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7.3.2018 A8-0048/150 

Изменение  150 

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 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. е убеден, че освен ако Съветът 

не даде съгласие за значително 

увеличаване на размера на 

националните вноски в бюджета на 

ЕС, въвеждането на нови истински 

собствени ресурси на ЕС остава 

единствената възможност за 

адекватно финансиране на 

следващата МФР; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Изменение  151 

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 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. отново изразява своята 

дългогодишна позиция, че на 

политическите амбиции на Съюза 

трябва да се отговори чрез 

осигуряването на достатъчно 

финансови средства, и припомня, че в 

член 311 от ДФЕС се посочва, че 

„Съюзът си осигурява средствата, 

необходими за постигане на неговите 

цели и успешното изпълнение на 

неговите политики“; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Изменение  152 

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 30 

 

Предложение за резолюция Изменение 

30. е убеден, че всички 

неразпределени маржове следва да 

бъдат пренасяни без ограничения към 

бъдещите финансови години и да 

бъдат мобилизирани от бюджетния 

орган за всяка цел, която бъде счетена 

за необходима, в рамките на 

годишната бюджетна процедура; 

призовава следователно да се запази 

общият марж за поетите 

задължения, но без каквито и да било 

ограничения по отношение на 

обхвата и времето; 

30. е убеден, че всички 

неразпределени маржове следва да 

бъдат считани за излишни, и 

следователно – да бъдат премахнати 

през следващата финансова година; 

подчертава, че това би било в 

съответствие със строгия подход на 

ЕС по отношение на бюджетите на 

някои държави членки; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Изменение  153 

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 39 

 

Предложение за резолюция Изменение 

39. призовава по-специално за 

значително увеличаване на 

финансовия пакет за Инструмента за 

гъвкавост до годишен бюджет в 

размер на поне 2 милиарда евро; 

припомня, че Инструментът за 

гъвкавост не е свързан с конкретна 

област на политиката и 

следователно може да бъде 

мобилизиран за всяка цел, ако това се 

счете за необходимо; счита 

следователно, че този инструмент 

може да бъде мобилизиран за 

покриване на всякакви нови финансови 

потребности, възникващи по време на 

изпълнението на МФР; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/154 

Изменение  154 

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 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. счита, че маржът за 

непредвидени обстоятелства следва да 

остане инструмент, който се използва 

само в краен случай; подчертава, че това 

е специален инструмент, който освен 

това може да бъде мобилизиран 

единствено за бюджетни кредити за 

плащания, и че мобилизирането му 

беше особено важно за справяне с 

кризата с плащанията през 2014 г.; 

призовава следователно неговото 

максимално годишно финансиране да 

бъде увеличено на 0,05% от БНД на 

ЕС; 

45. счита, че маржът за 

непредвидени обстоятелства следва да 

остане инструмент, който се използва 

само в краен случай; подчертава, че това 

е специален инструмент, който освен 

това може да бъде мобилизиран 

единствено за бюджетни кредити за 

плащания, и че мобилизирането му 

беше особено важно за справяне с 

кризата с плащанията през 2014 г.; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Изменение  155 

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 46 

 

Предложение за резолюция Изменение 

46. подчертава, че специалните 

инструменти на МФР следва да бъдат 

отчитани над таваните на МФР както 

за бюджетните кредити за поети 

задължения, така и за бюджетните 

кредити за плащания; счита, че 

въпросът за включването в бюджета 

на плащанията по тези инструменти 

беше решен по недвусмислен начин 

при междинното преразглеждане на 

МФР за периода 2014 – 2020 г., с което 

се сложи край на дългогодишния 

конфликт със Съвета относно 

тълкуването; застъпва се за 

въвеждането на ясни разпоредби в 

Регламента за МФР, съгласно които 

плащанията, произтичащи от 

мобилизирането на бюджетни 

кредити за поети задължения по 

специалните инструменти на МФР, 

следва да се отчитат над годишните 

тавани за плащанията по МФР; 

46. подчертава, че специалните 

инструменти на МФР не следва да бъдат 

отчитани над таваните на МФР за 

бюджетните кредити за поети 

задължения или за бюджетните кредити 

за плащания; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Изменение  156 

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 47 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. отбелязва, че настоящото МИС 

изисква специално мнозинство в 

Парламента за мобилизирането на три 

специални инструмента на МФР; счита, 

че тази разпоредба е остаряла, предвид 

факта, че тя отразява специалните 

мнозинства, необходими за 

приемането на бюджета на ЕС преди 

влизането в сила на Договора от 

Лисабон; призовава за хомогенен 

подход спрямо изискванията за 

гласуване във връзка с мобилизирането 

на тези инструменти, който би 

следвало да е същият като 

използваният за приемането на 

бюджета на ЕС; 

47. отбелязва, че настоящото МИС 

изисква специално мнозинство в 

Парламента за мобилизирането на три 

специални инструмента на МФР; счита, 

че тази разпоредба е полезна, защото 

тя отразява факта, че мобилизирането 

на тези инструменти трябва да се 

прилага като извънредна мярка; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Изменение  157 

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 48 

 

Предложение за резолюция Изменение 

48. изтъква отново своята 

дългогодишна позиция, че всички 

приходи, произтичащи от глоби, 

наложени на дружества за нарушение на 

правото на ЕС в областта на 

конкуренцията или свързани с 

просрочено плащане на националните 

вноски в бюджета на ЕС, следва да 

представляват допълнителен приход 

за бюджета на ЕС, без съответно 

намаляване на вноските на база БНД; 

48. счита, че всички приходи, 

произтичащи от глоби, наложени на 

дружества за нарушение на правото на 

ЕС в областта на конкуренцията или 

свързани с просрочено плащане на 

националните вноски в бюджета на ЕС, 

следва да бъдат връщани обратно на 

държавите членки под формата на 
съответно намаление на вноските на 

база БНД; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Изменение  158 

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 49 

 

Предложение за резолюция Изменение 

49. призовава за тази цел за 

създаването на специален резерв в 

приходната част на бюджета на ЕС, 

който постепенно да се захранва от 

различните видове непредвидени други 

приходи; счита, че този резерв следва 

да се освобождава за покриване на 

допълнителни потребности от 

плащания, и по-специално 

потребности, свързани с 

мобилизирането на общия марж за 

поетите задължения или 

специалните инструменти на МФР; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Изменение  159 

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 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. подчертава, че при извършването 

на „проверка на състоянието“ на 

разходите на ЕС не може да се 

предвижда намаляване на амбициите на 

ЕС или секторно разделяне на 

политиките и програмите на ЕС; тази 

проверка не следва да води до замяна 

на безвъзмездните средства с 

финансови инструменти с цел 

генериране на икономии, тъй като по-

голямата част от действията, 

подкрепяни от бюджета на ЕС, не са 

подходящи за финансиране чрез 

последните; счита, че извършването 

на „проверка на състоянието“ следва 

по-скоро да води до определянето на 

начини, чрез които би могло да се 

подобри изпълнението на разходните 

програми на ЕС; 

54. подчертава, че при извършването 

на „проверка на състоянието“ на 

разходите на ЕС следва да се предвиди 

намаляване на амбициите на ЕС или 

секторно разделяне на политиките и 

програмите на ЕС, в съответствие с 

нееднократно изразеното желание на 

гражданите на множество държави 

членки; 

Or. en 

 

 


