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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2018 A8-0358/81 

Изменение  81 

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

Хавиер Кусо Пермуй, Анхела Валина, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Глава 49 – промяна 15 а (нова) 

Предложение за регламент 

Глава 1 – член 2 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато е необходимо да се 

използва гаранция за финансова 

помощ на държави членки, разрешена 

в съответствие с член 

параграф 1] от Регламент (ЕС) № 

[xxx/201x] („Финансовия регламент“), 

необходимата сума се мобилизира над 

таваните, определени в МФР. 

заличава се 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.11.2018 A8-0358/82 

Изменение  82 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Еманюел Морел, Патрик 

Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 – промяна 17 

Предложение за регламент 

Глава 1 – член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За всяка от годините, обхванати 

от МФР, общият размер на 

необходимите бюджетни кредити за 

плащания, след годишната корекция и 

отчитане на всички други корекции и 

преразглеждания, както и на 

прилагането на член 2, параграфи 2 и 3, 

не може да води до изискуема ставка за 

собствените ресурси, превишаваща 

тавана на собствените ресурси, 

определен в съответствие с действащото 

решение на Съвета относно системата 

на собствените ресурси на Европейския 

съюз, прието в съответствие с член 311, 

трета алинея от ДФЕС („Решение за 

собствените ресурси“). 

4. За всяка от годините, обхванати 

от МФР, общият размер на 

необходимите бюджетни кредити за 

плащания, след годишната корекция и 

отчитане на всички други корекции и 

преразглеждания, както и на 

прилагането на член 2, параграфи 2 и 3, 

не може да води до изискуема ставка за 

собствените ресурси, превишаваща 

тавана на собствените ресурси, 

определен в съответствие с действащото 

решение на Съвета относно системата 

на собствените ресурси на Европейския 

съюз, прието в съответствие с член 311, 

трета алинея от ДФЕС („Решение за 

собствените ресурси“), освен в 

изключителни случаи, които 

подлежат на обсъждане от Съвета. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Изменение  83 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Еманюел Морел, Патрик 

Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 – промяна 18 

Предложение за регламент 

Глава 2 – член 3 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. При необходимост таваните, 

определени в МФР, се намаляват, с цел 

да се осигури спазване на тавана на 

собствените ресурси, определен в 

съответствие с Решението за 

собствените ресурси. 

5. При необходимост таваните, 

определени в МФР, се намаляват, с цел 

да се осигури спазване на тавана на 

собствените ресурси, определен в 

съответствие с Решението за 

собствените ресурси, освен в 

изключителни случаи, които 

подлежат на обсъждане от Съвета. 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.11.2018 A8-0358/84 

Изменение  84 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 – промяна 19 а (нова) 

Предложение за регламент 

Глава 2 – член 6 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Общият нетен ефект от 

посочените в параграф 2 корекции, 

независимо от това дали е 

положителен, или отрицателен, не 

може да надхвърля 4 млрд. евро. 

3. Ако общият нетен ефект от 

посочените в параграф 2 корекции е 

отрицателен, той не може да 

надхвърля 4 милиарда евро. 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.11.2018 A8-0358/85 

Изменение  85 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 – промяна 21 

Предложение за регламент 

Глава 2 – член 7: 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

При отмяна — в съответствие с 

приложимите основни актове — на 

спиране на бюджетни задължения по 

отношение на фондове на Съюза в 

контекста на мерки, свързани с 

доброто икономическо управление или 

със защитата на бюджета на Съюза 

в случай на широко разпространено 

незачитане на принципите на 

правовата държава в държавите 

членки, сумите, съответстващи на 

спрените задължения, се прехвърлят 

за следващите години, като 

съответно се коригират и 

съответстващите на тях тавани на 

МФР.  

Спрените задължения за година n не 

могат да бъдат вписвани в бюджета 

след година n+2. 

заличава се 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Изменение  86 

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

Хавиер Кусо Пермуй, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 – промяна 21 а (нова) 

Предложение за регламент 

Глава 2 – член 8: 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случай на приемане след 1 януари 

2021 г. на нови правила или програми 

при споделено управление за 

структурните фондове, Кохезионния 

фонд, Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони, 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, фонд „Убежище и 

миграция“, фонд „Вътрешна 

сигурност“ и инструмента за 

управлението на границите и визите 

в рамките на Интегрирания фонд 

„Управление на границите“, сумите, 

съответстващи на средствата, неусвоени 

през 2021 г., се прехвърлят, като се 

разпределят равномерно, към годините 

2022—2025, като съответно се 

коригират и съответстващите на тях 

тавани на МФР. 

