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Изменение 1
Джийн Ламбърт

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. признава дефинираната от 
Парламента стратегия, а именно да 
преговаря по законодателните 
предложения, без да се намесва в 
цифрите по МФР; счита, че 
Парламентът следва да оцени 
резултатите от стратегията;

1. изразява съжаление относно 
дефинираната от Парламента стратегия, 
а именно да преговаря по 
законодателните предложения, без да се 
намесва в цифрите по МФР; счита, че 
Парламентът следва да оцени 
резултатите от стратегията;

Or. en

Изменение 2
Джийн Ламбърт

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съжаление, че данните от 
2011 г., предложени от Комисията като 
основа за преговорите, не отразяваха
действителността в държавите членки;

2. изразява съжаление, че данните от 
2011 г., предложени от Комисията като 
основа за преговорите, не позволиха 
оценяването в пълна степен на
действителността в държавите —
членки на ЕС; подчертава, че 
недостатъчните данни, особено 
статистически, ще се отразят 
негативно на политиките, както и 
ще засилят евентуалните 
отрицателни възприятия по 
отношение на бюджета на ЕС;

Or. en

Изменение 3
Перванш Берес
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съжаление, че данните от 
2011 г., предложени от Комисията като 
основа за преговорите, не отразяваха 
действителността в държавите членки;

2. изразява съжаление, че данните от 
2011 г. по постоянни цени, предложени 
от Комисията като основа за 
преговорите, не отразяваха 
действителността в държавите членки, 
особено по отношение на регресията 
на заетостта и социалния регрес;

Or. en

Изменение 4
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съжаление, че данните от 
2011 г., предложени от Комисията като 
основа за преговорите, не отразяваха 
действителността в държавите членки;

2. изразява съжаление, че данните от 
2011 г., предложени от Комисията като 
основа за преговорите, не отразяваха 
действителността по отношение на 
нуждите на държавите членки;

Or. en

Изменение 5
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че елементи, 
отнасящи се до законодателни 
предложения, бяха обсъждани и за тях 
бяха взети решения от Европейския 

3. изразява съжаление, че елементи, 
отнасящи се до законодателни 
предложения, бяха обсъждани и за тях 
бяха взети решения от Европейския 
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съвет, вместо да се постигне съгласие за 
тях на равнището на съответната 
формация на Съвета или на 
компетентната комисия;

съвет, вместо те да бъдат договорени и
да се постигне съгласие за тях на 
равнището на съответната формация на 
Съвета или на компетентната комисия; 
подчертава, че Съветът е 
пренебрегнал Европейския парламент 
в неговата роля като съзаконодател 
по-специално по отношение на 
инициативата за младежка заетост;

Or. en

Изменение 6
Джийн Ламбърт

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление, че елементи, 
отнасящи се до законодателни 
предложения, бяха обсъждани и за тях 
бяха взети решения от Европейския 
съвет, вместо да се постигне съгласие за 
тях на равнището на съответната 
формация на Съвета или на 
компетентната комисия;

3. изразява съжаление, че елементи, 
отнасящи се до законодателни 
предложения, бяха обсъждани и за тях 
бяха взети решения от Европейския 
съвет, вместо да се постигне съгласие за 
тях на равнището на съответната 
формация на Съвета или на 
компетентната комисия; напомня на 
Европейския съвет, че съгласно 
разпоредбите на Договора, той няма 
законодателни правомощия; 
предупреждава следователно двата 
съзаконодатели да избягват в бъдеще 
всяко прехвърляне на законодателни 
правомощия на Европейския съвет;

Or. en

Изменение 7
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление, че в случаите, в 
които съзаконодателите са постигнали 
съгласие за разширяване на обхвата на 
предложени финансови програми, това 
няма да може да бъде придружено от 
съответни увеличения в отпуснатите 
финансови средства; изразява 
неодобрение относно факта, че 
предлаганият пакет за ЕСФ с 25 % 
средства за политиката на сближаване 
не можа да бъде запазен в преговорите 
за 2014—2020 г.;

