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8.3.2018 A8-0048/40 

Изменение  40 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

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 

увеличаването на бюджета на Съюза 

не трябва да увеличава цялостната 

тежест на публичните разходи в ЕС 

и следва съответно да се осъществява 

главно чрез прехвърляне на 

правомощия и действия, изпълнявани 

досега от държавите членки, на ЕС и 

чрез предоставяне на съответните 

бюджетни кредити; като има 

предвид, че това следва да води до по-

голяма ефективност и европейска 

добавена стойност; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Изменение  41 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

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 7а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7а. счита, че равнището на 

финансиране през следващия 

програмен период за съществуващите 

политики на ЕС и за разходните 

програми приемници следва да се 

определи въз основа на задълбочена и 

взискателна оценка от страна на 

Комисията на резултатите от 

изпълнението и на ефективността 

на изпълняваните понастоящем 

финансови програми и инструменти, 

както и на оценка на добавената 

стойност, която носят те, като 

част от цялостен преглед на 

публичните разходи, както 

многократно беше предложено от 

Сметната палата; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Изменение  42 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

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 адекватно 

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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Изменение  43 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

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 19 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  19а. призовава Съюза да повиши 

своята бюджетна гъвкавост, за да 

подобри реакцията си при внезапни 

кризи и непредвидени събития, поради 

което отбелязва, че другите разходи, 

освен разходите за политики и 

програми, които се нуждаят от 

предвидимост и от многогодишна 

финансова рамка, като общата 

селскостопанска политика, общата 

политика в областта на рибарството 

и политиката на сближаване, както 

и програмите за научни изследвания и 

иновации, за инфраструктура в 

областта на транспорта, цифровия и 

енергийния сектор, за отбрана, за 

обучението, заетостта и 

мобилността на младите учащи се и 

чираци, както и за 

конкурентоспособността на 

предприятията и малките и 

средните предприятия, следва да се 

решават и гласуват на годишна 

основа; 

Or. en 



 

AM\1147971BG.docx  PE616.074v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2018 A8-0048/44 

Изменение  44 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

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 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. подчертава, че е необходимо 

срокът на действие на МФР да премине 

постепенно към период от 5 + 5 години 

със задължително междинно 

преразглеждане; призовава Комисията 

да изготви ясно предложение, 

определящо методите за практическото 

изпълнение на финансова рамка със 

срок на действие от 5 + 5 години; е 

убеден, че по отношение на 

продължителността на МФР не 

може да се разглежда възможността 

за въвеждане на самостоятелен 

петгодишен период поради 

сериозните пречки, които би създало 

това за програмните изисквания и 

изискванията за изпълнение на 

няколко от политиките на ЕС; 

22. подчертава, че е необходимо 

срокът на действие на МФР да премине 

постепенно към период от 5 + 5 години 

със задължително междинно 

преразглеждане; призовава Комисията 

да изготви ясно предложение, 

определящо методите за практическото 

изпълнение на финансова рамка със 

срок на действие от 5 + 5 години;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Изменение  45 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

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 72 

 

Предложение за резолюция Изменение 

72. счита следователно, че 

настоящото представяне на 

отделните функции изисква някои 

подобрения, но е против всякакви 

неоснователни радикални промени; в 

резултат на това предлага следната 

структура на МФР за периода след 

2020 г.; 

заличава се 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Изменение  46 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

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 

86. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят чисти, 

стабилни и конкурентни доставки на 

енергия в Европа; призовава 

следователно за непрекъсната подкрепа 

за устойчивите инвестиции, които 

стимулират възобновяемите 

енергийни източници, повишават 

енергийната ефективност като фактор 

от първостепенно значение, 

увеличават енергийната сигурност и 

енергийната независимост от 

вносните източници на енергия и 

подкрепят новите и иновативни 

технологии в областта на 

енергетиката и промишлеността, 

които са в съответствие с 

дългосрочните ангажименти на 

Съюза в областта на климата;  
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зависимите от въглища 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Изменение  47 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

