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BG Единство в многообразието BG 

19.10.2017 B8-0565/1 

Изменение  1 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома  

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. припомня, че съгласно член 311 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът 

осигурява самостоятелно 

средствата, необходими за постигане 

на неговите цели; счита, че 

недостатъците на действащата 

МФР и мащабът на новите 

приоритети, както и въздействието 

на оттеглянето на Обединеното 

кралство водят до едно и също 

заключение: необходимостта от 

промяна на тавана за разходи в размер 

на 1% от брутния национален доход 

(БНД) на ЕС и следователно от 

значително увеличаване на бюджета 

на Съюза, за да се отговори на 

предстоящите предизвикателства; в 

този контекст се противопоставя на 

всяко номинално намаление на обема 

на бюджета на ЕС в следващата 

МФР и следователно счита, че 

следващата МФР следва да бъде 

определена на равнище най-малко 

1,23% от БНД на ЕС; препоръчва 

дискусия между държавите членки по 

този въпрос; 

4. отхвърля и изразява съжаление 

относно всякакво възползване от 

оттеглянето на Обединеното кралство 

от ЕС („Брексит“) като средство за 

увеличаване на приходната част на 

бюджета, което в крайна сметка ще 

доведе до допълнително данъчно 

облагане на предприятията и 

повишаване на данъчната тежест за 

гражданите; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/2 

Изменение  2 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома  

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. изразява съжаление във връзка с 

факта, че бюджетът на ЕС се финансира 

предимно от национални вноски въз 

основа на БНД, вместо от същински 

собствени ресурси, както е предвидено 

в Договорите на ЕС; потвърждава 

отново ангажимента си за цялостна 

реформа на системата на собствени 

ресурси на ЕС, като водещите 

принципи са опростеност, 

справедливост и прозрачност, и в 

съответствие с препоръките на 

групата на високо равнище за 

собствените ресурси; подчертава, че 

всяка такава система следва да 

включва балансиран пакет от нови 

собствени ресурси на ЕС, разработен 

с цел подкрепа за целите на 

политиките на ЕС, който следва да 

бъде въведен прогресивно, за да се 

осигурят по-справедливи и по-

стабилни финанси на ЕС; подчертава 

освен това, че оттеглянето на 

Обединеното кралство от Съюза 

предлага възможност да се сложи 

край на всички отстъпки; очаква 

Комисията да представи амбициозни 

законодателни предложения в този 

смисъл и посочва, че както 

разходната, така и приходната част 

на следващата МФР ще бъдат 

5. отбелязва факта, че бюджетът 

на ЕС се финансира предимно от 

национални вноски въз основа на БНД; 

подчертава, че нито един европейски 

орган няма право да събира данъци от 

името на данъкоплатците в 

държавите членки; 
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третирани като един пакет в 

предстоящите преговори; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/3 

Изменение  3 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома  

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства намерението на 

Комисията да проектира бъдещия 

бюджет на ЕС на основата на 

принципите на добавената стойност 

от ЕС, фокус върху изпълнението, 

отчетност, по-голяма гъвкавост в 

рамките на стабилна рамка и 

опростени правила, както е изложено 

в документа за размисъл; 

7. отбелязва намерението на 

Комисията да проектира бъдещия 

бюджет на ЕС и подчертава 

необходимостта от правилна оценка 

на това кои средства биха могли да се 

управляват по-добре на национално 

равнище, за да се гарантира пълно 

зачитане на принципа на 

субсидиарност; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/4 

Изменение  4 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома  

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10a. отхвърля всички опити за 

използване на бюджета на ЕС за 

военни или свързани с отбраната 

разходи; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/5 

Изменение  5 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома  

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. подчертава в тази връзка, че 

следващата МФР следва да предвиди 

пряко подходящото равнище на 

гъвкавост, което ще даде 

възможност на Съюза да реагира на 

непредвидени обстоятелства и да 

финансира своите променящи се 

политически приоритети; поради 

това счита, че разпоредбите за 

гъвкавост на МФР следва да 

позволяват всички неразпределени 

маржове, както и отменените 

бюджетни кредити, да се пренасят 

без ограничения в бъдещите 

финансови години и да бъдат 

мобилизирани от бюджетния орган 

за цели, каквито той счете за 

необходими, в рамките на годишната 

бюджетна процедура; освен това 

призовава за значително укрепване на 

специалните инструменти на МФР, 

които следва да се отчитат извън 

таваните на МФР за бюджетни 

кредити както за поети задължения, 

така и за плащания, а също така и за 

създаването на отделен резерв за 

кризи, който следва да позволява 

незабавно мобилизиране на ресурси в 

случай на извънредна ситуация; 

13. осъжда всички опити за 

увеличаване на равнището на 

бюджетните кредити и подчертава 

необходимостта от ефикасно и 

отговорно използване на парите на 

данъкоплатците; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/6 

Изменение  6 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

от името на групата ENF 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома  

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. отбелязва съобщението на 

председателя на Комисията в речта 

му за състоянието на Съюза относно 

предстоящо предложение за 

специален бюджетен ред за 

еврозоната; призовава Комисията да 

предостави допълнителна и по-

подробна информация в това 

отношение; припомня, че 

резолюцията на Парламента от 16 

февруари 2017 г. призовава за 

специален бюджетен капацитет за 

еврозоната, който следва да бъде 

част от бюджета на ЕС над 

настоящите тавани на МФР и да 

бъде финансиран от еврозоната и 

други участващи държави членки 

посредством източник на приходи, 

които следва, от своя страна, да 

бъдат договорени между 

участващите държави членки и 

разглеждани като целеви приходи и 

гаранции; 

17. отхвърля идеята за специален 

бюджет за еврозоната, което ще 

създаде значителна разлика между 

държавите, които приемат единната 

валута, и държавите, които запазват 

своята национална валута, и ще 

доведе до допълнително подкопаване 

чрез технократски структури на 

демократичния национален 

суверенитет; 

Or. en 

 

 


