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9.11.2018 A8-0358/56 

Изменение  56 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Анхела Валина, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 –

 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Проект на междинен доклад 

Параграф 4 a (нов) 

 

 

Проект на междинен доклад Изменение 

 4а.  отхвърля неолибералната 

политическа линия, отстоявана в 

настоящата МФР, особено по 

отношение на политиката на 

сближаване, инвестиционните 

програми и присъединяването на 

страните кандидатки; във връзка с 

това отново категорично се 

противопоставя на обвързването с 

макроикономически условия, 

наложено върху политиката на 

сближаване, както е отразено в 

предложението за общи разпоредби за 

ЕФРР, ЕСФ+, Кохезионния фонд и 

ЕФМДР, и отново отхвърля 

Програмата за подкрепа на 

реформите и обвързването с условия, 

наложено от 

предприсъединителната помощ; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/57 

Изменение  57 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Анхела Валина, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 –

 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Проект на междинен доклад 

Параграф 4 б (нов) 

 

 

Проект на междинен доклад Изменение 

 4б.  отхвърля засилването на 

милитаризма, войнствеността и 

натрапчивата идея за сигурност, с 

които се характеризира 

предложението за многогодишната 

финансова рамка за периода 2021 –

 2027 г., както и неговия расистки и 

ксенофобски подход към миграцията в 

ущърб на мира и солидарността 

между народите; във връзка с това 

отхвърля планираното значително 

увеличение на бюджетните кредити 

за отбрана и сигурност; поради това 

призовава бюджетните кредити, 

предназначени за фонд „Вътрешна 

сигурност“, Европейския фонд за 

отбрана, общата външна политика и 

политика на сигурност, военната 

мобилност и Инструмента за 

съседство, сътрудничество за 

развитие и международно 

сътрудничество, да бъдат 

разпределени изцяло за политики в 

подкрепа на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване, дребните и средните 

земеделски стопани, дребномащабния 

риболов и промишленото развитие, 
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особено в държави с по-малък 

промишлен капацитет, както и за 

приемането и интеграцията на 

мигранти; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Изменение  58 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Анхела Валина, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 –

 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Проект на междинен доклад 

Параграф 4 в (нов) 

 

 

Проект на междинен доклад Изменение 

 4в. отбелязва, че практическият 

опит от прилагането на „тематична 

концентрация“ е противоречив и че 

няма доказателства за наличието на 

положителна връзка между целта за 

намаляване на регионалните различия 

и „тематичната концентрация“, 

като според определени анализи 

съществуващите възможности за 

тематична концентрация всъщност 

са довели до задълбочаване на 

регионалните различия, например 

между големите метрополни области 

и останалата част на Европа или 

дори между държави с БВП на глава 

от населението над средния за ЕС, от 

една страна, и държавите – 

бенефициери на Кохезионния фонд, от 

друга страна; по тази причина 

препоръчва на всяка държава членка 

да се предостави по-голяма 

автономност и гъвкавост при 

управлението на новата 

многогодишна финансова рамка, като 

се отхвърли допълнителната 

централизация и допълнителното 

бюрократизиране на общите правила 
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за прилагане; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Изменение  59 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Анхела Валина, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 –

 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Проект на междинен доклад 

Параграф 10 a (нов) 

 

 

Проект на междинен доклад Изменение 

 10а. подчертава, че за решението 

относно МФР за периода 2021 –

 2027 г. се изисква единодушие на 

държавите членки в Съвета; счита, 

че този принцип е от съществено 

значение, за да се гарантира, че 

одобрената МФР е приемлива за 

всички държави членки и изключва 

всякаква възможност за 

прокарването на предложение с 

мнозинство срещу волята на 

малцинство от държавите членки; 

поради това отхвърля всеки опит за 

прекратяване на принципа на 

единодушие във връзка с решението 

относно МФР; 

Or. pt 

 

 


