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8.3.2018 A8-0048/91 

Изменение  91 

Шабиер Бенито Силуага, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, София 

Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, 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 

Параграф 22 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  22a. моделът „5 + 5“ би гарантирал, 

че политическите опасения на 

Парламента се вземат предвид през 

всеки парламентарен мандат; той 

също така би могъл да предостави 

повече гъвкавост за промяна в 

управлението на програмите, като се 

съобразява с икономическите цикли и 

дава възможност да се вземат 

решения за експанзивна МФР в 

периоди на рецесия и за по-умерена 

МФР в периоди на икономически 

подем, без загуби на значителна 

стабилност за дългосрочните 

програми, които биха могли да 

продължат през 10-годишния период, 

ако това бъде счетено за 

целесъобразно; 

Or. en 



 

AM\1148048BG.docx  PE616.074v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2018 A8-0048/92 

Изменение  92 

Юнус Омаржи, Мартина Михелс, Костас Хрисогонос, Люк Минг Фланаган, Таня 

Гонсалес Пеняс, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Хелмут Шолц 

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 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. подчертава, че по време на 

изпълнението на настоящата МФР 

бюджетният орган одобри съществено 

мобилизиране на механизмите за 

гъвкавост и на специалните 

инструменти, включени в Регламента за 

МФР, за да осигури допълнителните 

бюджетни кредити, необходими за 

реагиране на сериозни кризи или за 

финансиране на нови политически 

приоритети; 

26. подчертава, че по време на 

изпълнението на настоящата МФР 

бюджетният орган одобри съществено 

мобилизиране на механизмите за 

гъвкавост и на специалните 

инструменти, включени в Регламента за 

МФР, за да осигури допълнителните 

бюджетни кредити, необходими за 

реагиране на сериозни кризи или за 

финансиране на нови политически 

приоритети; изразява съжаление, че 

бяха извършени редица 

преразпределения чрез използване на 

бюджетни редове за други програми, 

най-вече в случая на политиката на 

сближаване; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Изменение  93 

Юнус Омаржи, Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, Люк Минг 

Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, 

Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо 

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 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита поради това, че 

разпоредбите за гъвкавост съгласно 

настоящата МФР бяха ефективни и 

предоставиха решения за обезпечаване 

на значителното по размер 

финансиране, необходимо по-

специално за справяне с 

предизвикателствата във връзка с 

миграцията и бежанците и за 

преодоляване на недостига на 

инвестиции; припомня, че 

Парламентът беше инициатор на 

няколко от тези разпоредби, които 

решително защитаваше по време на 

предишните преговори за МФР; 

27. счита поради това, че 

разпоредбите за гъвкавост съгласно 

настоящата МФР не предоставиха 

решения за обезпечаване на 

значителното по размер и важно 

финансиране, необходимо за общото 

благо в Европа; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Изменение  94 

Димитриос Пападимулис, Мартина Михелс, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо 

Пермуй, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Катержина Конечна, Палома 

Лопес Бермехо, Иржи Мащалка, София Сакорафа, Хелмут Шолц 

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 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. счита, че използването на ЕФПГ 

за обезпечаване на солидарност и 

подкрепа от страна на ЕС за 

работниците, които са загубили 

работата си вследствие на големи 

структурни промени в моделите на 

световната търговия, произтичащи от 

глобализацията или вследствие на 

световната икономическа и финансова 

криза, не е съвсем пълноценно и че то 

може допълнително да се подобри и 

интегрира в рамките на дългосрочна 

стратегия с цел ефективно да достига до 

съкратените работници и да ги 

реинтегрира на пазара на труда, във 

всички държави членки; счита, че при 

предстоящото преразглеждане на ЕФПГ 

следва да се разгледа неговият обхват и 

да се подобри координацията му с други 

инструменти; счита, че за 

преразгледания ЕФПГ следва да бъде 

осигурен поне същият годишен бюджет 

в новата МФР; 

