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19.10.2017 B8-0565/8 

Изменение  8 

Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. изразява убеждението си, че 

дебатът относно бъдещото финансиране 

на Европейския съюз не може да се 

проведе, без да се вземат предвид 

поуките, извлечени от периода 2014—

2020 г. на многогодишната финансова 

рамка (МФР); подчертава сериозните 

недостатъци на действащата МФР, 

която беше доведена до своя предел, за 

да се осигурят необходимите на Съюза 

ресурси, така че той да се справи с 

редица сериозни кризи и нови 

предизвикателства и да финансира 

своите нови политически 

приоритети; подчертава 

убеждението си, че ниското равнище 

на финансиране по настоящата МФР 

се оказа недостатъчно, за да отговори 

на действителните потребности и 

политически амбиции на Съюза; 

1. изразява убеждението си, че 

дебатът относно бъдещото финансиране 

на Европейския съюз не може да се 

проведе, без да се вземат предвид 

поуките, извлечени от периода 2014—

2020 г. на многогодишната финансова 

рамка (МФР); подчертава сериозните 

недостатъци на действащата МФР, 

която беше доведена до своя предел, за 

да се осигурят необходимите на Съюза 

ресурси, така че той да се справи с 

редица сериозни хуманитарни и 

природни кризи; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/9 

Изменение  9 

Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. при все това изразява 

съжаление, че четири от петте 

представени сценария („Продължаваме, 

както досега“, „Правим по-малко, но 

заедно“, „Някои правят повече“ и 

„Радикално препроектиране“) означават 

реално снижаване на амбициите на 

Съюза и предвиждат свиване на двете 

отдавна съществуващи политики на ЕС 

и крайъгълни камъни на европейския 

проект, заложени в Договорите, а 

именно общата селскостопанска 

политика и политиката на сближаване; 

подчертава своята дългогодишна 

позиция, че допълнителните 

политически приоритети следва да 

бъдат обвързвани с допълнителни 

финансови средства и че не следва да 

се финансират за сметка на 

съществуващите политики на ЕС; 

счита, че петият сценарий („Правим 

много повече заедно“) е положителна 

и конструктивна отправна точка за 

текущата дискусия относно 

бъдещето на финансите на ЕС и 

следователно за бъдещия модел на 

Европейския съюз; насърчава 

Комисията да разработи сценарий, 

който отчита препоръките на 

Парламента, с цел да се отговори на 

настоящите и бъдещите 

3. отбелязва, че четири от петте 

представени сценария („Продължаваме, 

както досега“, „Правим по-малко, но 

заедно“, „Някои правят повече“ и 

„Радикално препроектиране“) означават 

реално снижаване на настоящите 

политики на Съюза и предвиждат 

свиване на двете основни отдавна 

съществуващи политики на ЕС, 

заложени в Договорите, т.е. общата 

селскостопанска политика и политиката 

на сближаване; 
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предизвикателства и да се определи 

нов набор от приоритети; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/10 

Изменение  10 

Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. припомня, че съгласно член 311 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът 

осигурява самостоятелно средствата, 

необходими за постигане на неговите 

цели; счита, че недостатъците на 

действащата МФР и мащабът на новите 

приоритети, както и въздействието на 

оттеглянето на Обединеното кралство 

водят до едно и също заключение: 

необходимостта от промяна на тавана 

за разходи в размер на 1% от брутния 

национален доход (БНД) на ЕС и 

следователно от значително 

увеличаване на бюджета на Съюза, за 

да се отговори на предстоящите 

предизвикателства; в този контекст 

се противопоставя на всяко 

номинално намаление на обема на 
бюджета на ЕС в следващата МФР и 

следователно счита, че следващата 

МФР следва да бъде определена на 

равнище най-малко 1,23% от БНД на 

ЕС; препоръчва дискусия между 

държавите членки по този въпрос; 

4. припомня, че съгласно член 311 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът 

осигурява самостоятелно средствата, 

необходими за постигане на неговите 

цели; счита, че недостатъците на 

действащата МФР и мащабът на новите 

приоритети, както и въздействието на 

оттеглянето на Обединеното кралство 

водят до едно и също заключение: 

необходимостта от реформа на 

системата на собствени ресурси, за да 

се постигне по-балансирано 

финансиране от бюджета на ЕС; 

Or. en 



 

AM\1137610BG.docx  PE611.491v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

19.10.2017 B8-0565/11 

Изменение  11 

Марко Вали, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

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; призовава за система на 

собствени ресурси, която не засяга 

гражданите; подчертава, че 

въвеждането на всеобхватен данък 

върху финансовите транзакции би 

могло да представлява средство не 

само за финансиране на бюджета на 

ЕС, но и за борба с финансовите 

спекулации; призовава също така за 

въвеждането на данък върху 

емисиите на CO2 за 

многонационалните предприятия; 

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 
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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; 

Or. en 

 

 


