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8.3.2018 A8-0048/31 

Изменение  31 

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 89 

 

Предложение за резолюция Изменение 

89. подчертава, че политиката на 

сближаване за периода след 2020 г. 

следва да продължи да бъде основната 

инвестиционна политика на 

Европейския съюз, обхващаща всички 

региони на ЕС, с цел да се справи с 

комплексните социално-икономически 

предизвикателства, като същевременно 

съсредоточи по-голямата част от 

ресурсите в полза на най-уязвимите 

региони; подчертава, че политиката на 

сближаване за периода след 2020 г. 

следва да продължи да бъде основната 

инвестиционна политика на 

Европейския съюз, обхващаща всички 

региони на ЕС, с цел да се справи с 

комплексните социално-икономически 

предизвикателства, като същевременно 

съсредоточи по-голямата част от 

ресурсите в полза на най-уязвимите 

региони; счита, че отвъд целта за 

намаляване на различията в степента на 

развитие и за задълбочаване на 

сближаването, както е посочено в 

Договора, политиката на сближаване 

следва да се съсредоточи върху 

постигането на широките политически 

цели на ЕС, поради което предлага в 

следващата МФР трите фонда на 

политиката на сближаване – 

Европейският фонд за регионално 

развитие (ЕФРР), Европейският 

89. подчертава, че политиката на 

сближаване за периода след 2020 г. 

следва да продължи да бъде основната 

инвестиционна политика на 

Европейския съюз, обхващаща всички 

региони на ЕС и градски райони с 

високи равнища на бедност и 

социално изключване, с цел да се 

справи с комплексните социално-

икономически предизвикателства, като 

същевременно съсредоточи по-голямата 

част от ресурсите в полза на най-

уязвимите региони; подчертава, че 

политиката на сближаване за периода 

след 2020 г. следва да продължи да бъде 

основната инвестиционна политика на 

Европейския съюз, обхващаща всички 

региони на ЕС, с цел да се справи с 

комплексните социално-икономически 

предизвикателства, като същевременно 

съсредоточи по-голямата част от 

ресурсите в полза на най-уязвимите 

региони; счита, че отвъд целта за 

намаляване на различията в степента на 

развитие и за задълбочаване на 

сближаването, както е посочено в 

Договора, политиката на сближаване 

следва да се съсредоточи върху 

постигането на широките политически 

цели на ЕС, поради което предлага в 

следващата МФР трите фонда на 

политиката на сближаване – 
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социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният 

фонд – да бъдат съсредоточени основно 

върху предоставянето на подкрепа за 

растежа и конкурентоспособността, 

научните изследвания и иновациите, 

цифровизацията, промишления преход, 

МСП, транспорта, смекчаването на 

последиците от изменението на климата 

и адаптиране, устойчивостта на 

околната среда и справедливия енергиен 

преход, заетостта, социалното 

приобщаване, равенството между 

половете, намаляването на бедността и 

демографските предизвикателства; 

подчертава, че тези три фонда са 

неразделни компоненти на политиката 

на сближаване на ЕС и могат да 

действат само съвместно съгласно 

единната рамка на тази политика 

призовава освен това за задълбочаване 

на териториалното сътрудничество, като 

се включи трансграничен компонент и 

градско измерение на политиката, както 

и специални разпоредби за селските, 

планинските, островните и 

отдалечените райони; 

Европейският фонд за регионално 

развитие (ЕФРР), Европейският 

социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният 

фонд – да бъдат съсредоточени основно 

върху предоставянето на подкрепа за 

растежа и конкурентоспособността, 

научните изследвания и иновациите, 

цифровизацията, промишления преход, 

МСП, транспорта, смекчаването на 

последиците от изменението на климата 

и адаптиране, устойчивостта на 

околната среда и справедливия енергиен 

преход, заетостта, социалното 

приобщаване, равенството между 

половете, намаляването на бедността и 

демографските предизвикателства; 

подчертава, че тези три фонда са 

неразделни компоненти на политиката 

на сближаване на ЕС и могат да 

действат само съвместно съгласно 

единната рамка на тази политика 

призовава освен това за задълбочаване 

на териториалното сътрудничество, като 

се включи трансграничен и 

транснационален компонент, 

задължителен за всички държави 

членки и насочен към насърчаване на 

взаимното учене и обмена на добри 

практики, а също така и градско 

измерение на политиката, както и 

специални разпоредби за селските, 

планинските, островните и 

отдалечените райони; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Изменение  32 

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 93 

 