42. счита, че използването на ЕФПГ 

за обезпечаване на солидарност и 

подкрепа от страна на ЕС за 

работниците, които са загубили 

работата си вследствие на големи 

структурни промени в моделите на 

световната търговия, произтичащи от 

глобализацията или вследствие на 

световната икономическа и финансова 

криза, не е съвсем пълноценно и че то 

може допълнително да се подобри и 

интегрира в рамките на дългосрочна 

стратегия с цел ефективно да достига до 

съкратените работници и да ги 

реинтегрира на пазара на труда, във 

всички държави членки, чрез 

предоставяне на сигурна и устойчива 

заетост; счита, че при предстоящото 

преразглеждане на ЕФПГ следва да се 

разгледа неговият обхват и да се 

подобри координацията му с други 

инструменти; счита, че за 

преразгледания ЕФПГ следва да бъде 

осигурен поне същият годишен бюджет 

в новата МФР; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Изменение  95 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Михелс, Хавиер 

Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо 

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 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. признава, че постигането на 

европейска добавена стойност следва 

да бъде един от основните принципи, 

от който да се ръководят 

институциите на ЕС при вземането 

на решения относно вида на 

разходите в следващата МФР; 
посочва обаче наличието на множество 

тълкувания на това понятие и 

призовава за единно, ясно и лесно 

разбираемо определение на 

съответните критерии, което да 

отчита териториалните особености 

и по възможност, да включва 

измерими показатели за изпълнение; 

предупреждава срещу всеки опит за 

използване на това определение с цел 

оспорване на целесъобразността на 

политиките и програмите на ЕС по 

чисто количествени или краткосрочни 

икономически съображения; 

50. посочва наличието на множество 

тълкувания на понятието „европейска 

добавена стойност“; предупреждава 

срещу всеки опит за използване на това 

определение с цел оспорване на 

целесъобразността на политиките и 

програмите на ЕС по чисто 

количествени или краткосрочни 

икономически съображения; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Изменение  96 

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

Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо 

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 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. счита, че по-доброто разходване 

на средствата, тоест ефективното и 

недискриминационно използване на 

всяко евро от бюджета на ЕС, може да 

бъде постигнато не само чрез 

насочване на ресурсите на ЕС към 

действия с най-висока европейска 

добавена стойност и най-значително 

повишение на ефективността във 

връзка с прилагането на политиките 

и програмите на ЕС, въз основа на 

задълбочена оценка на текущите 

разходи, но също така и чрез постигане 

на по-голямо взаимодействие между 

бюджета на ЕС и националните 

бюджети, както и чрез осигуряване на 

осезаемо подобрение на структурата на 

разходите; подкрепя препоръките от 

годишния доклад за 2016 г. на 

Европейската сметна палата за 

ефективна рамка за управление на 

показателите, по-рационализирано и 

балансирано докладване относно 

изпълнението и по-лесен достъп до 

резултатите от оценките; 

52. счита, че по-доброто разходване 

на средствата, тоест ефективното и 

недискриминационно използване на 

всяко евро от бюджета на ЕС, следва да 

се основава на задълбочена оценка на 

текущите разходи, и следва също така 

да бъде улеснено чрез постигане на по-

голямо взаимодействие между бюджета 

на ЕС и националните бюджети, както и 

чрез осигуряване на осезаемо 

подобрение на структурата на 

разходите; подкрепя препоръките от 

годишния доклад за 2016 г. на 

Европейската сметна палата за 

ефективна рамка за управление на 

показателите, по-рационализирано и 

балансирано докладване относно 

изпълнението и по-лесен достъп до 

резултатите от оценките; 

Or. en 



 

AM\1148048BG.docx  PE616.074v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2018 A8-0048/97 

Изменение  97 

Рина Роня Кари, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, 

Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис, София 

Сакорафа, Хелмут Шолц 

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 53 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  53a. припомня, че структурните 

фондове на ЕС не могат да бъдат 

използвани по начин, който пряко или 

непряко подпомага преместването на 

услуги или на производства в други 

държави членки; 

Or. en 

 

 


