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Изменение  7 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. изразява съжаление във връзка с 

факта, че бюджетът на ЕС се финансира 

предимно от национални вноски въз 

основа на БНД, вместо от същински 

собствени ресурси, както е предвидено в 

Договорите на ЕС; потвърждава отново 

ангажимента си за цялостна реформа на 

системата на собствени ресурси на ЕС, 

като водещите принципи са 

опростеност, справедливост и 

прозрачност, и в съответствие с 

препоръките на групата на високо 

равнище за собствените ресурси; 

подчертава, че всяка такава система 

следва да включва балансиран пакет от 

нови собствени ресурси на ЕС, 

разработен с цел подкрепа за целите 

на политиките на ЕС, който следва да 

бъде въведен прогресивно, за да се 

осигурят по-справедливи и по-стабилни 

финанси на ЕС;  подчертава освен това, 

че оттеглянето на Обединеното кралство 

от Съюза предлага възможност да се 

сложи край на всички отстъпки; очаква 

Комисията да представи амбициозни 

законодателни предложения в този 

смисъл и посочва, че както разходната, 

така и приходната част на следващата 

МФР ще бъдат третирани като един 

пакет в предстоящите преговори; 

5. изразява съжаление във връзка с 

факта, че бюджетът на ЕС се финансира 

предимно от национални вноски въз 

основа на БНД, вместо от същински 

собствени ресурси, както е предвидено в 

Договорите на ЕС; потвърждава отново 

ангажимента си за цялостна реформа на 

системата на собствени ресурси на ЕС, 

като водещите принципи са 

опростеност, справедливост и 

прозрачност, и в съответствие с 

препоръките на групата на високо 

равнище за собствените ресурси; 

подчертава, че всяка такава система 

следва да включва балансиран пакет от 

нови собствени ресурси на ЕС, който 

следва да бъде въведен прогресивно, за 

да се осигурят по-справедливи и по-

стабилни финанси на ЕС; подчертава 

освен това, че оттеглянето на 

Обединеното кралство от Съюза 

предлага възможност да се сложи край 

на всички отстъпки; счита също така, 

че вноските в бюджета на ЕС, както 

и националните и регионалните 

вноски, които съфинансират 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове, следва да 

бъдат изключени от изчисляването 

на дефицита по Пакта за стабилност 

и растеж (ПСР), за да се насърчат 

държавите членки да инвестират в 
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европейския проект; очаква Комисията 

да представи амбициозни законодателни 

предложения в този смисъл и посочва, 

че както разходната, така и приходната 

част на следващата МФР ще бъдат 

третирани като един пакет в 

предстоящите преговори; 

Or. en 

 

 