Предложение за резолюция Изменение 

93. подчертава, че ЕСФ по-

специално следва да увеличи 

подкрепата си за развитието на 

социалния диалог, а именно чрез 

усъвършенстване на изграждането на 

капацитет на социалните партньори, 

включително на европейските секторни 

и междусекторни равнища, и че този 

ангажимент следва да стане 

задължителен за държавите членки във 

всички региони на ЕС; 

93. подчертава, че ЕСФ по-

специално следва да увеличи 

подкрепата си за развитието на 

социалния диалог, а именно чрез 

усъвършенстване на изграждането на 

капацитет на социалните партньори, 

включително на европейските секторни 

и междусекторни равнища, и че този 

ангажимент следва да стане 

задължителен за държавите членки във 

всички региони на ЕС; припомня, че за 

да се изпълнят ефективно целите на 

ЕСФ за борба с бедността и 

социалното изключване и за 

насърчаване на приобщаващо 

образование и приобщаваща заетост, 

е необходимо да се укрепи 

институционалният капацитет на 

органите за управление и 

изграждането на капацитет за 

всички заинтересовани лица, 

предоставящи образование, учене през 

целия живот, обучение, заетост и 

социални политики; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Изменение  33 

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 94 

 

Предложение за резолюция Изменение 

94. подчертава по-специално 

непрекъсната потребност от борба с 

безработицата и изключването, особено 

сред младите хора, които не участват 

във форма на заетост, образование или 

обучение (т.нар. „NEET“), като част от 

всеобхватен подход към политиките по 

въпросите на младежта на равнище ЕС; 

призовава следователно за удвояване на 

пакета на инициативата за младежка 

заетост, както и за пълноценното 

изпълнение на гаранцията за младежта 

на ЕС, като същевременно се осигури 

бързо и опростено разпределение на 

финансовите средства и постоянно и 

устойчиво финансиране през следващия 

програмен период; подчертава 

необходимостта от подобрен регламент, 

за да се запази недискриминационното 

участие в програмата на млади хора, 

произхождащи от неблагоприятна 

социално-икономическа среда; счита, че 

инвестициите за подпомагане на 

образованието и обучението, и особено 

развитието на цифрова грамотност, 

продължават да бъдат един от най-

важните приоритети на ЕС; настоява, че 

тази програма не трябва да замества 

разходите, финансирани по-рано от 

националните бюджети; 

94. подчертава по-специално 

непрекъсната потребност от борба с 

безработицата и изключването, особено 

сред младите хора, които не участват 

във форма на заетост, образование или 

обучение (т.нар. „NEET“), като част от 

всеобхватен подход към политиките по 

въпросите на младежта на равнище ЕС; 

призовава следователно за удвояване на 

пакета на инициативата за младежка 

заетост, както и за пълноценното 

изпълнение на гаранцията за младежта 

на ЕС, като същевременно се осигури 

бързо и опростено разпределение на 

финансовите средства и постоянно и 

устойчиво финансиране през следващия 

програмен период; подчертава 

необходимостта от подобрен регламент, 

за да се запази недискриминационното 

участие в програмата на млади хора, 

произхождащи от неблагоприятна 

социално-икономическа среда; счита, че 

инвестициите за подпомагане на 

образованието и обучението, и особено 

развитието на цифрова грамотност и 

насърчаването на 

предприемачеството и качественото 

чиракуване сред младите хора като 

механизми за насърчаване на 

създаването на работни места и пряк 

достъп до заетост, като се 
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гарантират по-специално достойни 

условия на труд и социална закрила, 

продължават да бъдат един от най-

важните приоритети на ЕС; настоява, че 

тази програма не трябва да замества 

разходите, финансирани по-рано от 

националните бюджети; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Изменение  34 

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 100 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  100а. счита, че следва да се увеличи 

финансирането за програмите, 

допринасящи за по-нататъшното 

развитие на област, в която се 

насърчават и защитават 

равенството и правата на хората, 

както са заложени в Договора, 

Хартата и международните 

конвенции за правата на човека, като 

програмите „Права, равенство и 

гражданство“; счита, че то следва да 

бъде увеличено петкратно и че за 

програмата „Дафне“, чиято цел е да 

допринася за закрилата на децата, 

младите хора и жените срещу всички 

форми на насилие, следва да бъде 

създаден отделен бюджетен ред и 

самостоятелна програма с бюджет, 

десет пъти по-голям от настоящия; 

Or. en 



 

AM\1147945BG.docx  PE616.074v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2018 A8-0048/35 

Изменение  35 

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 100 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  100б. призовава освен това 

Комисията да създаде специален и 

отделен бюджетен ред с 

наименование „Насърчаване на 

равенството между жените и 

мъжете и интегриране на принципа 

на равенство между половете“ с цел 

прилагане на бюджетиране, 

съобразено с равенството между 

половете; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Изменение  36 

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 101 

 

