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7.11.2018 A8-0358/1 

Изменение  1 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. 

– позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. подчертава, че МФР за периода 

2021 – 2027 г. трябва да гарантира 

отговорността и способността на 

Съюза да посреща нововъзникващи 

потребности, допълнителни 

предизвикателства и нови 

международни ангажименти, както и 

да постига своите политически 

приоритети и цели; изтъква 

сериозните проблеми, свързани с 

недостатъчното финансиране на 

МФР за периода 2014 – 2020 г., и 

отново подчертава необходимостта 

да се избегне повтаряне на грешките 

от миналото, като от самото начало 

за следващия седемгодишен период се 

осигури стабилен и надежден 

бюджет на ЕС в полза на 

гражданите; 

1. подчертава, че МФР за периода 

2021—2027 г. трябва да отговаря на 

реалните нужди на европейските 

граждани; изтъква необходимостта 

да се избягват предишни грешки, като 

се гарантира, че бюджетът на Съюза 

е по-ефикасен, прозрачен, основан на 

изпълнението и предвижда 

конкретни намаления на 

административните разходи и 

намаляване на пилеенето на пари; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Изменение  2 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. 

– позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава, че предложението 

на Комисията относно общото равнище 

на следващата МФР, определено на 

1,08 % от БНД на ЕС–27 (1,11 % след 

интегрирането на Европейския фонд 

за развитие), представлява – по 

отношение на процента от БНД – 

намаление в реално изражение в 

сравнение с действащата МФР; 

счита, че предложеното равнище на 

МФР няма да позволи на Съюза да 

изпълни политическите си 

ангажименти и да отговори на важни 

бъдещи предизвикателства; 

възнамерява поради това да договори 

необходимото повишение; 

3. изразява разочарованието си 

относно предложението на Комисията 

за увеличаване на общото равнище на 

следващата МФР и от факта, че в него 

не се взема под внимание 

оттеглянето на Обединеното 

кралство от ЕС с всички 

произтичащи от това финансови 

последици, което означава, че 

националните данъкоплатци ще 

трябва да плащат повече; подчертава 

необходимостта от правилна 

преценка относно това кои средства 

могат да бъдат по-добре управлявани 

на национално равнище, за да се 

гарантира пълно зачитане на 

принципа на субсидиарност; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Изменение  3 

Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. 

– позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава освен това 

значението на хоризонталните 

принципи, които следва да са в 

основата на МФР и на всички 

свързани с нея политики на ЕС; 

отново потвърждава в този 

контекст своята позиция, че ЕС 

трябва да изпълни своя ангажимент 

да играе водеща роля при изпълнението 

на целите на ООН за устойчиво 

развитие, и изразява съжаление във 

връзка с липсата на ясен и видим 

ангажимент в този смисъл в 

предложенията за МФР; изисква 

следователно интегрирането на 

целите на ООН за устойчиво 

развитие във всички политики и 

инициативи на ЕС за следващата 

МФР; подчертава освен това, че 

всички програми по следващата МФР 

следва да бъдат в съответствие с 

Хартата на основните права; 

подчертава значението на 

постигането на резултати по 

отношение на Европейския стълб на 

социалните права, премахването на 

дискриминацията, включително 

срещу лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, трансполовите и 

интерсексуалните (ЛГБТИ) лица, и по 

5. призовава ЕС да престане да 

играе водеща роля в изпълнението на 

целите на ООН за устойчиво развитие и 

да спре със следването на подхода на 

„приобщаваща“ Европа, обсесията с 

„половете“, разходите, свързани с 

климата, и ислямизацията на Европа. 
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отношение на създаването на 

портфейл за малцинствата, 

включително ромите, всяко от които 

е жизненоважно за изпълнението на 

ангажиментите на ЕС за изграждане 

на приобщаваща Европа; подчертава, 

че за да изпълни своите задължения 

съгласно Парижкото споразумение, 

приносът на ЕС по отношение на 

свързаната с климата цел следва да 

достигне най-малко 25% от 

разходите през периода 2021 – 2027 г. 

на МФР и 30% възможно най-скоро и 

не по-късно от 2027 г.;  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/4 

Изменение  4 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. 

– позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. счита, че изискването за 

единодушие при приемането и 

преразглеждането на Регламента за 

МФР е реална пречка в този процес; 

призовава Европейския съвет да 

задейства клаузата за преход съгласно 

член 312, параграф 2 от ДФЕС, така 

че Съветът да може да приеме 

Регламента за МФР с квалифицирано 

мнозинство; 

заличава се  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Изменение  5 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. 

– позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. потвърждава отново 

официалната си позиция, че 
равнището на МФР за периода 2021—

2027 г. следва да бъде определено на 

1 324,1 млрд. евро по цени от 2018 г., 

което представлява 1,3 % от БНД на 

ЕС–27, с цел да се осигури 

необходимото равнище на 

финансиране за най-важните 

политики на ЕС, което ще им даде 

възможност да изпълнят своята 

мисия и цели; 

16. изисква равнището на МФР за 

периода 2021—2027 г. да бъде по-ниско 

от равнището на текущата МФР, 

като във всеки случай то не следва да 

надвишава 1% от БНД на ЕС-27; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Изменение  6 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. 

– позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. възнамерява да защити 

предложението на Комисията за 

осигуряване на достатъчно равнище 

на финансиране за силна, ефикасна и 

висококачествена европейска 

публична администрация в услуга на 

всички европейци; припомня, че по 

време на действащата МФР 

институциите, органите и 

децентрализираните агенции на ЕС 

приложиха 5-процентно съкращение 

на персонала, и счита, че те не следва 

да бъдат подлагани на ново 

съкращение, което би застрашило 

пряко изпълнението на политиките 

на Съюза; изразява отново своето 

категорично несъгласие с повторното 

използване на т.нар. „резерв за 

преразпределение“ за агенциите; 

19. изразява съжаление относно 

скандалното увеличение (с около 20%) 

на административните разходи на 

ЕС, като при него също така не се 

вземат под внимание икономическите 

ограничения, които изпитват редица 

държави членки; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Изменение  7 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. 

– позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. подчертава значението на 

новия механизъм, който осигурява 

зачитането на ценностите, посочени 

в член 2 от Договора за Европейския 

съюз (ДЕС), съгласно който 

държавите членки, които не ги 

зачитат, ще понасят съответни 

финансови последици; предупреждава 

обаче, че крайните бенефициенти на 

бюджета на Съюза не бива по никакъв 

начин да бъдат засегнати от 

незачитането на основните права и 

на принципите на правовата държава 

от страна на тяхното правителство 

подчертава следователно, че подобни 

мерки не засягат задължението на 

органите на държавното управление 

или на държавите членки да 

извършват плащания към крайните 

бенефициенти или получатели; 

31. отхвърля и изказва 

съжалението си във връзка с всякакви 

опити фондовете на ЕС да бъдат 

обвързани с политически или 

икономически условия, както ще бъде 

направено съгласно новата функция II 

„Сближаване и ценности“; счита 

това за допълнителна атака срещу 

европейските народи и тяхната 

свобода и независимост; 

Or. en 



 

AM\1168508BG.docx  PE624.234v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.11.2018 A8-0358/8 

Изменение  8 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. 

– позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 40 

 

Предложение за резолюция Изменение 

40.     изисква, в съответствие с 

предложението на Комисията, 

програмирано въвеждане на кошница 

от нови собствени ресурси, която, без 

да увеличава фискалната тежест за 

гражданите, би съответствала на 

основни стратегически цели на ЕС, 

чиято европейска добавена стойност 

е очевидна и незаменима: 

40. отхвърля предлаганото 

въвеждане на три нови категории 

собствени ресурси на ЕС, основани на 

системата за търговия с емисии, 

общата консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък и 

национални вноски, изчислени върху 

количествата нерециклирани 

отпадъци от пластмасови опаковки, 

което в крайна сметка ще доведе до 

допълнително данъчно облагане на 

предприятията и повишаване на 

данъчната тежест за гражданите; 

– правилното функциониране, 

консолидирането и укрепването на 

единния пазар, по-специално чрез 

прилагането на обща консолидирана 

основа за облагане с корпоративен 

данък (ОКООКД), като основа за нов 

собствен ресурс чрез определянето на 

единна ставка за облагане върху 

приходите от ОКООКД и облагането 

на големите дружества в цифровия 

сектор, които извличат ползи от 

единния пазар 

 

– борбата срещу изменението на 

климата и ускоряването на 

енергийния преход чрез мерки като 

предвиждането на дял от приходите 
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от схемата за търговия с емисии; 

– борбата за опазване на околната 

среда чрез вноска, основаваща се на 

количеството нерециклирани 

пластмасови опаковки; 

 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Изменение  9 

Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. 

– позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. одобрява категорично 

премахването на всички отстъпки и 

други механизми за корекция, 

придружено, при необходимост, от 

ограничен преходен период; 

42. категорично отхвърля 

премахването на всички отстъпки и 

други корекционни механизми за 

всички нетни платци като 

Нидерландия; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Изменение  10 

Марко Дзани, Станислав Жултек, Андре Елисен 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. 

– позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 43 

 

Предложение за резолюция Изменение 

43. настоява за въвеждането на 

други приходи, които следва да бъдат 

допълнителен приход за бюджета на 

ЕС, без това да води до съответно 

намаление на вноските на база БНД; 

43. припомня, че държавите 

членки са отговорни за своите 

фискални политики, и подчертава, че 

правомощието за облагане с данъци 

заема централно място, що се отнася 

до суверенитета на държавите 

членки; поради това подчертава 

факта, че нито един европейски орган 

няма право да събира данъци в името 

на националните данъкоплатци; 

– глоби, плащани от дружества 

за нарушаване на правилата на 

Съюза, или глоби за закъснели 

плащания на вноски;  

 

– постъпления от глобите, 

генерирани от решения на Съда 

на Европейския съюз, 

включително платени 

еднократни суми и санкции, 

наложени на държавите 

членки във връзка с искове за 

нарушение; 

 

Or. en 

 

 