4. изразява съжаление, че в случаите, в 
които съзаконодателите са постигнали 
съгласие за разширяване на обхвата на 
предложени финансови програми, това 
няма да може да бъде придружено от 
съответни увеличения в отпуснатите 
финансови средства, нито да бъде 
предотвратено намаляването; 
изразява съжаление по-специално, че 
от основаването му, отпуснатите по 
линия на ЕСФ средства постоянно 
бяха намалявани, въпреки факта, че 
обхватът на фонда постепенно беше 
разширен; изразява неодобрение 
относно факта, че предлаганият пакет за 
ЕСФ с 25 % средства за политиката на 
сближаване не можа да бъде запазен в 
преговорите за 2014—2020 г.; изразява 
съжаление също така и от факта, че 
годишният таван на ЕФПГ е 
непропорционално намален в 
сравнение с други финансови 
инструменти;

Or. en

Изменение 8
Джийн Ламбърт

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление, че в случаите, в 
които съзаконодателите са постигнали 
съгласие за разширяване на обхвата на 
предложени финансови програми, това
няма да може да бъде придружено от 
съответни увеличения в отпуснатите 
финансови средства; изразява 
неодобрение относно факта, че 
предлаганият пакет за ЕСФ с 25 % 

4. изразява съжаление, че в случаите, в 
които съзаконодателите са постигнали 
съгласие за разширяване на обхвата на 
предложени финансови програми, това 
няма да може да бъде придружено от 
съответни увеличения в отпуснатите 
финансови средства; изразява 
неодобрение относно факта, че 
предлаганият пакет за ЕСФ с 25 % 
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средства за политиката на сближаване 
не можа да бъде запазен в преговорите 
за 2014—2020 г.;

средства за политиката на сближаване 
не можа да бъде запазен в преговорите 
за 2014—2020 г.; изразява съжаление 
относно позоваването на член 20 от 
Правилника за дейността на 
Европейския парламент за всички 
досиета, свързани с многогодишната 
финансова рамка, тъй като това 
ограничава демократичните права на 
членовете на Европейския парламент 
да изразят своето становище 
например относно минималния дял в 
пакетите на ЕСФ;

Or. en

Изменение 9
Джийн Ламбърт

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява съжаление, че въпреки 
очевидно недостатъчното време, 
произтичащо от предстоящото изтичане 
на МФР и на изборите за Европейски 
парламент, преговорите относно ЕФПГ 
и Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица бяха забавени, 
което доведе до съкращаване на 
сроковете за постигане на съгласие;

5. изразява съжаление, че въпреки 
очевидно недостатъчното време, 
произтичащо от предстоящото изтичане 
на МФР и на изборите за Европейски 
парламент, преговорите относно ЕФПГ 
и Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица бяха забавени
по причини, несвързани със 
съдържанието, което доведе до 
съкращаване на сроковете за постигане 
на съгласие;

Or. en

Изменение 10
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. изразява съжаление, че въпреки 
очевидно недостатъчното време, 
произтичащо от предстоящото изтичане 
на МФР и на изборите за Европейски 
парламент, преговорите относно ЕФПГ 
и Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица бяха забавени, 
което доведе до съкращаване на 
сроковете за постигане на съгласие;

5. изразява съжаление, че въпреки 
очевидно недостатъчното време, 
произтичащо от предстоящото изтичане 
на МФР и на изборите за Европейски 
парламент, преговорите относно ЕФПГ 
и Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица бяха 
значително забавени, което доведе до 
силно съкращаване на сроковете за 
постигане на своевременно съгласие; 
изразява съжаление от факта, че 
предложението на Комисията за 
Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица бе 
представено със значително 
закъснение;

Or. en

Изменение 11
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява съжаление, че въпреки 
очевидно недостатъчното време, 
произтичащо от предстоящото изтичане 
на МФР и на изборите за Европейски 
парламент, преговорите относно ЕФПГ 
и Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица бяха забавени, 
което доведе до съкращаване на 
сроковете за постигане на съгласие;

5. изразява съжаление, че въпреки 
очевидно недостатъчното време, 
произтичащо от предстоящото изтичане 
на МФР и на изборите за Европейски 
парламент, преговорите относно ЕФПГ 
и Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица бяха забавени, 
което доведе до неприемливо 
съкращаване на сроковете за постигане 
на съгласие;

Or. en
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Изменение 12
Джийн Ламбърт, Малика Бенараб-Ату

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. отбелязва, че промените в 
преговорните позиции не винаги бяха 
своевременно предавани в пълнота 
между съответните участници в 
Парламента, което в някои случаи 
засегна последователността на 
подхода на Парламента;

Or. en

Изменение 13
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква затрудненията да бъдат 
договаряни индивидуално хоризонтални 
елементи, които са подобни в няколко 
многогодишни програми в различни 
области на политики;

