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4.7.2016 A8-0224/11 

Изменение  11 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че в отговор на този 

неотложен проблем през 2014 г. новата 

Комисия предложи план за инвестиции 

за Европа и създаването на ЕФСИ с цел 

мобилизиране на 315 милиарда евро 

свежи инвестиции в реалната 

икономика; отново изразява своя силен 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който се очаква да даде мощен и 

целенасочен тласък на 

икономическите сектори, 

допринасящи за растежа и 

заетостта; отбелязва, че значителен 

брой проекти вече са одобрени и в 

процес на изпълнение; отбелязва, че 

предоставяната от Съюза гаранция за 

ЕФСИ се покрива от гаранционен фонд 

в размер на 8 милиарда евро, създаден в 

бюджета на ЕС; 

15. подчертава, че в отговор на този 

неотложен проблем през 2014 г. новата 

Комисия предложи план за инвестиции 

за Европа и създаването на ЕФСИ с цел 

мобилизиране на 315 милиарда евро 

свежи инвестиции в реалната 

икономика; отбелязва, че значителен 

брой проекти вече са одобрени и в 

процес на изпълнение; отбелязва, че 

предоставяната от Съюза гаранция за 

ЕФСИ се покрива от гаранционен фонд 

в размер на 8 милиарда евро, създаден в 

бюджета на ЕС; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Изменение  12 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 

 

Предложение за резолюция Изменение 

42. е убеден, че пълноценно 

утвърждавайки представата за 

широкомащабна политическа и 

финансова подкрепа за ЕФСИ, 

бюджетът на ЕС не следва да финансира 

нови инициативи в ущърб на 

съществуващи програми и политики на 

Съюза; възнамерява да изпълни 

ангажимента си за пълно компенсиране 

на свързаните с ЕФСИ съкращения, 

засягащи „Хоризонт 2020“ и МСЕ, за да 

могат те да постигнат своите цели, 

договорени само преди две години, и да 

се даде възможност на Съюза да 

постигне своите цели в областта на 

научните изследвания и иновациите; 

подчертава в този контекст, че 

равнището на финансиране на другите 

програми по подфункция 1а 

(Конкурентоспособност за растеж и 

работни места) не следва да бъде 

повлияно от това компенсиране, като 

изтъква техният безспорен принос за 

растежа, заетостта и 

конкурентоспособността; счита, че 

маржовете по подфункция 1а не са 

достатъчни за удовлетворяването на 

тези потребности, поради което 

призовава за увеличаване на тавана по 

тази подфункция; 

42. подчертава поради това, че 

максималистичният подход при 

преразглеждането на МФР може да 

доведе до преразглеждане в посока 

увеличение на МФР до тавана на 

собствените ресурси (1,29% от БНД 

на ЕС в бюджетни кредити за поети 

задължения), което ще доведе до 

нарастване с приблизително 150 

милиарда евро на инвестициите, с цел 

постигане на целите на стратегията 

„Европа 2020“ и изпълнение на 

международните ангажименти на 

ЕС, като например произтичащите 

от COP21 и целите след ЦХР; отново 

изразява мнението си поради това, че 

предложението на Комисията, което 

тогава беше намалено с 85 милиарда 

евро, не беше достатъчно за 

финансиране на съществуващите 

политически приоритети, свързани 

със стратегията на Европа за 

интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, новите задачи 

съгласно Договора от Лисабон или 

непредвидени събития, да не говорим 

за политическите цели и 

ангажименти, определени от самия 

Европейски съвет; счита поради 

това, че резултатите от 
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преразглеждането логично следва да 

бъдат между споменатите по-горе 

минимални и максимални стойности; 
е убеден, че пълноценно утвърждавайки 

представата за широкомащабна 

политическа и финансова подкрепа за 

ЕФСИ, бюджетът на ЕС не следва да 

финансира нови инициативи в ущърб на 

съществуващи програми и политики на 

Съюза; възнамерява да изпълни 

ангажимента си за пълно компенсиране 

на свързаните с ЕФСИ съкращения, 

засягащи „Хоризонт 2020“ и МСЕ, за да 

могат те да постигнат своите цели, 

договорени само преди две години, и да 

се даде възможност на Съюза да 

постигне своите цели в областта на 

научните изследвания и иновациите; 

подчертава в този контекст, че 

равнището на финансиране на другите 

програми по подфункция 1а 

(Конкурентоспособност за растеж и 

работни места) не следва да бъде 

повлияно от това компенсиране, като 

изтъква техният безспорен принос за 

растежа, заетостта и 

конкурентоспособността; счита, че 

маржовете по подфункция 1а не са 

достатъчни за удовлетворяването на 

тези потребности, поради което 

призовава за увеличаване на тавана по 

тази подфункция; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Изменение  13 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  47a. посочва отново, че действията за 

справяне с хуманитарни 

предизвикателства не следва да 

бъдат за сметка на европейското 

финансиране за развитие и политики 

в други области; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Изменение  14 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  47б. счита, че нови политически 

