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8.11.2018 A8-0358/78 

Изменение  78 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Еманюел Морел, Патрик 

Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021-2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 – промяна 4 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Когато е необходимо да се 

използват гаранции, предоставени по 

общия бюджет на Съюза за 

финансова помощ на държави членки, 

разрешена в съответствие с 

член  1] от Регламент 

(ЕС) № [xxx/201x] на Европейския 

парламент и на Съвета17 

(„Финансовия регламент“), 

необходимата сума се използва над 

таваните на бюджетните кредити 

за поети задължения и за плащания 

на МФР, като се спазва таванът на 

собствените ресурси.  

 

заличава се 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/79 

Изменение  79 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Еманюел Морел, Патрик 

Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021-2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 – промяна 7 

Предложение за резолюция 

Съображение 7 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) За да може Съюзът да реагира на 

определени непредвидени обстоятелства 

или за да могат да се финансират ясно 

определени разходи, които не могат да 

бъдат финансирани в рамките на 

наличните тавани за една или повече 

функции, определени в МФР, и за да се 

осигури нормалното протичане на 

бюджетната процедура, са необходими 

следните специални инструменти: 

Европейският фонд за приспособяване 

към глобализацията, фонд 

„Солидарност“ на Европейския съюз, 

Резервът за спешна помощ, Общият 

марж за поетите задължения (Резерв на 

Съюза), Инструментът за гъвкавост и 

маржът за непредвидени обстоятелства. 

Предназначението на Резерва за спешна 

помощ не е преодоляването на 

последиците от кризи във връзка с 

пазара, които засягат производството и 

разпространението на земеделски 

продукти. Поради това е необходима 

конкретна разпоредба, с която да се 

предвиди възможност за вписване в 

бюджета на бюджетни кредити за поети 

(7) За да може Съюзът да реагира на 

определени непредвидени обстоятелства 

или за да могат да се финансират ясно 

определени разходи, които не могат да 

бъдат финансирани в рамките на 

наличните тавани за една или повече 

функции, определени в МФР, и за да се 

осигури нормалното протичане на 

бюджетната процедура, са необходими 

следните специални инструменти: 

Европейският фонд за приспособяване 

към глобализацията, фонд 

„Солидарност“ на Европейския съюз, 

Резервът за спешна помощ, Общият 

марж за поетите задължения (Резерв на 

Съюза), Инструментът за гъвкавост, 

програмата за подкрепа на 

излизането от еврозоната и маржът за 

непредвидени обстоятелства. 

Предназначението на Резерва за спешна 

помощ не е преодоляването на 

последиците от кризи във връзка с 

пазара, които засягат производството и 

разпространението на земеделски 

продукти. Поради това е необходима 

конкретна разпоредба, с която да се 
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задължения и на съответстващите им 

бюджетни кредити за плащания над 

определените в МФР тавани, когато е 

необходимо да се използват специални 

инструменти. 

предвиди възможност за вписване в 

бюджета на бюджетни кредити за поети 

задължения и на съответстващите им 

бюджетни кредити за плащания над 

определените в МФР тавани, когато е 

необходимо да се използват специални 

инструменти. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/80 

Изменение  80 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Барбара Спинели, Палома 

Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021-2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 – промяна 9 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Следва да се определят и правила 

за други ситуации, които могат да 

наложат коригирането на МФР. Тези 

корекции могат да бъдат свързани с 

късно приемане на новите правила или 

програми при споделено управление 

или с мерки, свързани с доброто 

икономическо управление или със 

защитата на бюджета на Съюза в 

случай на широко разпространено 

незачитане на принципите на 

правовата държава в държавите 

членки, приети в съответствие с 

приложимите основни актове. 

(9) Следва да се определят и правила 

за други ситуации, които могат да 

наложат коригирането на МФР. Тези 

корекции могат да бъдат свързани с 

късно приемане на новите правила или 

програми при споделено управление. 

Or. pt 

 

 