6. въз основа на опита от 
Европейската програма за заетост и 
социални иновации изтъква 
затрудненията да бъдат договаряни 
индивидуално хоризонтални елементи, 
които са подобни в няколко 
многогодишни програми в различни 
области на политики, което води до 
различни резултати и възпрепятства 
единния подход;

Or. en

Изменение 14
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. изтъква затрудненията да бъдат 
договаряни индивидуално хоризонтални 
елементи, които са подобни в няколко 
многогодишни програми в различни 
области на политики;

6. изтъква затрудненията да бъдат 
договаряни индивидуално хоризонтални 
елементи, които са подобни в няколко 
многогодишни програми в различни 
области на политики, и счита, че един 
по-систематичен подход би дал по-
добри резултати;

Or. en

Изменение 15
Джийн Ламбърт

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изтъква затрудненията да бъдат 
договаряни индивидуално хоризонтални 
елементи, които са подобни в няколко 
многогодишни програми в различни 
области на политики;

6. изтъква затрудненията да бъдат 
договаряни индивидуално хоризонтални 
елементи, които са подобни в няколко 
многогодишни програми в различни 
области на политики; подчертава, че 
това допълнително отслабва 
възможността за въздействие при 
договаряне на Парламента;

Or. en

Изменение 16
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. набляга на проблематичната 
зависимост на преговорите относно 
законодателни предложения от 
напредъка, постигнат в преговорите 

7. набляга на проблематичната 
зависимост на преговорите относно 
законодателни предложения, по-
специално по отношение на ЕСФ, от 
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относно глобалната рамка на МФР; напредъка, постигнат в преговорите 
относно глобалната рамка на МФР;

Or. en

Изменение 17
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изразява съжаление, че въпреки 
разпоредбите на Договорите, Съветът 
реши да преговаря по законодателните 
предложения въз основа на частични 
общи подходи или общи подходи, без 
мандат от предложените от Парламента 
изменения.

8. изразява съжаление, че въпреки 
разпоредбите на Договорите, Съветът 
реши да преговаря по законодателните 
предложения само въз основа на 
частични общи подходи или общи 
подходи, без мандат от предложените от 
Парламента изменения, което доведе до 
забавяне и блокиране на преговорите, 
по-специално по отношение на ЕСФ, 
ЕПФГ и Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица;

Or. en

Изменение 18
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава, че една от целите на 
реформата на Договора от Лисабон бе 
да се демократизира процесът на 
установяване на финансовата рамка 
на Съюза и изразява съжаление, че в 
този контекст, както и по 
отношение на законодателните 
предложения за периода 2014—2020 г., 
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възможността за действие напълно в 
съответствие с духа на Договора не е 
правилно използвана;

Or. en

Изменение 19
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. изразява съжаление, че 
Европейският парламент реши да не 
се възползва в пълна степен от 
възможностите, предвидени в 
съответствие с обикновената 
законодателна процедура, по време на 
преговорите със Съвета относно 
правните основания; счита във връзка 
с това, че специално внимание следва 
да се обърне на случаите, когато е 
признато, че дадено законодателно 
предложение попада в 
компетенциите на повече от една 
комисия; е на мнение, че в тези 
специални случаи мандатът за 
преговори със Съвета следва да бъде 
получен на пленарно заседание, с оглед 
да се осигури широка подкрепа, да се 
засили позицията за преговори на ЕП 
и да се гарантира прозрачност;

Or. en

Изменение 20
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8в (нов)
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Проектостановище Изменение

8в. счита, че следва да се даде 
възможност за гладко приемане на 
споразумения, договорени със Съвета, 
в пленарна зала, но това не може да 
бъде за сметка на лишаване на
пленарното заседание от всякаква 
възможност за внасяне на изменения 
в договорените текстове; счита, че 
такива процедури могат да се 
прилагат само при постигане на 
много широк политически консенсус 
по договорения текст; следователно 
призовава компетентната си 
комисия да проучи възможността за 
прилагане на разпоредбите на 
член 138 от Правилника за дейността 
на ЕП към споразуменията на първо и 
второ четене;

Or. en

Изменение 21
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8г (нов)

Проектостановище Изменение

8г. припомня, че маржовете, 
оставени на разположение под 
таваните на МФР за бюджетни 
кредити за поети задължения за 
периода 2014—2017 г., представляват 
глобален марж на МФР за поети 
задължения, който следва да се 
изчислява от Европейската комисия и 
да бъде предоставян на разположение 
над таваните, установени в МФР за 
периода 2016—2020 г. за целите на 
политиките, свързани с растежа и 
заетостта, по-специално за 
инициативата за младежка заетост;
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Or. en