приоритети не следва да бъдат 

предлагани за сметка на програмите, 

договорени в рамките на настоящата 

МФР, като „Хоризонт 2020“, МСЕ, 

COSME, „Галилео“ и „Коперник“, 

както и предварително 

разпределените национални пакети, 

които следва да бъдат изцяло 

изпълнени; независимо от това 

посочва факта, че бюджетът за 

„ITER“ е по-голям от всички други 

инвестиции за изследователска и 

развойна дейност в областта на 

енергетиката; изразява дълбоко 

съжаление във връзка с факта, че 

някои държави членки са принудени 

да преразгледат своите приоритети 

за финансиране на изследователски 

дейности поради увеличаването на 

разходите за „ITER“; подчертава, че 

Парламентът е гласувал за отказване 

на одобрението на отчетите за 

„ITER“ за 2014 г. на основание лошо 

управление, забавяния и прекомерни 

разходи; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Изменение  15 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  47в. твърдо вярва, че ITER е най-

мащабното неправилно разпределение 

на инвестиции на ЕС в 

изследователска и развойна дейност в 

областта на енергетиката; призовава 

за спиране на инвестициите, 

предназначени за ITER, както и за 

тяхното преразпределяне за 

разработването и внедряването на 

устойчиви енергийни решения, които 

вече са налични или ще бъдат 

налични в обозримо бъдеще, за да се 

допринесе ефективно за постигане на 

целите за 2020 г. в областта на 

климата и енергетиката; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Изменение  16 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 47 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  47г. отправя искане за увеличаване на 

финансовата подкрепа за трите 

европейски програми, които пряко 

засягат гражданите – „Творческа 

Европа“, „Европа за гражданите“ и 

„Еразъм+“, тъй като тези програми 

развиват нови линии за субсидии за 

реагиране на настоящата ситуация, 

свързани с интегрирането на 

бежанците и образованието им, и са 

на челно място сред действията на 

Съюза и държавите членки за 

подобряване на цялостното социално 

положение, взаимното разбиране и 

съвместния живот в нашите 

различни общества; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Изменение  17 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 48 

 

Предложение за резолюция Изменение 

48. счита, че на първо място е 

необходимо да се действа за 

предотвратяване на възникването на 

нова криза с плащанията към края на 

действащата МФР; изразява твърдо 

убеждение, че следва да се положат 

всички възможни усилия за избягване 

на натрупването на неплатени сметки, 

наблюдавано през предходния период; 

подчертава обаче, че в същия момент, в 

който потребностите от плащания 

следва да достигнат обичайния си връх, 

още отсега може да се очаква 

значителен натиск върху плащанията 

през втората половина на периода на 

изпълнение на МФР; счита, че 

допълнителният натиск се дължи, наред 

с другото, на компенсирането на маржа 

за непредвидени обстоятелства чрез 

вече ниските тавани за плащания за 

2018 – 2020 г., значителното забавяне в 

стартирането на новите програми в 

режим на споделено управление, 

включително инициативата за младежка 

заетост, профила на плащанията на 

ЕФСИ и допълнителните плащания, 

съответстващи на последните 

увеличения на поетите задължения във 

връзка с кризата с мигрантите и 

бежанците; 

48. поради това подчертава, че 

максималистичният подход при 

преразглеждането на МФР може да 

доведе до преразглеждане в посока 

увеличение на МФР до тавана на 

собствените ресурси (1,23% от БНД 

на ЕС в бюджетни кредити за 

плащания), което ще доведе до още 

приблизително 120 милиарда евро; 

отново посочва поради това, че 

предложението на Комисията, което 

тогава беше съкратено с 91 милиарда 

евро в бюджетни кредити за 

плащания, не беше достатъчно, за да 

се преодолее разликата между 

поетите задължения и плащанията и 

да се намалят непогасените 

бюджетни задължения; счита поради 

това, че резултатите от 

преразглеждането логично следва да 

бъдат между споменатите по-горе 

минимални и максимални стойности; 

счита, че на първо място е необходимо 

да се действа за предотвратяване на 

възникването на нова криза с 

плащанията към края на действащата 

МФР; изразява твърдо убеждение, че 

следва да се положат всички възможни 

усилия за избягване на натрупването на 

неплатени сметки, наблюдавано през 
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предходния период; подчертава обаче, 

че в същия момент, в който 

потребностите от плащания следва да 

достигнат обичайния си връх, още 

отсега може да се очаква значителен 

натиск върху плащанията през втората 

половина на периода на изпълнение на 

МФР; счита, че допълнителният натиск 

се дължи, наред с другото, на 

компенсирането на маржа за 

непредвидени обстоятелства чрез вече 

ниските тавани за плащания за 2018 –

 2020 г., значителното забавяне в 

стартирането на новите програми в 

режим на споделено управление, 

включително инициативата за младежка 

заетост, профила на плащанията на 

ЕФСИ и допълнителните плащания, 

съответстващи на последните 

увеличения на поетите задължения във 

връзка с кризата с мигрантите и 

бежанците; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Изменение  18 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 60 

 

