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8.11.2018 A8-0358/11 

Изменение  11 

Лаура Аджеа, Марко Вали, Роландас Паксас, Силви Годен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: 

позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. подчертава, че МФР за периода 

2021 – 2027 г. трябва да гарантира 

отговорността и способността на 

Съюза да посреща нововъзникващи 

потребности, допълнителни 

предизвикателства и нови 

международни ангажименти, както и да 

постига своите политически 

приоритети и цели; изтъква 

сериозните проблеми, свързани с 

недостатъчното финансиране на 

МФР за периода 2014 – 2020 г., и 

отново подчертава необходимостта 

да се избегне повтаряне на грешките 

от миналото, като от самото начало 

за следващия седемгодишен период се 

осигури стабилен и надежден бюджет 

на ЕС в полза на гражданите; 

1. подчертава, че МФР за периода 

2021 – 2027 г. трябва да отговори 

ефикасно и ефективно, и да посреща 

нововъзникващи потребности, 

допълнителни предизвикателства и нови 

международни ангажименти, както и да 

постига тези политически приоритети и 

цели, които осигуряват реална 

добавена стойност за гражданите на 

ЕС; подчертава необходимостта от 

извършване на преглед на разходите, 

за да се предостави изчерпателна и 

разумна оценка, насочена към 

демонстриране на реалната добавена 

стойност на всяка програма с цел да 
се осигури надежден и оптимизиран 

бюджет на ЕС в изключителна полза 

на гражданите за следващия 

седемгодишен период;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/12 

Изменение  12 

Лаура Аджеа, Марко Вали, Роландас Паксас, Силви Годен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: 

позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава, че предложението 

на Комисията относно общото равнище 

на следващата МФР, определено на 

1,08% от БНД на ЕС–27 (1,11% след 

интегрирането на Европейския фонд за 

развитие), представлява – по 

отношение на процента от БНД – 

намаление в реално изражение в 

сравнение с действащата МФР; счита, 

че предложеното равнище на МФР 

няма да позволи на Съюза да изпълни 

политическите си ангажименти и да 

отговори на важни бъдещи 

предизвикателства; възнамерява поради 

това да договори необходимото 

повишение;  

3. отбелязва предложението на 

Комисията относно общото равнище на 

следващата МФР, определено на 1,08% 

от БНД на ЕС–27 (1,11% след 

интегрирането на Европейския фонд за 

развитие); счита, че настоящото 

предложение може да позволи на 

Съюза да изпълни политическите си 

ангажименти и да отговори на важни 

бъдещи предизвикателства; припомня в 

този контекст необходимостта от 

преглед на бюджетните разходи на 

ЕС, по-специално 

административните, с цел да се 

намали приносът на държавите 

членки и да се гарантира, че 

разходите в рамките на бюджета на 

ЕС се извършват изключително и 

действително в полза на 

потребностите на гражданите на 

ЕС; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Изменение  13 

Лаура Аджеа, Марко Вали, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: 

позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. заявява освен това, че се 

противопоставя на всякакво намаляване 

на равнището на отдавна утвърдени, 

заложени в Договорите политики на 

ЕС, като политиката на сближаване, 

общата селскостопанска политика и 

общата политика в областта на 

рибарството; изразява особено 

несъгласие с евентуални радикални 

съкращения, които ще се отразят 

неблагоприятно върху същността и 

целите на тези политики, като 

съкращенията, предложени за 

Кохезионния фонд или за Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони; противопоставя се в 

този контекст на предложението за 

намаляване на Европейския социален 

фонд+ (ЕСФ+) въпреки разширяването 

на неговия обхват и включването на 

четири съществуващи социални 

програми, и по-конкретно 
инициативата за младежка заетост; 

4. заявява, че се противопоставя на 

предложеното от Комисията 
намаляване на равнището на 

финансиране за редица ключови 
политики на ЕС, като общата 

селскостопанска политика (ОСП); 

