
 

AM\1154501BG.docx  PE621.622v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

28.5.2018 B8-0239/1 

Изменение  1 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените 

ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. изразява своето разочарование 

от предложеното глобално равнище на 

следващата МФР, фиксирано на 1,1 

трилиона евро, което представлява 1,08 

% от БНД на ЕС–27, след приспадането 

на Европейския фонд за развитие 

(понастоящем 0,03 % от БНД на ЕС 

извън бюджета на ЕС); подчертава, че 

това глобално равнище като процент от 

БНД е по-ниско в реално изражение от 

равнището на действащата МФР, 

въпреки допълнителното финансиране, 

необходимо за новите политически 

приоритети и нововъзникващи 

предизвикателства пред Съюза; 

припомня, че настоящата МФР е по-

малка от предшестващата я (МФР за 

периода 2007—2013 г.) и се оказа 

недостатъчна за финансирането на 

неотложните нужди на Съюза; 

4. отбелязва предложеното 

глобално равнище на следващата МФР, 

фиксирано на 1,1 трилиона евро, което 

представлява 1,08 % от БНД на ЕС–27, 

след приспадането на Европейския фонд 

за развитие (понастоящем 0,03 % от 

БНД на ЕС извън бюджета на ЕС); 

подчертава, че това глобално равнище 

като процент от БНД е по-ниско в 

реално изражение от равнището на 

действащата МФР, въпреки 

допълнителното финансиране, 

необходимо за новите политически 

приоритети и нововъзникващи 

предизвикателства пред Съюза; 

припомня, че настоящата МФР е по-

малка от предшестващата я (МФР за 

периода 2007—2013 г.) и се оказа 

недостатъчна за финансирането на 

неотложните нужди на Съюза; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/2 

Изменение  2 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените 

ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. изразява съжаление във връзка с 

факта, че настоящото предложение води 

пряко до намаляване на равнището на 

общата селскостопанска политика 

(ОСП) и на политиката на сближаване 

със съответно 15 % и 10 %; изразява 

особено несъгласие с каквито и да било 

радикални съкращения, които ще се 

отразят неблагоприятно върху 

същността и целите на тези политики, 

като например съкращенията, 

предложени за Кохезионния фонд (с 45 

%) или за Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони (с 

повече от 25 %); поставя под въпрос, 

във връзка с това, предложението за 

намаляване на Европейския социален 

фонд с 6 % въпреки разширяването на 

неговия обхват и включването на 

инициативата за младежка заетост; 

5. изразява съжаление във връзка с 

факта, че настоящото предложение води 

пряко до намаляване на равнището на 

общата селскостопанска политика 

(ОСП) и на политиката на сближаване 

със съответно 15 % и 10 %; изразява 

особено несъгласие с каквито и да било 

радикални съкращения, които ще се 

отразят неблагоприятно върху 

същността и целите на тези политики, 

като например съкращенията, 

предложени за Кохезионния фонд (с 45 

%) или за Европейския земеделски фонд 

за развитие на селските райони (с 

повече от 25 %); изразява загриженост 

относно засилената връзка между 

структурните реформи и 

политиката на сближаване и се 

противопоставя на обвързването с 

макроикономически условия, което 

може да доведе до спиране на 

плащанията или поетите 

задължения по оперативните 

програми в дадена държава членка, 

която не изпълнява специфичните за 

всяка държава препоръки; поставя под 

въпрос, във връзка с това, 

предложението за намаляване на 

Европейския социален фонд с 6 % 

въпреки разширяването на неговия 

обхват и включването на инициативата 
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за младежка заетост; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/3 

Изменение  3 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените 

ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. отново потвърждава твърдата си 

позиция относно необходимото 

равнище на финансиране за ключови 

политики на ЕС в рамките на МФР за 

периода 2021—2027 г., така че да им се 

даде възможност да изпълняват своите 

задачи и цели; подчертава, в частност, 

отправения призив за запазване на 

финансирането на ОСП и политиката на 

сближаване за ЕС–27 поне на 

равнището на бюджета за 2014—2020 г. 

в реално изражение, като се зачита 

цялостната структура на тези политики, 

за трикратно увеличаване на настоящия 

бюджет за програмата „Еразъм +“, за 

удвояване на специалното финансиране 

за МСП и за справяне с безработицата 

сред младежите, за увеличаване на 

настоящия бюджет за научни 

изследвания и иновации с поне 50 %, 

така че той да достигне 120 милиарда 

евро, двукратно увеличение на 

програмата Life +, за значително 

повишаване на инвестициите чрез 

Механизма за свързване на Европа, 

както и за осигуряване на 
допълнително финансиране за 

сигурността, миграцията и външните 

отношения; подчертава, следователно, 

позицията си за МФР за периода 2021—

2027 г. в размер на 1,3 % от БНД на ЕС-

6. отново потвърждава твърдата си 

позиция относно необходимото 

равнище на финансиране за ключови 

политики на ЕС в рамките на МФР за 

периода 2021—2027 г., така че да им се 

даде възможност да изпълняват своите 

задачи и цели; подчертава, в частност, 

отправения призив за запазване на 

финансирането на ОСП и политиката на 

сближаване за ЕС–27 поне на 

равнището на бюджета за 2014—2020 г. 