Предложение за резолюция Изменение 

101. потвърждава, че прилагането на 

модернизирана обща селскостопанска 

политика е от основно значение за 

продоволствената сигурност и 

независимост, за запазването на 

населението в селските райони и на 

заетостта, за устойчивото развитие, за 

устойчивостта на околната среда, на 

селското и на горското стопанство и за 

осигуряването на здравословни храни с 

високо качество и на приемлива цена за 

европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна и свързаните 

със здравето изисквания нараснаха, 

също както и необходимостта от 

осигуряване на подкрепа за 

земеделските стопани с оглед на 

преминаването към по-

екологосъобразни селскостопански 

практики и от справяне с изменението 

на климата; подчертава необходимостта 

от осигуряване на подкрепа за 

сигурността на доходите на 

земеделските стопани и от укрепване на 

връзката между ОСП и осигуряването 

на обществени блага; подчертава, че 

ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

101. потвърждава, че прилагането на 

модернизирана обща селскостопанска 

политика е от основно значение за 

продоволствената сигурност и 

независимост, за запазването на 

населението в селските райони и на 

заетостта, за устойчивото развитие, за 

устойчивостта на околната среда, на 

селското и на горското стопанство и за 

осигуряването на здравословни храни с 

високо качество и на приемлива цена за 

европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна и свързаните 

със здравето изисквания нараснаха, 

също както и необходимостта от 

осигуряване на подкрепа за 

земеделските стопани с оглед на 

преминаването към по-

екологосъобразни селскостопански 

практики и от справяне с изменението 

на климата и адаптиране към него; 

подчертава необходимостта от 

осигуряване на справедливи и изгодни 

цени и подкрепа за сигурността на 

доходите на земеделските стопани и от 

укрепване на връзката между ОСП и 

осигуряването на обществени блага; 

призовава следователно за 

всеобхватна и стабилна реформа на 

ОСП, съобразена както с новите 

предизвикателства, така и с 
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международните задължения на ЕС, 

включително свързаните с климата, 

околната среда и ЦУР, и която 

създава условия за прехода към 

устойчиви производство и доставка 

на храни; подчертава, че ОСП е една от 

най-интегрираните политики и че тя се 

финансира предимно на равнище ЕС, 

поради което замества националните 

разходи; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Изменение  37 

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 102 

 

Предложение за резолюция Изменение 

102. подчертава, че бюджетът на ОСП 

в следващата МФР следва най-малкото 

да се запази на настоящото си равнище 

за ЕС-27 по постоянни цени; 

подчертава, че новите 

предизвикателства, пред които ще се 

изправя следващата ОСП, изискват 

предоставянето на подходящо 

финансиране въз основа на анализ на 

текущата политика и бъдещите 

потребности; подчертава, че 

директните плащания са източник на 

ясна добавена стойност от ЕС и 

укрепват единния пазар, като се 

избягват нарушения на конкуренцията 

между държавите членки; 

противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране на директните плащания 

в това отношение; подчертава 

необходимостта от продължаване на 

мерките за запазване на производството 

в сектори, които са жизненоважни за 

уязвимите райони, от реформа на 

резерва за кризи в селското стопанство, 

от увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителните 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

102. подчертава, че бюджетът на ОСП 

в следващата МФР следва най-малкото 

да се запази на настоящото си равнище 

за ЕС-27 по постоянни цени, за да 

финансира прехода към устойчиво 

производство на храни; подчертава, че 

новите предизвикателства, пред които 

ще се изправя следващата ОСП, 

изискват предоставянето на подходящо 

финансиране въз основа на анализ на 

текущата политика и бъдещите 

потребности; подчертава, че строго 

обвързаните с условия директни 
плащания са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране на директните плащания 

в това отношение; подчертава 

необходимостта от продължаване на 

мерките за запазване на производството 

в сектори, които са жизненоважни за 

уязвимите райони, от реформа на 

резерва за кризи в селското стопанство, 

от ефективни действия в отговор на 

различните периодични кризи в 

чувствителните сектори чрез 

формулирането на дългосрочни 

решения, включително мерки, 
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нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); настоятелно 

призовава Комисията да продължи 

процеса на сближаване на директните 

плащания и да осигури необходимата 

финансова и правна рамка за веригата за 

доставки на храни, за да се 

противодейства на нелоялните 

търговски практики; посочва, че 

селските райони в ЕС са изправени пред 

сериозни проблеми и следователно се 

нуждаят от специфична подкрепа; 

