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7.3.2018 A8-0048/144 

Изменение  144 

Софи Монтел, Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо 

от името на групата EFDD 

 

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 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. приема, успоредно с нея, 

отделна резолюция, в която 

представя позицията си относно 

реформата на системата на 

собствените ресурси на ЕС, в 

съответствие с препоръките на 

групата на високо равнище за 

собствените ресурси; призовава 

Комисията да вземе надлежно 

предвид позицията на Парламента 

при подготовката на 

законодателните предложения 

относно собствените ресурси на ЕС, 

които следва да бъдат амбициозни по 

своя обхват и да бъдат представени 

заедно с предложенията за МФР; 

подчертава, че както разходната, 

така и приходната част на 

следващата МФР, ще бъдат 

разглеждани като един пакет в 

предстоящите преговори и че няма да 

бъде постигнато споразумение 

относно МФР, без да бъде постигнат 

съответен напредък във връзка със 

собствените ресурси; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Изменение  145 

Софи Монтел, Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо 

от името на групата EFDD 

 

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 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. е убеден, че в основата на 

следващата МФР следва да бъдат добре 

установените политики и приоритети на 

Съюза, които имат за цел укрепване на 

мира, демокрацията, принципите на 

правовата държава, правата на човека и 

равенството между половете, 

увеличаване на благосъстоянието, 

стимулиране на дългосрочния и 

устойчив икономически растеж и 

научните изследвания и иновациите, 

осигуряване на качествена заетост, 

водеща до достойни работни места, 

борба с изменението на климата и 

насърчаване на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване, както и солидарността 

между държавите членки и гражданите; 

счита, че тези стълбове са 

предпоставка за доброто 

функциониране на единния пазар и на 

икономическия и паричен съюз, както 

и за укрепването на позицията на 

Европа в света; надява се, че те са по-

актуални от всякога за бъдещите 

начинания на Европа; 

4. е убеден, че в основата на 

следващата МФР следва да бъдат добре 

установените политики и приоритети на 

Съюза, които имат за цел укрепване на 

мира, демокрацията, принципите на 

правовата държава, правата на човека и 

равенството между половете, 

увеличаване на благосъстоянието, 

стимулиране на дългосрочния и 

устойчив икономически растеж и 

научните изследвания и иновациите, 

осигуряване на качествена заетост, 

водеща до достойни работни места, 

борба с изменението на климата и 

насърчаване на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване, както и солидарността 

между държавите членки и гражданите; 

счита, че положените до момента 

усилия за изграждане на единния пазар 

и икономическия и паричен съюз се 

оказват в противоречие с тези 

стълбове, което води до влошаване на 

позицията на Европа и на държавите – 

членки на ЕС в света; счита, че тези 

стълбове са ключови показатели за 

различията в рамките на Съюза; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Изменение  146 

Софи Монтел, Йорг Мойтен, Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо 

от името на групата EFDD 

 

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 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. счита, че следващата МФР 

следва да дава възможност на Съюза да 

намира решения и да излезе по-силен от 

кризите през последното десетилетие, 

няколко примера за които са 

икономическият и финансовият спад, 

младежката безработица, трайната 

бедност и социално изключване, 

явлението, свързано с миграцията и 

бежанците, изменението на климата и 

природните бедствия, влошаването на 

състоянието на околната среда и 

загубата на биологично разнообразие, 

тероризмът и нестабилността; 

подчертава, че тези глобални, 

трансгранични предизвикателства с 

вътрешни последици разкриват 

взаимозависимостта на нашите 

икономики и общества и изтъкват 

необходимостта от съвместни 

действия; 

5. счита, че следващата МФР 

следва да дава възможност на Съюза да 

намира решения и да излезе по-силен от 

кризите през последното десетилетие, 

няколко примера за които са 

икономическият и финансовият спад, 

младежката безработица, трайната 

бедност и социално изключване, 

явлението, свързано с миграцията и 

бежанците, изменението на климата и 

природните бедствия, влошаването на 

състоянието на околната среда и 

загубата на биологично разнообразие, 

тероризмът и нестабилността; 

подчертава, че тези предизвикателства 

до голяма степен не бяха преодолени 

от Съюза, което показва, че 

националните държави си остават 

естествения инструмент за справяне 

с горепосочените предизвикателства; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Изменение  147 

Софи Монтел, Йорг Мойтен, Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо 

от името на групата EFDD 

 

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 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава, че следващата МФР 

предоставя възможност на Съюза да 

докаже, че е единен и е в състояние да 

се справи с политически събития 

като излизането на Обединеното 

кралство от ЕС, възхода на 

популистки и националистически 

движения и появата на нови лидери 

на световната сцена; подчертава, че 

разделението и егоцентризмът не са 

отговор на глобалните проблеми и на 

тревогите на гражданите; счита, че 

в частност преговорите относно 
излизането на Обединеното кралство от 

ЕС показват, че ползите от 

членството в Съюза превишават 

значително разходите, свързани с 

вноските в бюджета му; изисква в 

този контекст пълното спазване на 

рамката на вече поетите 

задължения, например както в 

Споразумението от Разпети петък 

по отношение на върховенството на 

закона и демокрацията; 

7. подчертава, че в следващата 

МФР трябва да се вземе предвид 

фактът, че гражданите на 

държавите членки като цяло искат 

по-малко ЕС: излизането на 

Обединеното кралство от ЕС и 

референдумът в Нидерландия през 

2016 г. са примери за дълбок 

скептицизъм спрямо ЕС; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Изменение  148 

Йорг Мойтен, Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

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 

8. призовава поради това за 

задълбочено преосмисляне на 

политиките на ЕС: основната цел на 

настоящата МФР следва да бъде 

създаването на рамка за намаляване 

на обхвата и обема на бюджета на 

ЕС; подчертава, че един от начините 

за постигането на тази цел би бил да 

се стартира ренационализация на 

някои политики; 
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свързаните с тях процедури; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Изменение  149 

Йорг Мойтен, Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо, Софи Монтел 

от името на групата EFDD 

 

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 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. потвърждава отново принципа, 

че допълнителните политически 

приоритети следва да бъдат 

съчетавани с допълнителни 

финансови средства, независимо дали 

те възникват в момента на приемането 

на нова МФР или в хода на нейното 

изпълнение, и подчертава, че 

финансирането на нови потребности 

не следва да вреди на 

съществуващите политики и 

програми; очаква освен това, че ще 

бъдат въведени достатъчно 

разпоредби за гъвкавост, за да се 

посрещнат непредвидените 

обстоятелства, които могат да 

възникнат в хода на изпълнение на 

МФР; 

13. потвърждава принципа, че 

допълнителните политически 

приоритети, които могат да 

възникнат в момента на приемането на 

нова МФР или в хода на нейното 

изпълнение, следва да бъдат 

финансирани чрез съкращения в 

бюджета на други програми; 

Or. en 

 

 


