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Изменение  1 

Ги Верхофстад, докладчик 

 

Доклад A8-0390/2016 

Ги Верхофстад 

Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на 

Европейския съюз 

2014/2248(INI) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

–  като взе предвид работата и 

междинния доклад на групата на 

високо равнище за собствените ресурси, 

–  като взе предвид окончателния 

доклад и препоръките на Групата на 

високо равнище за собствените ресурси 

от декември 2016 г.1, 

 

____________________ 

1 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/libr

ary/reports-communication/hlgor-

report_20170104.pdf 

Or. en 

http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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Изменение  2 

Ги Верхофстад, докладчик 

 

Доклад A8-0390/2016 

Ги Верхофстад 

Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на 

Европейския съюз 

2014/2248(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 66 

 

Предложение за резолюция Изменение 

66. изразява убеждението, че бюджетът 

на ЕС трябва да разполага със система 

от истински собствени ресурси, чиито 

водещи принципи да бъдат опростеност, 

справедливост и прозрачност; счита, че 

работата на групата на високо 

равнище за собствените ресурси е от 

основно значение, и очаква от нея 

своевременни, ефективни и 

амбициозни предложения; счита, че 

такава система следва да намали дела 

на вноските на БНД в бюджета на ЕС с 

оглед изоставяне на подхода 

„подобаваща възвръщаемост“ („juste 

retour“) на държавите членки; настоява в 

този контекст за постепенното 

премахване на всички форми на 

отстъпки; 

66. изразява убеждението, че бюджетът 

на ЕС трябва да разполага със система 

от истински собствени ресурси, чиито 

водещи принципи да бъдат опростеност, 

справедливост и прозрачност; подкрепя 

препоръките на Групата на високо 

равнище за собствените ресурси по 

отношение на диверсифицирането на 

приходите в бюджета на ЕС, 

включително за нови собствени 

ресурси, за да се намали делът на 

вноските на БНД в бюджета на ЕС с 

оглед изоставяне на подхода 

„подобаваща възвръщаемост“ („juste 

retour“) на държавите членки; настоява в 

този контекст за постепенното 

премахване на всички форми на 

отстъпки; 

Or. en 

 

 