в реално изражение, като се зачита 

цялостната структура на тези политики, 

за трикратно увеличаване на настоящия 

бюджет за програмата „Еразъм +“, за 

удвояване на специалното финансиране 

за МСП и за справяне с безработицата 

сред младежите, за увеличаване на 

настоящия бюджет за научни 

изследвания и иновации с поне 50 %, 

така че той да достигне 120 милиарда 

евро, двукратно увеличение на 

програмата Life + и за значително 

повишаване на инвестициите чрез 

Механизма за свързване на Европа; 

подчертава, че е важно да се 

финансират проекти, осигуряващи 

реална икономическа, социална и 

екологична добавена стойност за 

държавите членки, което би 

позволило да се гарантира, че те не се 
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27; използват за финансиране на спорни 

или разточителни проекти, както и 

да се осигури допълнително 

финансиране за сигурността, 

миграцията и външните отношения; 

подчертава, следователно, позицията си 

за МФР за периода 2021—2027 г. в 

размер на 1,3 % от БНД на ЕС-27; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/4 

Изменение  4 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените 

ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. подкрепя предложенията на 

Комисията относно реформата на 

системата на собствените ресурси на 

ЕС, които представляват много 

положителен елемент на приходите в 

пакета за МФР за периода 2021—

2027 г.; следователно приветства 

предложението за въвеждане на три 

нови собствени ресурси на ЕС и 

опростяване на сегашния собствен 

ресурс на база ДДС; подчертава, че тези 

предложения, пряко вдъхновени от 

работата на междуинституционалната 

група на високо равнище относно 

собствените ресурси, бяха също част от 

предложения пакет, предложен от 

Парламента в неговата резолюция от 14 

март 2018 г.; отбелязва със задоволство, 

че тези нови ресурси съответстват на 

две стратегически цели на Съюза, а 

именно правилното функциониране на 

вътрешния пазар и опазването на 

околната среда и борбата срещу 

изменението на климата; очаква 

подкрепа от страна на Съвета и 

Комисията с оглед на засилване на 

ролята на Парламента в процедурата по 

приемане на актовете за собствените 

ресурси; припомня още веднъж 

позицията си, че разходната и 

приходната част на следващата МФР 

8. подкрепя предложенията на 

Комисията относно реформата на 

системата на собствените ресурси на 

ЕС, които представляват много 

положителен елемент на приходите в 

пакета за МФР за периода 2021—

2027 г.; подчертава, че е важно да се 

гарантира, че реформата не води до 

допълнителни разходи за 

европейските граждани; следователно 

приветства предложението за въвеждане 

на три нови собствени ресурси на ЕС и 

опростяване на сегашния собствен 

ресурс на база ДДС, но изразява 

съжаление във връзка с 

предложението 20% от приходите 

от схемата за търговия с емисии да 

захранват бюджета на ЕС, тъй като 

тези приходи следва да продължат да 

бъдат предназначени изключително 

за държавите членки; подчертава, че 

тези предложения, пряко вдъхновени от 

работата на междуинституционалната 

група на високо равнище относно 

собствените ресурси, бяха също част от 

предложения пакет, предложен от 

Парламента в неговата резолюция от 14 

март 2018 г.; отбелязва със задоволство, 

че тези нови ресурси съответстват на 

две стратегически цели на Съюза, а 

именно правилното функциониране на 
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следва да бъдат разглеждани като един 

пакет в предстоящите преговори и че 

няма да бъде постигнато споразумение с 

Парламента относно МФР, без да бъде 

постигнат съответен напредък по 

отношение на собствените ресурси; 

вътрешния пазар и опазването на 

околната среда и борбата срещу 

изменението на климата; очаква 

подкрепа от страна на Съвета и 

Комисията с оглед на засилване на 

ролята на Парламента в процедурата по 

приемане на актовете за собствените 

ресурси; припомня още веднъж 

позицията си, че разходната и 

приходната част на следващата МФР 

следва да бъдат разглеждани като един 

пакет в предстоящите преговори и че 

няма да бъде постигнато споразумение с 

Парламента относно МФР, без да бъде 

постигнат съответен напредък по 

отношение на собствените ресурси; 

Or. en 



 

AM\1154501BG.docx  PE621.622v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

28.5.2018 B8-0239/5 

Изменение  5 

Марко Вали, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените 

ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. отбелязва предложението на 

Комисията за създаване на европейски 

механизъм за стабилизиране на 

инвестициите, който ще допълва 

стабилизиращата функция на 

националните бюджети в случай на 

големи асиметрични сътресения; 

възнамерява внимателно да разгледа 

това предложение, особено по 

отношение на неговите цели и обем; 

13. отхвърля предложението на 

Комисията за създаване на европейски 

механизъм за стабилизиране на 

инвестициите, тъй като това би могло 

да означава евентуално налагане на 

макроикономически условия за 

държавите членки; подчертава, че за 

всяка форма на структурна реформа 

следва да се взема решение с пълното 

съгласие на държавите членки, като 

тази реформа следва да бъде социално 

устойчива и да не цели по никакъв 

начин обезценяване на заплатите; 

Or. en 

 

 


