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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2018 A8-0358/23 

Изменение  23 

Жорди Соле, Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Позоваване 9 a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  – като взе предвид колективния 

ангажимент на ЕС за постигане на 

целта за изразходване на 0,7% от 

брутния национален доход (БНД) за 

официална помощ за развитие (ОПР) 

в рамките на срока на програмата за 

периода след 2015 г., 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Изменение  24 

Жорди Соле, Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Съображение Ж a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Жa. като има предвид, че 

интегрирането на принципа на 

равенство между половете „във 

всички негови дейности“, 

включително бюджетирането, 

остава правно задължение на Съюза, 

произтичащо пряко от член 8 от 

ДФЕС;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Изменение  25 

Жорди Соле, Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. заявява освен това, че се 

противопоставя на всякакво намаляване 

на равнището на отдавна утвърдени, 

заложени в Договорите политики на ЕС, 

като политиката на сближаване, общата 

селскостопанска политика и общата 

политика в областта на рибарството; 

изразява особено несъгласие с 

евентуални радикални съкращения, 

които ще се отразят неблагоприятно 

върху същността и целите на тези 

политики, като съкращенията, 

предложени за Кохезионния фонд или 

за Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони; 

противопоставя се в този контекст на 

предложението за намаляване на 

Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) 

въпреки разширяването на неговия 

обхват и включването на четири 

съществуващи социални програми, и 

по-конкретно инициативата за младежка 

заетост;   

4. заявява освен това, че се 

противопоставя на всякакво намаляване 

на равнището на отдавна утвърдени, 

заложени в Договорите политики на ЕС, 

като политиката на сближаване, общата 

селскостопанска политика и общата 

политика в областта на рибарството, 

като същевременно подчертава 

неотложната необходимост от 

реформа с цел подобряване на техния 

принос към социалните цели и целите 

за устойчивост на Съюза; изразява 

особено несъгласие с евентуални 

радикални съкращения, които ще се 

отразят неблагоприятно върху 

същността и целите на тези политики, 

като съкращенията, предложени за 

Кохезионния фонд или за Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони; противопоставя се в 

този контекст на предложението за 

намаляване на Европейския социален 

фонд+ (ЕСФ+) въпреки разширяването 

на неговия обхват и включването на 

четири съществуващи социални 

програми, и по-конкретно инициативата 

за младежка заетост; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Изменение  26 

Жорди Соле, Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

(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 отношение на 

създаването на портфейл за 

малцинствата, включително ромите, 

всяко от които е жизненоважно за 

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 отношение на 

създаването на портфейл за 

малцинствата, включително ромите, 

всяко от които е жизненоважно за 
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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.;  

изпълнението на ангажиментите на ЕС 

за изграждане на приобщаваща Европа; 

подчертава, че за да изпълни ЕС своите 

задължения съгласно Парижкото 

споразумение, неговият принос по 

отношение на свързаната с климата цел 

следва да достигне най-малко 30% от 

разходите през периода 2021 – 2027 г. 

на МФР и 40% възможно най-скоро и не 

по-късно от 2027 г., и настоява, че за 

периода 2021 – 2027 г. МФР следва да 

изключва всякаква пряка или непряка 

подкрепа в ЕС или в чужбина за 

изкопаеми горива и за 

инфраструктура или технологии, 

свързани с изкопаемите горива; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Изменение  27 

Жорди Соле, Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5a. подчертава освен това, че ЕС 

трябва да спазва своите 

международни ангажименти и следва 

да престане да субсидира разходи, 

които са вредни за климата; 

призовава Комисията да премахне от 

бюджета на ЕС в следващата МФР 

всички преки разходи, свързани с 

ядрената енергетика, изкопаемите 

горива, асфалта и отбраната;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Изменение  28 

Жорди Соле, Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5б. насочва вниманието към 

неизпълнените международни 

ангажименти на ЕС да увеличи до 

2030 г. своята ОПР на 0,7% от 

брутния национален доход (БНД), 

като 20% от тях се използват за 

човешко развитие и за социално 

приобщаване, и на 0,2% от БНД за 

най-слабо развитите държави, както 

и да предостави ново и допълнително 

финансиране за действия в областта 

на климата в развиващите се страни; 