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 90 

 

Предложение за резолюция Изменение 

90. счита, че е от първостепенно 

значение да се запази финансирането 

за политиката на сближаване за периода 

след 2020 г. за ЕС-27 най-малко на 

равнището от бюджета за 2014 – 

2020 г. по постоянни цени; подчертава, 

че брутният вътрешен продукт (БВП) 

следва да остане един от параметрите за 

предоставяне на финансови средства по 

линия на политиката на сближаване, но 

счита, че той следва да бъде допълнен с 

набор от социални, свързани с околната 

среда и демографски показатели за по-

добро отчитане на нови видове 

неравенство между регионите и в 

рамките на ЕС във всички държави 

членки; подкрепя в допълнение 

продължаването в рамките на новия 

програмен период на елементите от 

действащата МФР, които 

модернизираха политиката на 

сближаване и я ориентираха в по-голяма 

степен към резултатите, а именно 

тематичната концентрация, 

предварителните условия, рамката за 

изпълнението и връзката с 

икономическото управление; 

90. счита, че на политиката на 

сближаване за периода след 2020 г. на 

ЕС-27 следва да се предостави 

достатъчно финансиране въз основа 

на анализ на потребностите и като 

се вземе предвид оценката на 

изпълнението на политиката; 

подчертава, че брутният вътрешен 

продукт (БВП) следва да остане един от 

параметрите за предоставяне на 

финансови средства по линия на 

политиката на сближаване, но счита, че 

той следва да бъде допълнен с набор от 

социални, свързани с околната среда и 

демографски показатели за по-добро 

отчитане на нови видове неравенство 

между регионите и в рамките на ЕС във 

всички държави членки; подкрепя в 

допълнение продължаването в рамките 

на новия програмен период на 

елементите от действащата МФР, които 

модернизираха политиката на 

сближаване и я ориентираха в по-голяма 

степен към резултатите, а именно 

тематичната концентрация, 

предварителните условия, рамката за 

изпълнението и връзката с 

икономическото управление; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Изменение  48 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

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 

младежката безработица 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 съществено 

укрепване на инициативите с цел 

стимулиране на младежката 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 
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националните бюджети; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Изменение  49 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

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 98 

 

Предложение за резолюция Изменение 

98. призовава Комисията да 

проследява проекта „Европейска карта 

Interrail при навършване на 18-годишна 

възраст“ и да предложи специална 

програма в следващата МФР, с 

достатъчно годишни бюджетни кредити, 

за да се покрият всички заявления за 

безплатна железопътна карта, 

постъпили от млади граждани на ЕС, 

навършващи 18 години през 

съответната година; подчертава, че 

такъв проект би могъл да се превърне в 

особено важен компонент за 

повишаване на европейското съзнание и 

идентичност, особено с оглед на заплахи 

като популизма и разпространяването на 

невярна информация; отново заявява, че 

за да се постигне целта на подобна 

програма, от Комисията се очаква да 

предложи подходящо правно основание;  

98. призовава Комисията да 

проследява проекта „Европейска карта 

Interrail“ и да предложи специална 

програма в следващата МФР, с 

достатъчно годишни бюджетни кредити, 

за да се покрият всички заявления за 

железопътна карта, постъпили от млади 

граждани на ЕС на различна възраст, 

която да е социално и географски 

приобщаваща, винаги свързана с 

образователни цели, основана на 

мултимодален и декарбонизиран 

транспорт и изискваща финансово 

участие от бенефициентите като 

доказателство за ангажираността 

им с проекта; подчертава, че такъв 

проект би могъл да се превърне в 

особено важен компонент за 

повишаване на европейското съзнание и 

идентичност, особено с оглед на заплахи 

като популизма и разпространяването на 

невярна информация; отново заявява, че 

за да се постигне целта на подобна 

програма, от Комисията се очаква да 

предложи подходящо правно основание, 

и подчертава, че програмата следва 

да не подкопава бюджета на други 

съществуващи успешни програми на 

ЕС; 

Or. en 
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