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Изменение 1
Алда Соуза, Юрген Клуте, Пол Мърфи

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства политическото 
споразумение, постигнато на 27 юни 
2013 г. на най-високо политическо 
равнище между Парламента, 
ирландското председателство и 
Комисията относно пакета за 
Многогодишната финансова рамка
(МФР) за периода 2014—2020 г.
(Регламент за МФР и МИС) като
максимално постижим резултат при 
настоящите обстоятелства и 
процедури; изразява решимост да 
използва в пълна степен в хода на 
предстоящите бюджетни процедури 
новите инструменти, които са 
установени, по-специално по 
отношение на гъвкавостта;

1. отхвърля политическото 
споразумение, постигнато на 27 юни 
2013 г.между Парламента, ирландското 
председателство и Комисията относно 
пакета за Многогодишната финансова 
рамка (МФР) за периода 2014—2020 г.
(Регламент за МФР и МИС), тъй като
това споразумение не отразява нито 
един от приоритетите и опасенията, 
които биха могли да допринесат за 
постигането на обрат в настоящата 
социална, икономическа и финансова 
криза, който би могъл да прекрати 
съществуващата понастоящем 
извънредна социална ситуация в 
толкова много държави – членки на 
ЕС; подчертава, че това 
споразумение, което ще обвърже 
Съюза за следващите седем години, и 
мерките на Европейския съвет, 
Европейската комисия, Европейската 
централна банка и Международния 
валутен фонд за борба със 
социалната, икономическата и 
финансовата криза само ще доведат 
до драстично увеличение на 
безработицата, големи съкращения 
на заплатите, по-висока пенсионна 
възраст и по-ниски публични разходи 
в области като научните 
изследвания, иновациите, 
образованието и здравеопазването;

Or. en

Изменение 2
Хелга Трюпел
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от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства политическото 
споразумение, постигнато на 27 юни 
2013 г. на най-високо политическо 
равнище между Парламента, 
ирландското председателство и 
Комисията относно пакета за 
Многогодишната финансова рамка
(МФР) за периода 2014—2020 г.
(Регламент за МФР и МИС) като
максимално постижим резултат при 
настоящите обстоятелства и 
процедури; изразява решимост да 
използва в пълна степен в хода на 
предстоящите бюджетни процедури 
новите инструменти, които са 
установени, по-специално по 
отношение на гъвкавостта;

1. отхвърля политическото 
споразумение, постигнато на 27 юни 
2013 г. на най-високо политическо 
равнище между Парламента, 
ирландското председателство и 
Комисията относно пакета за 
Многогодишната финансова рамка
(МФР) за периода 2014—2020 г.
(Регламент за МФР и МИС), като има 
предвид, че резултатът се отдалечава 
от първоначалната преговорна 
позиция на ЕП и не отговоря на нито 
едно от основните изисквания на ЕП, 
изложени в неговата резолюция, 
приета с преобладаващо мнозинство 
на 13 март 2013 г., като например 
значително увеличаване на 
ориентирани към бъдещето 
политики, задължително и 
всеобхватно преразглеждане, 
максимална цялостна гъвкавост и 
споразумение относно собствените 
ресурси; следователно призовава 
Съвета и Комисията да продължат 
преговорите относно МФР с цел 
постигане на по-добре балансиран
резултат;

Or. en

Изменение 3
Ане Е. Йенсен, Джордж Лайън, Гербен-Ян Гербранди, Ян Мьолдер

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. приветства политическото 
споразумение, постигнато на 27 юни 
2013 г. на най-високо политическо 
равнище между Парламента, 
ирландското председателство и 
Комисията относно пакета за 
Многогодишната финансова рамка
(МФР) за периода 2014—2020 г.
(Регламент за МФР и МИС) като 
максимално постижим резултат при 
настоящите обстоятелства и 
процедури; изразява решимост да 
използва в пълна степен в хода на 
предстоящите бюджетни процедури 
новите инструменти, които са 
установени, по-специално по отношение 
на гъвкавостта;

1. приветства политическото 
споразумение, постигнато на 27 юни 
2013 г. на най-високо политическо 
равнище между Парламента, 
ирландското председателство и 
Комисията относно пакета за 
Многогодишната финансова рамка
(МФР) за периода 2014—2020 г.
(Регламент за МФР и МИС), но 
припомня, че все още трябва да бъде 
изпълнен набор от условия преди 
пакетът да може да бъде подложен 
на гласуване; изразява решимост да 
използва в пълна степен своите 
законодателни правомощия при 
настоящите преговори относно 
правното основание за новите 
програми, както и, в хода на 
предстоящите бюджетни процедури, 
относно новите инструменти, които са 
установени, по-специално по отношение 
на гъвкавостта;