В случай на приемане след 1 януари 

2021 г. на нови правила или програми 

при споделено управление за 

структурните фондове, Кохезионния 

фонд, Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони, 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство и фонд „Убежище и 

миграция“, сумите, съответстващи на 

средствата, неусвоени през 2021 г., се 

прехвърлят, като се разпределят 

равномерно, към годините 2022—2025, 

като съответно се коригират и 

съответстващите на тях тавани на МФР. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Изменение  87 

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

Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

2018/0166R(APP) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 – промяна 22 

Предложение за регламент 

Глава 3 – член 10 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз, чиито цели и обхват 

са определени в Регламент (ЕО) 

№ 2012/2002 на Съвета, не може да 

надхвърля максимален годишен размер 

от 600 млн. евро (по цени от 2018 г.). На 

1 октомври всяка година на 

разположение остава най-малко една 

четвърт от посочената годишна сума, за 

да покрие възникващите нужди до края 

на тази година. Неизползваната през 

година n част от годишната сума може 

да се използва до година n+1. Частта от 

годишната сума, останала от 

предходната година, се използва първа. 

Частта от годишната сума от година n, 

която не бъде усвоена през година n+1, 

не може да се пренася повече. 

1. Фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз, чиито цели и обхват 

са определени в Регламент (ЕО) 

№ 2012/2002 на Съвета, не може да 

надхвърля максимален годишен размер 

от 1800 милиона евро (по цени от 2018 

г.), освен в изключителни случаи, 

които подлежат на обсъждане от 

Съвета. На 1 октомври всяка година на 

разположение остава най-малко една 

четвърт от посочената годишна сума, за 

да покрие възникващите нужди до края 

на тази година. Неизползваната през 

година n част от годишната сума може 

да се използва до година n+1. Частта от 

годишната сума, останала от 

предходната година, се използва първа. 

Частта от годишната сума от година n, 

която не бъде усвоена през година n+1, 

не може да се пренася повече. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Изменение  88 

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

Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 – промяна 24 

Предложение за регламент 

Глава 3 – член 11 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Годишният размер на резерва е 

фиксиран на 600 млн. евро (по цени от 

2018 г.) и може да бъде използван до 

година n+1 в съответствие с 

Финансовия регламент. Резервът се 

вписва в общия бюджет на Съюза като 

провизия. Частта от годишната сума, 

останала от предходната година, се 

използва първа. Частта от годишната 

сума от година n, която не бъде усвоена 

през година n+1, не може да се пренася 

повече. 

2. Годишният размер на резерва е 

фиксиран на 1800 милиона евро (по 

цени от 2018 г.) и може да бъде 

използван до година n+1 в съответствие 

с Финансовия регламент. Резервът се 

вписва в общия бюджет на Съюза като 

провизия. Частта от годишната сума, 

останала от предходната година, се 

използва първа. Частта от годишната 

сума от година n, която не бъде усвоена 

през година n+1, не може да се пренася 

повече. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Изменение  89 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Патрик Льо Ярик, Палома 

Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, Анхела Валина, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 – промяна 29 а (нова) 

Предложение за регламент 

Глава 3 – член 13 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 

Член 13а Програма за подкрепа при 

излизане от еврозоната 

 1. За държавите членки, които 

доброволно решат да напуснат 

еврозоната, трябва да бъде въведена 

програма за подпомагане на 

излизането им от еврозоната. 

2. В допълнение към 

компенсирането на щети, причинени 

от присъединяването към единната 

валута и от членство в нея, 

програмата трябва да предоставя 

финансова помощ за повторното 

въвеждане на националната валута, 

като се гарантира, че не се допуска 

прекъсване на процедурата и се 

подкрепя бързото нормализиране на 

икономическото и финансовото 

положение, диверсификацията на 

търговските отношения и бързото и 

пълноценно използване на 

възможностите, произтичащи от 

новата монетарна ситуация. 

Or. pt 
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