че финансирането на тези 

широкомащабни проекти трябва да бъде 

гарантирано в бюджета на ЕС, но 

същевременно то трябва да бъде 

обособено по начин, който да гарантира, 

че евентуалните преразходи не 

застрашават финансирането и 

успешното изпълнение на други 

политики на Съюза, както се случи с 

предходната МФР в някои отделни 

случаи; припомня, че за целта 

максималната сума, която може да бъде 

отпусната за тези проекти, понастоящем 

е определена в Регламента за МФР, и 

призовава в новия регламент да бъдат 

включени сходни разпоредби; 

87. подчертава стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти, и по-

специално Европейската 

геостационарна служба за навигационно 

покритие (EGNOS), глобалната 

навигационна спътникова система 

(„Галилео“), програмата за наблюдение 

на Земята („Коперник“) и бъдещата 

система за правителствени сателитни 

комуникации (GOVSATCOM) за 

бъдещата конкурентоспособност, 

сигурност и политическа мощ на ЕС; 

посочва, че финансирането на тези 

широкомащабни проекти трябва да бъде 

гарантирано в бюджета на ЕС, но 

същевременно то трябва да бъде 

обособено по начин, който да гарантира, 

че евентуалните преразходи не 

застрашават финансирането и 

успешното изпълнение на други 

политики на Съюза, както се случи с 

предходната МФР в някои отделни 

случаи; припомня, че за целта 

максималната сума, която може да бъде 

отпусната за тези проекти, понастоящем 

е определена в Регламента за МФР, и 

призовава в новия регламент да бъдат 

включени сходни разпоредби; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Изменение  29 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 86 

 

Предложение за резолюция Изменение 

88. подчертава значението и 

водещата роля на ЕС за опазването, 

защитата и повишаването на качеството 

на околната среда и за борбата срещу 

изменението на климата, влошаването 

на състоянието на екосистемите и 

загубата на биологично разнообразие; 

счита, че стабилното и подходящо 

финансиране е от съществено значение 

за изпълнението на поетите от страна на 

ЕС ангажименти, например съгласно 

Парижкото споразумение; припомня, че 

следващата МФР следва да помогне на 

Съюза да постигне тези цели и следва да 

допринесе за прехода към 

нисковъглеродна икономика до 2050 г.; 

подчертава, че ЕС не следва да 

финансира проекти и инвестиции, които 

са в разрез с постигането на тези цели; 

призовава за пълно интегриране на 

въпросите, свързани с климата, в 

бъдещите разходи на ЕС; призовава в 

това отношение за осигуряване на 

подходящо финансиране за съответните 

програми, като LIFE+, които да бъдат 

продължени и разширени, и за 

създаването на специални пакети за 

биологичното разнообразие и 

управлението на мрежата 

„Натура 2000“; 

88. подчертава значението и 

водещата роля на ЕС за опазването, 

защитата и повишаването на качеството 

на околната среда и за борбата срещу 

изменението на климата, влошаването 

на състоянието на екосистемите и 

загубата на биологично разнообразие; 

счита, че стабилното и подходящо 

финансиране е от съществено значение 

за изпълнението на поетите от страна на 

ЕС ангажименти, например съгласно 

Парижкото споразумение; припомня, че 

следващата МФР следва да помогне на 

Съюза да постигне тези цели и следва да 

допринесе за прехода към 

нисковъглеродна, безядрена икономика 

до 2050 г.; подчертава, че ЕС не следва 

да финансира проекти и инвестиции, 

които са в разрез с постигането на тези 

цели; призовава за пълно интегриране 

на въпросите, свързани с климата, в 

бъдещите разходи на ЕС; призовава в 

това отношение за осигуряване на 

подходящо финансиране за съответните 

програми, като LIFE+, които да бъдат 

продължени и разширени, и за 

създаването на специални пакети за 

биологичното разнообразие и 

управлението на мрежата 

„Натура 2000“; 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Изменение  30 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 
 

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 88 

 

Предложение за резолюция Изменение 

88. подчертава значението и 

водещата роля на ЕС за опазването, 

защитата и повишаването на качеството 

на околната среда и за борбата срещу 

изменението на климата, влошаването 

на състоянието на екосистемите и 

загубата на биологично разнообразие; 

счита, че стабилното и подходящо 

финансиране е от съществено значение 

за изпълнението на поетите от страна на 

ЕС ангажименти, например съгласно 

Парижкото споразумение; припомня, че 

следващата МФР следва да помогне на 

Съюза да постигне тези цели и следва да 

допринесе за прехода към 

нисковъглеродна икономика до 2050 г.; 

подчертава, че ЕС не следва да 

финансира проекти и инвестиции, които 

са в разрез с постигането на тези цели; 

призовава за пълно интегриране на 

въпросите, свързани с климата, в 

бъдещите разходи на ЕС; призовава в 

това отношение за осигуряване на 

подходящо финансиране за съответните 

програми, като LIFE+, които да бъдат 

продължени и разширени, и за 

създаването на специални пакети за 

биологичното разнообразие и 

управлението на мрежата 

„Натура 2000“; 

88. подчертава значението и 

водещата роля на ЕС за опазването, 

защитата и повишаването на качеството 

на околната среда и за борбата срещу 

изменението на климата, влошаването 

на състоянието на екосистемите и 

загубата на биологично разнообразие; 

счита, че стабилното и подходящо 

финансиране е от съществено значение 

за изпълнението на поетите от страна на 

ЕС ангажименти, например съгласно 

Парижкото споразумение; припомня, че 

следващата МФР следва да помогне на 

Съюза да постигне тези цели и следва да 

допринесе за прехода към 

нисковъглеродна икономика до 2050 г.; 

подчертава, че ЕС не следва да 

финансира проекти и инвестиции, които 

са в разрез с постигането на тези цели; 

призовава за пълно интегриране на 

въпросите, свързани с климата, в 

бъдещите разходи на ЕС; призовава в 

това отношение за осигуряване на 

подходящо финансиране за съответните 

програми, като LIFE+, чиито 

финансови средства да бъдат най-

малкото удвоени, и за създаването на 

специални пакети за биологичното 

разнообразие и управлението на 

мрежата „Натура 2000“; 

Or. en 
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