Or. en

Изменение 4
Ейдер Гардиасабал Рубиал

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства политическото 
споразумение, постигнато на 27 юни 
2013 г. на най-високо политическо 
равнище между Парламента, 
ирландското председателство и 
Комисията относно пакета за 
Многогодишната финансова рамка
(МФР) за периода 2014—2020 г.
(Регламент за МФР и МИС) като 
максимално постижим резултат при 

1. отбелязва политическото 
споразумение, постигнато на 27 юни 
2013 г. на най-високо политическо 
равнище между Парламента, 
ирландското председателство и 
Комисията относно пакета за 
Многогодишната финансова рамка
(МФР) за периода 2014—2020 г.
(Регламент за МФР и МИС); изразява 
решимост да използва в пълна степен в 
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настоящите обстоятелства и 
процедури; изразява решимост да 
използва в пълна степен в хода на 
предстоящите бюджетни процедури 
новите инструменти, които са 
установени, по-специално по отношение 
на гъвкавостта;

хода на предстоящите бюджетни 
процедури новите инструменти, които 
са установени, по-специално по 
отношение на гъвкавостта;

Or. en

Изменение 5
Ане Е. Йенсен, Джордж Лайън, Гербен-Ян Гербранди, Ян Мьолдер

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че дългите и напрегнати 
преговори както в Съвета, така и на 
междуинституционално равнище и 
резултатите от тях не 
представляват удовлетворително 
прилагане на новите разпоредби на 
ДФЕС относно МФР, които бяха 
приложени за пръв път, по-специално 
по отношение на ролята и 
правомощията на Парламента;

2. подчертава, че дългите и напрегнати 
преговори както в Съвета, така и на 
междуинституционално равнище
разкриват нарушение от страна на
Съвета на новите разпоредби на ДФЕС 
относно МФР, които бяха приложени за 
пръв път, по-специално по отношение 
на ролята и правомощията на 
Парламента;

Or. en

Изменение 6
Хелга Трюпел
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че дългите и напрегнати 
преговори както в Съвета, така и на 
междуинституционално равнище и 

2. изразява убеждение, че дългите и 
напрегнати преговори както в Съвета, 
така и на междуинституционално 
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резултатите от тях не представляват
удовлетворително прилагане на новите 
разпоредби на ДФЕС относно МФР, 
които бяха приложени за пръв път, по-
специално по отношение на ролята и 
правомощията на Парламента;

равнище и резултатите от тях 
представляват неудовлетворително
прилагане на новите разпоредби на 
ДФЕС относно МФР, които бяха 
приложени за пръв път, по-специално 
по отношение на ролята и 
правомощията на Парламента;

Or. en

Изменение 7
Алда Соуза, Юрген Клуте

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изразява дълбоко съжаление 
относно постигането на това 
споразумение и категорично отхвърля 
потайната и недемократична 
процедура, която доведе до 
политическо споразумение без 
провеждане на предварителни 
консултации с всички политически 
групи в Европейския парламент;
изразява съжаление, че Европейският 
съвет пренебрегва ролята и 
правомощията на Парламента, 
които са посочени в Договора от 
Лисабон;

Or. en

Изменение 8
Алда Соуза, Юрген Клуте

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава провала на 
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преговорите със Съвета по всички 
разпоредби на Регламента за МФР и 
Междуинституционалното 
споразумение, които трябваше да 
гарантират, че Съюзът ще разполага 
с модерен, ориентиран към бъдещето, 
гъвкав и прозрачен бюджет, който ще 
осигури растеж и достойни работни 
места и ще преодолее разликата 
между политическите ангажименти 
на ЕС и бюджетните средства;

Or. en

Изменение 9
Хелга Трюпел
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление относно факта, че 
Съветът счете заключенията на 
Европейския съвет от 8 февруари 2013 г. 
за задължителни за преговарящите от 
Съвета; подчертава, че заключенията на 
Европейския съвет също така включват 
елементи, попадащи в обхвата на 
обикновената законодателна процедура, 
като например подробни критерии за 
отпускане на средства, пакети от мерки 
по програми или бенефициери, както и 
дискреционни финансови средства, 
коригиращи равнището на 
националните приходи от бюджета на 
Съюза;

3. изразява съжаление относно факта, че 
Съветът счита заключенията на 
Европейския съвет от 8 февруари 2013 г. 
за задължителни за преговарящите от 
Съвета; подчертава, че заключенията на 
Европейския съвет също така включват 
елементи, попадащи в обхвата на 
обикновената законодателна процедура, 
като например подробни критерии за 
отпускане на средства, пакети от мерки 
по програми или бенефициери, както и 
дискреционни финансови средства, 
коригиращи равнището на 
националните приходи от бюджета на 
Съюза; посочва, че тези преговори 
доведоха до ситуация, при която 
Европейският съвет де факто има 
законодателно правомощие, макар че 
противоречи на разпоредбите и духа 
на Договора от Лисабон;