заявява, че тези ангажименти трябва 

да бъдат надлежно отразени в МФР 

за периода 2021 – 2027 г.;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Изменение  29 

Жорди Соле, Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. очаква следователно МФР да 

бъде поставена на челно място в 

политическата програма на Съвета и 

изразява съжаление, че досега не се 

наблюдава значителен напредък; счита, 

че редовните срещи между 

последователните председателства на 

Съвета и екипа за преговори на 

Парламента следва да бъдат 

интензифицирани и да проправят пътя 

към официалните преговори; очаква 

преди изборите за Европейски 

парламент през 2019 г. да бъде 

постигнато добро споразумение, за да 

се избегнат сериозните спънки за 

стартирането на новите програми 

вследствие на късното приемане на 

финансовата рамка, както се случи в 

миналото; подчертава, че този 

график ще даде възможност на 

новоизбрания Европейски парламент 

да коригира МФР за периода 2021 – 

2027 г. по време на задължителното 

междинно преразглеждане;  

10. очаква следователно МФР да 

бъде поставена на челно място в 

политическата програма на Съвета и 

изразява съжаление, че досега не се 

наблюдава значителен напредък; счита, 

че редовните срещи между 

последователните председателства на 

Съвета и екипа за преговори на 

Парламента следва да бъдат 

интензифицирани и да проправят пътя 

към официалните преговори; изразява 

готовността си да започне във 

възможно най-кратък срок 

пълноценни преговори със Съвета, за 

да се избегнат сериозните спънки за 

стартирането на новите програми; 

счита обаче, че по демократични 

причини за предпочитане е 

Регламентът за МФР да бъде приет 

след европейските избори; освен това 

изразява убеждението си, че новите 

програми на ЕС за периода 2021 –

 2027 г. следва да бъдат приети 

официално от новоизбрания 

парламент; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Изменение  30 

Жорди Соле, Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. възнамерява да осигури 

достатъчно равнище на финансиране 

въз основа на предложението на 

Комисията за „Управление на 

миграцията и на границите“ (функция 4) 

и „Сигурност и отбрана“, 

включително реакция при кризи 

(функция 5); отново потвърждава 

своята дългогодишна позиция, според 

която допълнителните политически 

приоритети следва да бъдат съчетани с 

допълнителни финансови средства, за да 

не се подкопават съществуващите 

политики и програми и тяхното 

финансиране по новата МФР;  

18. възнамерява да осигури 

достатъчно равнище на финансиране 

въз основа на предложението на 

Комисията за „Управление на 

миграцията и на границите“ 

(функция 4); отново потвърждава своята 

дългогодишна позиция, според която 

допълнителните политически 

приоритети следва да бъдат съчетани с 

допълнителни финансови средства, за да 

не се подкопават съществуващите 

политики и програми и тяхното 

финансиране по новата МФР; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Изменение  31 

Жорди Соле, Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  18а. решително подкрепя мерки 

като обединяване и споделяне, както 

и регулаторни механизми, които 

спомагат за преодоляване на 

многобройните структурни проблеми 

в сектора на отбраната, които 

възпрепятстват сътрудничеството 

между държавите членки и 

възпрепятстват укрепването на 

военния капацитет за операции по 

общата политика за сигурност и 

отбрана (ОПСО); счита, че вместо да 

се използват средствата от 

бюджета на ЕС за отбрана, 

Комисията следва да се съсредоточи 

върху подпомагането на държавите 

членки за значително повишаване на 

ефективността на сектора, който 

вече изразходва около 200 милиарда 

евро;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Изменение  32 

Жорди Соле, Хелга Трюпел 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  18б. изразява дълбоко съжаление във 

връзка със значителното намаляване 

на средствата, предназначени в 

следващата МФР за предотвратяване 

на граждански конфликти и 

изграждане на мир, в сравнение с 

тези, предназначени за текущия 

финансов период; настоятелно 

призовава Съвета и Комисията да 

преразгледат тази позиция и да 

утроят инвестициите в 

предотвратяването на граждански 

конфликти;  

Or. en 

 

 