Изменение 22
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8д (нов)

Проектостановище Изменение

8д. предлага, ако Договорът остане 
непроменен, при следващите 
преговори по МФР Европейският 
парламент да подходи към 
регламента за МФР и 
законодателните предложения на 
различните многогодишни програми 
като към цялостен пакет, какъвто бе 
неговият успешен подход в случая с 
механизма на системата за надзор;

Or. en

Изменение 23
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8e (нов)

Проектостановище Изменение

8е. приканва следващата Европейска 
комисия и следващия Европейски 
парламент внимателно да разгледат 
постиженията на стратегията на 
ЕС до 2020 г., особено на целите, 
свързани със заетостта, както и да 
използват клаузата за 
преразглеждане, за да добавят 
финансови ресурси с оглед даване на 
тласък на стратегията, като се 
вземе предвид фактът, че 
негативното влияние на 
продължаващата криза я застраши;
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Изменение 24
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8ж (нов)

Проектостановище Изменение

8ж. припомня, че предвиденото 
преразглеждане на МФР не трябва да 
оказва въздействие в посока на 
намаление върху никой от 
предварително разпределените 
национални пакети за политиката на 
сближаване и по-специално върху 
разпределените средства за ЕСФ;

Or. en

Изменение 25
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8з (нов)

Проектостановище Изменение

8з. призовава следващата Европейска 
комисия да се справи с проблема с 
безработицата сред младите хора, 
като предложи значително 
увеличение на бюджета на 
инициативата за младежка заетост 
в рамките на процеса на 
преразглеждане на МФР;

Or. en

Изменение 26
Перванш Берес
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Проектостановище
Параграф 8и (нов)

Проектостановище Изменение

8и. насочва вниманието на 
следващите Европейска комисия и 
Европейски парламент към факта, че 
регламентът относно Европейския 
социален фонд предвижда, че в 
началото на процеса на 
преразглеждане на МФР „средствата 
за инициативата за младежката 
заетост (ИМЗ) могат да се 
преразгледат в посока нагоре за 
годините 2016–2020 в рамките на 
бюджетната процедура в 
съответствие с член 14 от 
Регламент (ЕС) № 1311/2013“;

Or. en

Изменение 27
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8й (нов)

Проектостановище Изменение

8й. изразява дълбока загриженост от 
факта, че всеки дебат относно 
бюджета в Съвета в продължение на 
много години беше подронван от 
логиката на „справедливата 
възвращаемост“, и подчертава, че 
тази ситуация в голяма степен се 
дължи на настоящата система на 
финансиране на ЕС, където около 
85 % от приходите произтичат от 
национални вноски, вместо от реални 
собствени ресурси, както е предвидено 
в Договора от Рим;

Or. en
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Изменение 28
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8к (нов)

Проектостановище Изменение

8к. отбелязва, че Европейският съвет 
приложи „низходящ“ подход при 
определянето на общия размер на 
МФР за периода 2014—2020 г., което 
от своя страна показва едно 
тревожно разминаване между 
политическите ангажименти на ЕС, 
които Европейският съвет поема, и 
нежеланието му да ги финансира 
адекватно; подчертава, че 
Европейският парламент е подценил 
способността на Европейския съвет 
да направи оценка на въздействието 
на влизането в сила на Договора от 
Лисабон по отношение на 
правомощията на ЕП за приемането 
на МФР и да поддържа този подход;

Or. en

Изменение 29
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8л (нов)

Проектостановище Изменение

8л. изразява убеждението, че всяко 
решение относно финансовата рамка 
следва да бъде предшествано от — и 
основано на — истински политически 
дебат относно ролята, функциите и 
добавената стойност на бюджета на 
ЕС и относно неговото съответствие 
с политическата стратегия, приета 
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от Съюза, и възложените на Съюза 
оперативни цели;

Or. en

Изменение 30
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 8м (нов)

Проектостановище Изменение

8м. изтъква, че заключенията на 
Европейския съвет следва да се 
разглеждат като указания за 
преговори за Съвета; изразява дълбоко 
съжаление от факта, че този
проблем е оставил своя отпечатък 
върху преговорите по 
многогодишните програми на ЕС, по-
специално по отношение на 
Европейския социален фонд и 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията;

Or. en


