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8.3.2018 A8-0048/58 

Изменение  58 

Юнус Омаржи, Костас Хрисогонос, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, 

Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, 

Лола Санчес Калдентей, Хелмут Шолц, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан 

Креспо, Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

Позоваване 11 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид съобщението 

на Комисията от 24 октомври 2017 г. 

относно „Засилено и обновено 

стратегическо партньорство с най-

отдалечените региони на ЕС“ 

(COM(2017)0623), 

  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/59 

Изменение  59 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Хавиер Кусо Пермуй, Люк 

Минг Фланаган, Такис Хаджигеоргиу, Палома Лопес Бермехо, Юнус Омаржи, 

София Сакорафа, Неоклис Силикиотис, Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че 

действащата многогодишна финансова 

рамка (МФР) беше договорена през 

2013 г. и за първи път включваше 

реално намаляване както на бюджетните 

кредити за поети задължения, така и на 

бюджетните кредити за плащания, в 

сравнение с предходния период на 

финансово програмиране въпреки 

увеличаването на правомощията и 

амбициите на ЕС, заложени 

съответно в Договора от Лисабон и в 

стратегията „Европа 2020“; като има 

предвид, че това беше съпроводено 

също така от значителна разлика между 

равнището на бюджетните кредити за 

поети задължения и на бюджетните 

кредити за плащания, което допринесе 

за натрупването на неплатени сметки 

през първите две години на МФР; като 

има предвид, че късното приемане на 

МФР и на свързаните с нея правни 

основания допринесе за забави в 

изпълнението, последиците от които се 

усещат и до днес и които биха могли да 

доведат до натрупване на искания за 

плащане в края на действащата МФР, 

което ще окаже въздействие върху 

следващия период; като има предвид, че 

А. като има предвид, че 

действащата многогодишна финансова 

рамка (МФР) беше договорена през 

2013 г. и за първи път включваше 

реално намаляване както на бюджетните 

кредити за поети задължения, така и на 

бюджетните кредити за плащания в 

сравнение с предходния период на 

финансово програмиране, което 

подкопава всяко понятие за 

приоритет на икономическото и 

социалното сближаване и всяко 

понятие за солидарност в рамките на 

ЕС; като има предвид, че това беше 

съпроводено също така от значителна 

разлика между равнището на 

бюджетните кредити за поети 

задължения и на бюджетните кредити за 

плащания, което допринесе за 

натрупването на неплатени сметки през 

първите две години на МФР; като има 

предвид, че късното приемане на МФР и 

на свързаните с нея правни основания 

допринесе за забави в изпълнението, 

последиците от които се усещат и до 

днес и които биха могли да доведат до 

натрупване на искания за плащане в 

края на действащата МФР, което ще 

окаже въздействие върху следващия 
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по настояване на Парламента в МФР 

бяха включени нови разпоредби, за да се 

използват във възможно най-голяма 

степен нейните общи тавани и да се 

предвидят механизми за гъвкавост; 

период; като има предвид, че по 

настояване на Парламента в МФР бяха 

включени нови разпоредби, за да се 

използват във възможно най-голяма 

степен нейните общи тавани и да се 

предвидят механизми за гъвкавост; 

Or. en 

 

 


