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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 

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 

8. призовава поради това за 

непрекъсната и увеличена подкрепа за 

съществуващите политики, и по-

специално за дългогодишните политики 

на ЕС, заложени в Договорите, а именно 

политиката на сближаване, която 

продължава да бъде единствената 

широкомащабна политика за проява 

на солидарност в Съюза, общата 

селскостопанска политика и общата 

политика в областта на рибарството, тъй 

като те носят осезаеми ползи от 

европейския проект за гражданите на 

ЕС; припомня, че Съюзът трябва в 

същото време да преследва целта за 

преодоляване на различията в 

развитието между най-бедните и 

най-богатите региони, както и на 

разликата в доходите между 

различните социални категории 

граждани, в контекста на следващия 

програмен период; 
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време допълнително повишава 

тяхната ефективност и опростява 

свързаните с тях процедури;  

Or. en 

 

 