свързани с търсенето, от създаването 

на нови инструменти за изравняване на 

предлагането с търсенето, които 

могат да смекчат нестабилността на 

цените, и от увеличаване на 

финансирането за програмите от 

специфични мерки за отдалечените 

региони и за островите (програмите 

POSEI); настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да 

продължат процеса на сближаване на 

директните плащания чрез увеличаване 

на преразпределянето до справедливи 

равнища и да осигурят необходимата 

финансова и правна рамка за веригата за 

доставки на храни, за да се 

противодейства на нелоялните 

търговски практики; посочва, че 

селските райони в ЕС са изправени пред 

сериозни проблеми и следователно се 

нуждаят от специфична подкрепа; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Изменение  38 

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 109 

 

Предложение за резолюция Изменение 

109. изразява готовност да разгледа 

възможностите за опростена и 

рационализирана структура на 

инструментите за външно финансиране, 

при условие че чрез нея се повишават 

прозрачността, отговорността, 

ефикасността, съгласуваността и 

гъвкавостта и се спазват целите на 

свързаните с нея политики; призовава за 

запазването на отделни, специални 

инструменти за предприсъединителната 

помощ, съседството, развитието и 

хуманитарната помощ предвид техните 

политически и финансови особености; 

отбелязва, че част от тази структура 

следва да бъде ЕФР, който да бъде 

включен в бюджета над договорените 

тавани, без Механизма за подкрепа на 

мира в Африка, и тя да се характеризира 

с по-прозрачно инкорпориране на 

съответните доверителни фондове и 

инструменти; 

109. изразява готовност да разгледа 

възможностите за опростена и 

рационализирана структура на 

инструментите за външно финансиране, 

при условие че чрез нея се повишават 

прозрачността, отговорността, 

парламентарният контрол, 
ефикасността, съгласуваността и 

гъвкавостта и се спазват целите на 

свързаните с нея политики; призовава за 

запазването на отделни, специални 

инструменти за предприсъединителната 

помощ, съседството, развитието, 

правата на човека и демокрацията, 

стабилността и мира и 

хуманитарната помощ предвид техните 

политически и финансови особености; 

отбелязва, че част от тази структура 

следва да бъде ЕФР, който да бъде 

включен в бюджета над договорените 

тавани, без Механизма за подкрепа на 

мира в Африка, и тя да се характеризира 

с по-прозрачно инкорпориране на 

съответните доверителни фондове и 

инструменти; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/39 

Изменение  39 

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 113 

 

Предложение за резолюция Изменение 

113. счита, че следващата МФР 

трябва да подкрепи създаването на 

Европейски съюз за отбрана; очаква с 

интерес, в съответствие с обявеното 

от Комисията по отношение на тази 

област, съответните законодателни 

предложения, включително специална 

програма на ЕС за научни изследвания 

в областта на отбраната и програма за 

промишлено развитие, допълнени от 

инвестиции от страна на държавите 

членки в оборудване, свързано със 

сътрудничеството помежду им; 

потвърждава отново при тези 

обстоятелства категоричната си 

убеденост, че допълнителните 

политически приоритети следва да 

бъдат съчетани с допълнителни 

финансови средства; припомня, че 

задълбоченото сътрудничество в 

областта на отбраната, обединяването 

на научните изследвания и 

оборудването и отстраняването на 

дублиране ще повишат 

стратегическата автономност и 

конкурентоспособност на 

отбранителната промишленост на 

Европа и ще генерират значително 

повишаване на ефективността, което 

често се изчислява на около 

26 милиарда евро годишно; 

113. призовава заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите 

на външните работи и политиката 

на сигурност и държавите членки да 

използват напълно потенциала на 

Договора от Лисабон по отношение 

на общата политика за сигурност и 
отбрана (ОПСО); отхвърля плановете 

за увеличаване на разходите за 

отбрана в Европа чрез бюджета на 

ЕС и призовава държавите членки да 

обединяват в максимална степен 

националните си ресурси и да си 

сътрудничат по отношение на 

научните изследвания в областта на 

отбраната, развитието, обществените 

поръчки, сигурността на доставките, 

поддръжката и обучението 

посредством инструменти като 

механизма за администриране на 

финансирането на общите разходи за 

операциите на ЕС с военни последици 

или последици в областта на 

отбраната (механизма Athena); 

припомня, че задълбоченото 

сътрудничество в областта на отбраната, 

обединяването на научните изследвания 

и оборудването и отстраняването на 

дублиране ще спомогнат за 

изграждането на ефикасен европейски 
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пазар в областта на отбраната, ще 

осигурят наличието на надеждно 

оборудване с високо качество за 

европейските въоръжени сили и ще 

генерират значително повишаване на 

ефективността, което често се изчислява 

на около 26 милиарда евро годишно; 

Or. en 

 

 