Or. en
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Изменение 10
Ане Е. Йенсен, Джордж Лайън, Гербен-Ян Гербранди, Ян Мьолдер

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление относно факта, 
че Съветът счете заключенията на 
Европейския съвет от 8 февруари 2013 г. 
за задължителни за преговарящите от 
Съвета; подчертава, че заключенията на 
Европейския съвет също така включват 
елементи, попадащи в обхвата на 
обикновената законодателна процедура, 
като например подробни критерии за 
отпускане на средства, пакети от мерки 
по програми или бенефициери, както и 
дискреционни финансови средства, 
коригиращи равнището на 
националните приходи от бюджета на 
Съюза;

3. осъжда факта, че Съветът счита 
заключенията на Европейския съвет от 
8 февруари 2013 г. за задължителни за 
преговарящите от Съвета; подчертава, 
че заключенията на Европейския съвет 
също така включват елементи, 
попадащи в обхвата на обикновената 
законодателна процедура, като 
например подробни критерии за 
отпускане на средства, пакети от мерки 
по програми или бенефициери, както и 
дискреционни финансови средства, 
коригиращи равнището на 
националните приходи от бюджета на 
Съюза;

Or. en

Изменение 11
Хелга Трюпел
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. заявява своята решимост да 
упражнява изцяло своите 
законодателни прерогативи, както са 
посочени в Договора от Лисабон;
отново заявява, че преговорите по 
елементи, които попадат в обхвата 
на обикновената законодателна 
процедура, не могат да се 
предопределят от заключенията на 



PE516.960v01-00 10/12 AM\1002223BG.doc

BG

Европейския съвет относно МФР, 
които трябва да се възприемат 
единствено като политически 
препоръки към Съвета;
предупреждава Съвета срещу всеки 
опит да се намалят законодателните 
правомощия на Европейския 
парламент, особено по отношение на 
реформите на политиката на 
сближаване и общата 
селскостопанска политика (ОСП);

Or. en

Изменение 12
Ане Е. Йенсен,  Джордж Лайън, Гербен-Ян Гербранди, Ян Мьолдер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. освен това изразява съжаление, че 
многобройните контакти и срещи, 
проведени през последните няколко 
години между неговата делегация и 
последователните председателства на 
Съвета не оказаха въздействие върху 
духа, графика или съдържанието на 
преговорите или върху позицията на 
Съвета, включително потребността от 
разграничаване на законодателните от 
бюджетните аспекти в споразумението 
за МФР;

4. освен това изразява дълбоко
съжаление, че многобройните контакти 
и срещи, проведени през последните 
няколко години между неговата 
делегация и последователните 
председателства на Съвета не оказаха 
въздействие върху духа, графика или 
съдържанието на преговорите или върху 
позицията на Съвета, включително, до 
момента, потребността от 
разграничаване на законодателните от 
бюджетните аспекти в споразумението 
за МФР;

Or. en

Изменение 13
Хелга Трюпел
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4a (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. изразява дълбоко съжаление 
относно липсата на амбиция и 
липсата на конструктивен подход от 
страна на Европейската комисия, 
която не е изпълнила своята 
жизненоважна роля в процеса на 
вземане на решения;

Or. en

Изменение 14
Алда Соуза, Юрген Клуте

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. отново изтъква необходимостта 
от увеличаване на прозрачността и 
гарантиране на демократична 
процедура, която предоставя 
възможност и гарантира 
присъствието на представители на 
всички политически групи на ЕП на 
всички етапи от преговорите;
настоява, че трябва да има цялата 
необходима информация, с която 
Комисията разполага относно 
равнището на договорените 
национални средства в рамките на 
политиката на сближаване и 
селскостопанската политика, 
включително дерогациите и 
специфичните средства за всяка 
държава членка; също така изисква 
цялата необходима информация 
относно въздействието на взетите 
решения относно приходната част на 
МФР върху отделните държави 
членки;
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава своята комисия по 
бюджети, в сътрудничество с комисията 
по конституционни работи, да изготви 
необходимите заключения и 
своевременно да представи нови 
предложения преди предложенията за
преглед/преразглеждане за 2016 г. 
относно реда и условията за провеждане 
на подобни преговори, така че да се 
гарантира демократичният и прозрачен 
характер на целия процес на определяне 
на бюджета.

6. призовава своята комисия по 
бюджети, в сътрудничество с комисията 
по конституционни работи, да изготви 
необходимите заключения и 
своевременно да представи нови 
предложения преди предложенията за
следизборно преразглеждане за 2016 г. 
относно реда и условията за провеждане 
на подобни преговори, така че да се 
гарантира демократичният и прозрачен 
характер на целия процес на определяне 
на бюджета.
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