изразява особено несъгласие с 

евентуални радикални съкращения, 

които ще се отразят неблагоприятно 

върху Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони; 

противопоставя се в този контекст на 

предложението за намаляване на 

Европейския социален фонд въпреки 

разширяването на неговия обхват и 

включването на инициативата за 

младежка заетост; поради това 

призовава за увеличаване на 

равнището на Европейския социален 

фонд плюс (ЕСФ+) спрямо 

предложението на Комисията, тъй 

като това може да позволи на 

държавите членки да приложат 

схеми за минимален доход в полза на 

гражданите на ЕС, живеещи в 

бедност;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/14 

Изменение  14 

Лаура Аджеа, Марко Вали, Роландас Паксас, Силви Годен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: 

позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  8а. припомня необходимостта от 

осигуряване на нова МФР с реална 

добавена стойност за гражданите на 

ЕС, която няма да представлява 

допълнителна тежест върху приноса 

на държавите членки; подчертава 

необходимостта от задължителен 

преглед на разходите с цел да се 

правят икономии, когато е възможно; 

счита, че националните вноски на 

държавите членки следва да бъдат 

приспаднати от изчисленията на 

равнището на националния дефицит;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/15 

Изменение  15 

Лаура Аджеа, Марко Вали, Роландас Паксас, Силви Годен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: 

позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. потвърждава отново 

официалната си позиция, че 

равнището на МФР за периода 2021 –

 2027 г. следва да бъде определено на 

1 324,1 милиарда евро по цени от 

2018 г., което представлява 1,3% от 

БНД на ЕС–27, с цел да се осигури 

необходимото равнище на 

финансиране за най-важните политики 

на ЕС, което ще им даде възможност 

да изпълнят своята мисия и цели;  

16. приветства предложението на 

Комисията относно равнищата на 

финансиране за някои програми за 

периода 2021 – 2027 г. на МФР, но 

подчертава необходимостта да се 

осигури подходящо равнище на 

финансиране за ключовите политики на 

ЕС, като Общата селскостопанска 

политика (ОСП) и ЕСФ+; счита, че 

една амбициозна и реалистична нова 

МФР също може да бъде осигурена, 

без да се изисква по-голям принос от 

страна на държавите членки; счита, 

че националните вноски на 

държавите членки следва да бъдат 

приспаднати от изчисляването на 

равнището на националния дефицит; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Изменение  16 

Лаура Аджеа, Марко Вали, Роландас Паксас, Силви Годен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: 

позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка iii a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  iii a) подчертава необходимостта 

от разширяване на обхвата на МСЕ, 

за да бъдат включени разходни 

програми за безопасността, 

сигурността, наблюдението и 

поддръжката на инфраструктурните 

мрежи; припомня, че при оценката на 

финансираните от МСЕ 

инфраструктурни проекти следва да 

се вземат предвид социалните, 

икономическите и екологичните 

фактори, по-специално по отношение 

на въздействието им върху местните 

общности, за да се определи дали се 

осигурява реална добавена стойност 

за гражданите на ЕС; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/17 

Изменение  17 

Лаура Аджеа, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: 

позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка ix а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  ix a) призовава за увеличаване на 

равнището на Европейския социален 

фонд в сравнение с предложението на 

Комисията, за да се гарантира 

решителна борба срещу бедността с 

цел да се позволи на държавите 

членки да приложат схеми за 

минимален доход за ефективни 

действия срещу бедността;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Изменение  18 

Лаура Аджеа, Марко Вали, Роландас Паксас, Силви Годен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: 

позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка xvi 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xvi. запазване на финансирането на 

общата селскостопанска политика 

(ОСП) за ЕС–27 на равнището на 

бюджета за периода 2014 – 2020 г. в 

реално изражение, като същевременно 

се впише първоначалният размер на 

селскостопанския резерв; 

xvi. запазване на финансирането на 

общата селскостопанска политика 

(ОСП) за ЕС–27 на равнището на 

бюджета за периода 2014 – 2020 г. в 

реално изражение, като същевременно 

се впише първоначалният размер на 

селскостопанския резерв, като 

припомня значението на ОСП като 

ключова политика за икономиката на 

ЕС и най-вече за земеделските 

стопани в ЕС; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Изменение  19 

Лаура Аджеа, Марко Вали, Силви Годен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 

