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8.11.2018 A8-0358/35 

Изменение  35 

Шабиер Бенито Силуага, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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. припомня, че както е посочено 

в доклада „Вернер“ от 1970 г. и в 

доклада на „Макдугъл“ от 1977 г., 

Съюзът се нуждае от увеличение на 

своите ресурси, за да се проправи 

пътят за компенсиране на 

различията, пораждани от единния 

пазар и текущата икономическа 

структура; в тази връзка променя 

позицията си относно равнището на 
МФР за периода 2021 – 2027 г., което 

следва да бъде определено на 4 074,1 

млрд. евро по цени от 2018 г., което 

представлява 4% от БНД на ЕС–27, с 

цел да се осигури необходимото 

равнище на финансиране за 

ключовите политики на ЕС, което ще 

позволи те да изпълняват своята 

мисия и цели; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Изменение  36 

Шабиер Бенито Силуага, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 30 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30a. настоятелно призовава да се 

сложи край на настоящата система 

от горни граници и да се превърне 

МФР в гъвкава и организирана 

система за планиране на програми на 

равнище ЕС, като се осигурят 

достатъчно ресурси за насоките за 

действие, които трябва да бъдат 

следвани; счита, че институциите на 

ЕС следва да спазват годишните 

тавани на разходите през целия 

цикъл, като компенсират 

дефицитите с излишъци през периода 

на МФР; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Изменение  37 

Шабиер Бенито Силуага, Юнус Омаржи, Еманюел Морел, Патрик Льо Ярик, 

Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 47 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 47a. настоятелно призовава да се 

води истинска борба срещу данъчните 

измами и избягването на данъци чрез 

въвеждането на възпиращи санкции 

за офшорните територии и за тези, 

които улесняват или насърчават 

такива дейности, като вниманието 

се насочи отначало по-специално към 

дружествата, които извършват 

дейност на европейския континент; 

счита, че държавите членки следва да 

си сътрудничат чрез създаване на 

координирана система за наблюдение 

на движението на капитали с цел 

борба с данъчните измами, 

избягването на данъци и изпирането 

на пари; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Изменение  38 

Шабиер Бенито Силуага, Юнус Омаржи, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо 

Пермуй, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. възнамерява да осигури 

достатъчно равнище на финансиране 

въз основа на предложението на 

Комисията за „Управление на 

миграцията и на границите“ 

(функция 4) и „Сигурност и отбрана“, 

включително реакция при кризи 

(функция 5); отново потвърждава 

своята дългогодишна позиция, според 

която допълнителните политически 

приоритети следва да бъдат съчетани 

с допълнителни финансови средства, 

за да не се подкопават 

съществуващите политики и 

програми и тяхното финансиране по 

новата МФР; 

18. призовава да се даде 

приоритет, предвид на 

неотложността и задълбочаването 
на процеса на изменение на климата, 

на програмите на ЕС, които спомагат 

за повсеместно въвеждане на нови 

системи за производство, основани на 

чиста енергия от възобновяеми 

източници в съответствие с 

технологиите, суровините и 

производствените процеси, които 

ограничават генерирането на 

отпадъци и емисиите на парникови 

газове; счита, че за тази цел всички 

програми, свързани с прехода към нов 

модел на производство, следва да 

бъдат подкрепяни с ресурси, 

използвани досега за военни цели, 

които трябва да бъдат изцяло 

преразпределени в новата МФР; 

призовава за пълно прекратяване на 

програмите на ЕС, свързани с 

отбраната; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Изменение  39 

Шабиер Бенито Силуага, Юнус Омаржи, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо 

Пермуй, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 7 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. призовава за нова концепция за 

инвестиционната политика, 

включително всички инвестиционни 

механизми на ЕС в рамките на МФР; 

счита, че тези механизми следва да се 

основават на преки публични 

инвестиции, следва да насърчават 

нови и достойни работни места в 

рамките на програмите за 

инвестиции в съответствие с нов 

енергиен преход, основан на чисти и 

възобновяеми енергийни източници, и 

истински процес на сближаване в 

Европа; счита, че те следва също 

така да действат като автоматични 

механизми за смекчаване на 

отрицателното въздействие чрез 

показатели, които имат за цел да 

компенсират дисбалансите във 

външните баланси на държавите 

членки; счита, че това ще означава 

повече и по-добри инвестиции в 

държавите членки с външен дефицит, 

докато в тези с излишък равнището 

на реалните заплати следва да се 

увеличи; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Изменение  40 

Шабиер Бенито Силуага, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 39 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 39a. предлага преходен процес за 

коригиране на системата на 

национални вноски, която има превес 

до момента; счита, че този процес 

следва да се основава на нова схема за 

фискално сътрудничество между 

държавите членки в съответствие с 

по-прогресивни данъчни режими; 

счита, че системата на собствените 

ресурси на ЕС трябва да включва 

критерий за разпределение, свързан с 

дохода на глава от населението, и че 

това предполага централните 

държави членки, които имат 

излишък в платежния си баланс 

благодарение на икономическата 

структура на еврозоната, да 

допринасят в по-голяма степен за 

компенсиране на неравномерното 

европейско разделение на труда, така 

че да се даде възможност за 

действително сближаване в цяла 

Европа; 

Or. en 

 

 


