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Изменение 1
Зузана Бързобохата

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. като има предвид, че се оказа 
невъзможно да се постигне 
споразумение за съкращаване на 
продължителността на МФР, така 
че тя да съвпадне с мандата на 
Парламента и на Комисията, започващ 
през 2014 г. (съображение Еа);

1. като има предвид, че съгласно 
споразумението относно МФР за 
периода 2014-2020 г. МФР продължава 
да не съвпада с мандата на Парламента 
и на Комисията, започващ през 2014 г. 
(съображение Еа);

Or. en

Изменение 2
Зузана Бързобохата

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава при средносрочния преглед 
на МФР да се подготви евентуалното 
намаляване на срока, за който се 
приема следващата МФР, така че да се 
осигури последващото й предоговаряне 
по време на мандата на всеки Парламент 
и всяка Комисия, като по този начин се 
гарантира пълна демократична 
легитимност за вземането на редовни 
решения относно финансовите 
перспективи на Съюза, като в същото 
време се предприемат действия, за да се 
гарантира стабилността на по-
дългосрочни разходни програми 
(параграф 25а);

7. призовава при средносрочния преглед 
на МФР да се подготви евентуалното 
синхронизиране на срока, за който се 
приема следващата МФР, с мандатите 
на ЕП и ЕК, така че да се осигури 
последващото й предоговаряне по време 
на мандата на всеки Парламент и всяка 
Комисия, като по този начин се 
гарантира пълна демократична 
легитимност за вземането на редовни 
решения относно финансовите 
перспективи на Съюза, като в същото 
време се предприемат действия, за да се 
гарантира стабилността на по-
дългосрочни разходни програми; в тази 
връзка припомня съображение 3 от 
Регламента за МФР за периода 2014 –
2020 г. (параграф 25а);
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