Предложение за резолюция Изменение 

60. отбелязва, че споразумението на 

COP 21, постигнато в Париж, е всеобщо, 

динамично и диференцирано 

споразумение за посрещане на 

предизвикателството, свързано с 

изменението на климата; подчертава, че 

съгласно това споразумение е 

необходимо да бъдат предоставени 

средства от ЕС за подпомагане на 

действията в областта на климата в 

развиващите се държави; подчертава, че 

финансирането на евентуални мерки, 

произтичащи от COP 21, следва да бъде 

в допълнение към текущите разходи за 

действия в областта на климата, и 

призовава Комисията да представи 

своята стратегия за прилагане и своята 

първа оценка на възможното 

въздействие на споразумението от 

COP 21 върху бюджета на ЕС навреме 

за преразглеждането на МФР; 

подчертава освен това, че 

преразглеждането на МФР представлява 

отлична възможност за осигуряване на 

изпълнението на целта 20% от 

бюджета да се изразходват за 

действия, свързани с климата, и да се 

предвиди евентуално увеличаване на 

този праг в съответствие с 

международните ангажименти на 

60. отбелязва, че споразумението на 

COP 21, постигнато в Париж, е всеобщо, 

динамично и диференцирано 

споразумение за посрещане на 

предизвикателството, свързано с 

изменението на климата; подчертава, че 

съгласно това споразумение е 

необходимо да бъдат предоставени 

средства от ЕС за подпомагане на 

действията в областта на климата в 

развиващите се държави; подчертава, че 

финансирането на евентуални мерки, 

произтичащи от COP 21, следва да бъде 

в допълнение към текущите разходи за 

действия в областта на климата, и 

призовава Комисията да представи 

своята стратегия за прилагане и своята 

първа оценка на възможното 

въздействие на споразумението от 

COP 21 върху бюджета на ЕС навреме 

за преразглеждането на МФР; 

подчертава освен това, че 

преразглеждането на МФР представлява 

отлична възможност за незабавно 

увеличаване на свързаните с климата 

разходи в бюджета на ЕС от 20% на 

30% в съответствие с ангажиментите, 

поети от ЕС в Париж през декември 

2015 г.; призовава Комисията да 

гарантира, че механизмът за 
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ЕС, поети на COP 21; призовава 

Комисията да гарантира, че механизмът 

за интегриране на действията в областта 

на климата е напълно оперативен, както 

и подобряването на настоящия метод на 

проследяване на такива разходи; 

припомня освен това, че ЕС също се е 

ангажирал с изпълнението на 

Стратегическия план за биологично 

разнообразие на Конвенцията на ООН за 

биологичното разнообразие и че следва 

да задели достатъчно средства за 

изпълнението на тези свои 

ангажименти; 

интегриране на действията в областта на 

климата е напълно оперативен, както и 

подобряването на настоящия метод на 

проследяване на такива разходи; 

припомня освен това, че ЕС също се е 

ангажирал с изпълнението на 

Стратегическия план за биологично 

разнообразие на Конвенцията на ООН за 

биологичното разнообразие и че следва 

да задели достатъчно средства за 

изпълнението на тези свои 

ангажименти; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Изменение  19 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 86 

 

Предложение за резолюция Изменение 

86. настоява законодателният процес 

за приемане на следващата МФР да 

приключи до края на 2018 г., след 

провеждането на преговори по 

същество между Парламента и 

Съвета; подчертава, че постигането на 

своевременно споразумение за МФР ще 

позволи бързото приемане на всички 

секторни регламенти и ще направи 

възможно стартирането на новите 

програми без забавяне на 1 януари 

2021 г.; подчертава значението на по-

доброто информиране на националните 

парламенти и на европейските граждани 

относно предизвикателствата на 

следващата МФР посредством 

организиране, когато е подходящо, на 

междуинституционална, 

интерпарламентарна конференция; 

86. подчертава, че постигането на 

своевременно споразумение за МФР ще 

позволи бързото приемане на всички 

секторни регламенти и ще направи 

възможно стартирането на новите 

програми без забавяне на 1 януари 

2021 г.; подчертава значението на по-

доброто информиране на националните 

парламенти и на европейските граждани 

относно предизвикателствата на 

следващата МФР посредством 

организиране, когато е подходящо, на 

междуинституционална, 

интерпарламентарна конференция; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Изменение  20 

Ернест Марагал 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 86 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  86a. отбелязва, че споразумението, 

постигнато на 12 декември 2015 г. в 

Париж от 196-те страни по 

Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата, е всеобщо, 

задължително, динамично и 

диференцирано споразумение за 

посрещане на предизвикателството, 

свързано с изменението на климата; 

призовава Комисията да представи 

първата си оценка на възможното 

въздействие на споразумението от 

COP21 върху бюджета на ЕС навреме 

за преразглеждането на МФР; 

призовава Комисията да увеличи в 

МФР след 2020 г., разходите, свързани 

с климата, в бюджета на ЕС до 50% и 

да подобри настоящия метод на 

проследяване на тези разходи с оглед 

на Споразумението от Париж 

относно глобалните действия за 

борба с изменението на климата, 

както и да демонстрира водеща роля 

на Европа в това отношение; 

Or. en 

 

 


