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7.3.2018 A8-0048/160 

Изменение  160 

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 96 

 

Предложение за резолюция Изменение 

96. препоръчва създаването на 

вътрешен Европейски фонд за 

демокрация за увеличаване на 

подкрепата за гражданското 

общество и за неправителствените 

организации, работещи в областта на 

демокрацията и правата на човека, 

който да се управлява от Комисията; 

96. заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Изменение  161 

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 105 

 

Предложение за резолюция Изменение 

105. подчертава, че бюджетните 

кредити за външна дейност следва да 

бъдат съществено увеличени, за да 

може Съюзът да изпълнява 

функциите си в рамките на своята 

глобална стратегия и на своите 

политики в областта на 

разширяването, съседството и 

развитието, както и за 

предприемането на действия в 

отговор на извънредни ситуации; 

очаква следващата МФР да отразява 

безпрецедентните потребности на 

южните и източните съседни 

държави, които полагат усилия, за да 

се справят с конфликти и с 

последиците от 

предизвикателствата, свързани с 

миграцията и бежанците; призовава 

за разпределянето на повече 

бюджетни кредити за справяне с 

растящата потребност от 

хуманитарна помощ, пораждана от 

природни и причинени от човека 

бедствия, като се избягва 

несъответствие между поетите 

задължения и плащанията; счита, че 

е необходимо Съюзът да увеличи 

финансирането на Агенцията на ООН 

за подпомагане и строителство за 

палестинските бежанци в Близкия 

105. подчертава, че бюджетните 

кредити за външна дейност следва да 

бъдат намалени, а генерираните по 

този начин икономии – да бъдат 

връщани на държавите членки, 

предвид факта, че външните 

политики са от изключителната 

компетентност на отделните 

държави; 
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изток (UNRWA); 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Изменение  162 

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 113 

 

Предложение за резолюция Изменение 

113. счита, че следващата МФР 

трябва да подкрепи създаването на 

Европейски съюз за отбрана; очаква с 

интерес, в съответствие с обявеното 

от Комисията по отношение на тази 

област, съответните законодателни 

предложения, включително специална 

програма на ЕС за научни изследвания 

в областта на отбраната и програма 

за промишлено развитие, допълнени 

от инвестиции от страна на 

държавите членки в оборудване, 

свързано със сътрудничеството 

помежду им; потвърждава отново 

при тези обстоятелства 

категоричната си убеденост, че 

допълнителните политически 

приоритети следва да бъдат 

съчетани с допълнителни финансови 

средства; припомня, че 

задълбоченото сътрудничество в 

областта на отбраната, 

обединяването на научните 

изследвания и оборудването и 

отстраняването на дублиране ще 

повишат стратегическата 

автономност и 

конкурентоспособност на 

отбранителната промишленост на 

Европа и ще генерират значително 

повишаване на ефективността, 

113. счита, че следващата МФР не 

трябва да подкрепя създаването на 

Европейски съюз за отбрана, тъй като 

този проект е отхвърлян 

многократно от гражданите; 

подчертава, че ако проектът все пак 

бъде прокаран от Комисията, той 

следва да бъде подложен на 

референдум във всяка участваща 

държава; 
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което често се изчислява на около 

26 милиарда евро годишно;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Изменение  163 

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 114 

 

Предложение за резолюция Изменение 

114. изисква, в условията на 

повишено внимание по отношение на 

сигурността и отбраната в Съюза, да се 

направи преоценка на всички разходи за 

външна сигурност; очаква с интерес по-

специално предприемането на реформа 

на механизма за администриране на 

финансирането на общите разходи за 

операциите на ЕС с военни последици 

или последици в областта на отбраната 

(механизма Athena) и на Механизма за 

подкрепа на мира в Африка след 

включването на ЕФР в бюджета; 

приветства поетите неотдавна от 

държавите членки ангажименти в 

рамките на постоянното структурирано 

сътрудничество и изисква от заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност и от Комисията да пояснят по 

какъв начин ще се финансира то в 

бъдеще; призовава за програма 

приемник на Инструмента, 

допринасящ за стабилността и мира, 

която да се съсредоточи върху 

предприемането на действия в 

отговор на кризи и изграждането на 

капацитет за сигурност и развитие, 

като същевременно се намери 

издържано от правна гледна точка 

114. изисква, в условията на 

повишено внимание по отношение на 

сигурността и отбраната в Съюза, да се 

направи преоценка на всички разходи за 

външна сигурност; очаква с интерес по-

специално предприемането на реформа 

на механизма за администриране на 

финансирането на общите разходи за 

операциите на ЕС с военни последици 

или последици в областта на отбраната 

(механизма Athena) и на Механизма за 

подкрепа на мира в Африка след 

включването на ЕФР в бюджета; 