г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка xxi 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xxi. възстановяване поне на 

равнището за 2020 г. за всички 

агенции, като същевременно се 

защитава по-високото равнище, 

предложено от Комисията, в т.ч. за 

агенциите, на които бяха 

предоставени нови правомощия и 

отговорности, и се призовава за 

цялостен подход по отношение на 

финансирането с такси; 

xxi. гледа скептично на 

предложението на Комисията 

относно равнището за агенциите; 

призовава в този контекст за точен 

преглед на разходите с цел да се слеят 

агенциите със сходни задачи и да се 

намалят свързаните разходи;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Изменение  20 

Лаура Аджеа, Марко Вали, Роландас Паксас, Силви Годен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: 

позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка xxiii а (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  xxiii a) изразява съжаление относно 

влошаващото се положение на 

правата на човека и основните 

свободи в Турция и призовава за 

спиране на предприсъединителната 

помощ за тази държава; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/21 

Изменение  21 

Лаура Аджеа, Марко Вали, Силви Годен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: 

позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. възнамерява да защити 

предложението на Комисията за 

осигуряване на достатъчно равнище 

на финансиране за силна, ефикасна и 

висококачествена европейска 
публична администрация в услуга на 

всички европейци; припомня, че по 

време на действащата МФР 

институциите, органите и 

децентрализираните агенции на ЕС 

приложиха 5-процентно съкращение на 

персонала, и счита, че те не следва да 

бъдат подлагани на ново съкращение, 

което би застрашило пряко 

изпълнението на политиките на 

Съюза; изразява отново своето 

категорично несъгласие с повторното 

използване на т.нар. „резерв за 

преразпределение“ за агенциите; 

 

19. призовава за цялостна реформа 

на европейската публична 

администрация, като се има предвид, 

че всички административни разходи, 

свързани с институциите на ЕС, 

следва да бъдат намалени във 

възможно най-голяма степен, за да се 

реализират икономии и да се избегне 

разхищение на парите на 

данъкоплатците; отбелязва, че по 

време на действащата МФР 

институциите на ЕС приложиха 5-

процентно съкращение на персонала и 

счита, че са възможни нови 

съкращения в името на икономиите;

  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/22 

Изменение  22 

Лаура Аджеа, Марко Вали, Силви Годен 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: 

позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. приветства в този контекст, 

като важна стъпка към една по-

амбициозна реформа, пакета от 

предложения на Комисията, приет на 

2 май 2018 г., относно нова система на 

собствените ресурси; приканва 

Комисията да вземе предвид Становище 

№ 5/2018 на Европейската сметна 

палата относно предложението на 

Комисията относно системата на 

собствените ресурси на Европейския 

съюз, в което се подчертава, че е 

необходимо по-добро изчисляване и 

допълнително опростяване на 

системата; 

37. признава, че пакетът от 

предложения на Комисията, приет на 

2 май 2018 г., относно нова система на 

собствените ресурси може да 

представлява важна стъпка към по-

амбициозна реформа; приканва 

Комисията да вземе предвид Становище 

№ 5/2018 на Европейската сметна 

палата относно предложението на 

Комисията относно системата на 

собствените ресурси на Европейския 

съюз, в което се подчертава, че е 

необходимо по-добро изчисляване и 

допълнително опростяване на 

системата; припомня в този контекст, 

че предложената система на 

собствените ресурси не следва да 

увеличава общата фискална тежест 

за данъкоплатците в ЕС и следва да 

доведе до пропорционално намаление 

на вноските на държавите членки в 

бюджета на ЕС; 

Or. en 

 

 