приветства поетите неотдавна от 

държавите членки ангажименти в 

рамките на постоянното структурирано 

сътрудничество и изисква от заместник-

председателя на Комисията/върховен 

представител на Съюза по въпросите на 

външните работи и политиката на 

сигурност и от Комисията да пояснят по 

какъв начин ще се финансира то в 

бъдеще; 
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решение за изграждането на военен 

капацитет; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Изменение  164 

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 116 

 

Предложение за резолюция Изменение 

116. счита, че за осъществяването на 

политиките на Съюза и за възвръщането 

на доверието и укрепването на диалога с 

организациите на гражданското 

общество и с гражданите на всички 

равнища е задължително публичната 

администрация да бъде силна, ефикасна 

и с високо качество; подчертава в това 

отношение ролята на институциите, 

чиито членове са демократично 

избрани; припомня, че съгласно 

Сметната палата институциите, 

органите и агенциите на ЕС са 

приложили 5-процентното съкращение 

на персонала, както е посочено в 

техните щатни разписания; счита, че 

спрямо тях не следва да се прилага 

отново подобен подход на хоризонтални 

съкращения; изразява категорично 

несъгласие с повторно използване на 

т.нар. „резерв за преразпределение“ на 

служители на агенциите; 

116. счита, че за осъществяването на 

политиките на Съюза и за възвръщането 

на доверието и укрепването на диалога с 

организациите на гражданското 

общество и с гражданите на всички 

равнища е задължително публичната 

администрация да бъде силна, ефикасна 

и с високо качество; подчертава в това 

отношение ролята на институциите, 

чиито членове са демократично 

избрани; припомня, че съгласно 

Сметната палата институциите, 

органите и агенциите на ЕС са 

приложили 5-процентното съкращение 

на персонала, както е посочено в 

техните щатни разписания; счита, че 

спрямо тях не следва да се прилага 

отново подобен подход на хоризонтални 

съкращения;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Изменение  165 

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 117 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  117a. подчертава, че е необходимо да 

се извърши цялостен одит на всички 

агенции, с цел да се направи оценка на 

техните разходи и тяхната 

полезност; отбелязва, например, че 

през 2015 г. разходите на Агенцията 

на Европейския съюз за основните 

права са възлизали на 21 229 000 EUR, 

без да е ясно обяснено защо Агенцията 

е имала нужда от тези парични суми; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Изменение  166 

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 118 

 

Предложение за резолюция Изменение 

118. счита, че институциите и 

органите на ЕС следва да спазват както 

географския баланс, така и баланса 

между половете; 

118. счита, че институциите и 

органите на ЕС следва да спазват както 

географския баланс, така и баланса 

между половете, доколкото тази цел 

не избутва заслугите и уменията на 

заден план; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Изменение  167 

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 119 

 

Предложение за резолюция Изменение 

119. призовава Комисията за 

предложи механизъм, съгласно който 

държавите членки, които не зачитат 

ценностите, посочени в член 2 от 

Договора за Европейския съюз (ДЕС), 

ще понасят съответни финансови 

последици; предупреждава обаче, че 

крайните бенефициенти на бюджета 

на Съюза не трябва по никакъв начин 

да бъдат засегнати от нарушения на 

правилата, за които не носят 

отговорност; е убеден следователно, 

че бюджетът на Съюза не е 

подходящият инструмент за 

предприемане на мерки при неспазване 

на член 2 от ДЕС и че съответните 

държави членки следва да понесат 

финансовите последици, независимо 

от изпълнението на бюджета; 

заличава се 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Изменение  168 

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 130 

 

Предложение за резолюция Изменение 

130. счита, че изискването за 

единодушие за приемането на 

Регламента за МФР е реална пречка в 

този процес; във връзка с това 

призовава Европейския съвет да 

задейства клаузата за преход съгласно 

член 312, параграф 2 от ДФЕС, така 

че да се допусне приемането на 

Регламента за МФР с квалифицирано 

мнозинство; припомня освен това, че 

общата клауза за преход, посочена в 

член 48, параграф 7 от ДЕС, също 

може да бъде използвана, за да се 

приложи обикновената 

законодателна процедура; 

подчертава, че преминаването към 

гласуване с квалифицирано 

мнозинство за приемането на 

Регламента за МФР ще бъде в 

съответствие с процеса на вземане на 

решение във връзка с приемането на 

практика на всички многогодишни 

програми на ЕС, както и във връзка с 

годишната процедура за приемане на 

бюджета на ЕС; 

130. отбелязва, че всяка държава 

членка следва да има думата при 
приемането на Регламента за МФР; 

отбелязва, че Регламентът за МФР 

си остава фактически единствената 

многогодишна програма, чието 

приемане е резултат от процедура, 

при която всеки глас е от значение; в 

тази връзка подчертава уникалния 

характер на Регламента за МФР; 

припомня, че тази уникалност 

произтича от неговото 

безпрецедентно значение, както и от 

неговата дългосрочна перспектива и 

всеобхватен характер; счита, че в 

този случай изискването за 

единодушие продължава да бъде 

абсолютно необходимо; 

Or. en 

 

 


