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4.7.2016 A8-0224/21 

Изменение  21 

Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Стелиос 

Кулоглу, Николаос Хундис, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Костадинка 

Кунева, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Щефан Ек, Люк Минг 

Фланаган, Такис Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ва. като има предвид, че резултатът 

от референдума в Обединеното 

кралство показва, че е необходима 

една друга Европа, която трябва да 

бъде изградена с одобрението на 

народа, който очаква конкретни 

решения по социални въпроси като 

заетостта, прозрачността и 

благосъстоянието и отхвърля 

мерките на строги икономии; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Изменение  22 

Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Мариза Матиаш, Николаос Хундис, Меря 

Кюльонен, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Такис Хаджигеоргиу, Барбара 

Спинели, Неоклис Силикиотис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. счита, че при прегледа на МФР през 

2016 г. следва да се вземат предвид 

няколкото сериозни кризи и нови 

политически инициативи, наред с 

тяхното отражение върху бюджета, 

които не бяха предвидени към момента 

на приемането на МФР; отбелязва, 

наред с другото, кризата с мигрантите и 

бежанците, външните извънредни 

ситуации, вътрешните проблеми със 

сигурността, кризата в селското 

стопанство, финансирането на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), кризата с 

плащанията в бюджета на ЕС, 

устойчиво високото равнище на 

безработицата, особено сред младите 

хора, също както и бедността и 

социалното изключване; посочва освен 

това неотдавна постигнатото 

международно споразумение относно 

изменението на климата и все по-

големия натиск върху политиката за 

развитие; отбелязва, че за да се осигурят 

спешно необходимите допълнителни 

финансови средства, беше счетено за 

необходимо да се прибегне по 

безпрецедентен начин до механизмите и 

6. счита, че при прегледа на МФР през 

2016 г. следва да се вземат предвид 

няколкото сериозни кризи и нови 

политически инициативи, наред с 

тяхното отражение върху бюджета, 

които не бяха предвидени към момента 

на приемането на МФР; отбелязва, 

наред с другото, кризата с мигрантите и 

бежанците, дълбоката финансова 

криза и крайните политики на строги 

икономии, външните извънредни 

ситуации, вътрешните проблеми със 

сигурността, кризата в селското 

стопанство, финансирането на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), кризата с 

плащанията в бюджета на ЕС, 

устойчиво високото равнище на 

безработицата, особено сред младите 

хора, също както и бедността и 

социалното изключване; посочва освен 

това неотдавна постигнатото 

международно споразумение относно 

изменението на климата и все по-

големия натиск върху политиката за 

развитие; отбелязва, че за да се осигурят 

спешно необходимите допълнителни 

финансови средства, беше счетено за 
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специалните инструменти за гъвкавост 

на МФР, тъй като таваните на МФР се 

оказаха твърде ограничени по някои 

функции; счита, че по същество МФР 

беше използвана до краен предел през 

последните две години; 

необходимо да се прибегне по 

безпрецедентен начин до механизмите и 

специалните инструменти за гъвкавост 

на МФР, тъй като таваните на МФР се 

оказаха твърде ограничени по някои 

функции; счита, че по същество МФР 

беше използвана до краен предел през 

последните две години; 

 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Изменение  23 

Димитриос Пападимулис, Палома Лопес Бермехо, Иржи Мащалка, Катержина 

Конечна, Мартина Михелс, Анхела Валина, София Сакорафа, Мариза Матиаш, 

Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка Кунева, Щефан Ек, Люк Минг 

Фланаган, Юнус Омаржи, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. счита, че при прегледа на МФР през 

2016 г. следва да се вземат предвид 

няколкото сериозни кризи и нови 

политически инициативи, наред с 

тяхното отражение върху бюджета, 

които не бяха предвидени към момента 

на приемането на МФР; отбелязва, 

наред с другото, кризата с мигрантите и 

бежанците, външните извънредни 

ситуации, вътрешните проблеми със 

сигурността, кризата в селското 

стопанство, финансирането на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), кризата с 

плащанията в бюджета на ЕС, 

устойчиво високото равнище на 

безработицата, особено сред младите 

хора, също както и бедността и 

социалното изключване; посочва освен 

това неотдавна постигнатото 

международно споразумение относно 

изменението на климата и все по-

големия натиск върху политиката за 

развитие; отбелязва, че за да се осигурят 

спешно необходимите допълнителни 

финансови средства, беше счетено за 

необходимо да се прибегне по 

6. счита, че при прегледа на МФР през 

2016 г. следва да се вземат предвид 

няколкото сериозни кризи и нови 

политически инициативи, наред с 

тяхното отражение върху бюджета, 

които не бяха предвидени към момента 

на приемането на МФР; отбелязва, 

наред с другото, тежката 

икономическа и финансова криза, 

нарастващите равнища на 

неравенство в рамките на държавите 

членки и регионите и между тях, 

кризата с мигрантите и бежанците, 

дълбоката финансова криза и крайните 

политики на строги икономии, 

външните извънредни ситуации, 

вътрешните проблеми със сигурността, 

кризата в селското стопанство, 

финансирането на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), 

кризата с плащанията в бюджета на ЕС, 

устойчиво високото равнище на 

безработицата, особено сред младите 

хора, също както и бедността и 

социалното изключване; посочва освен 

това неотдавна постигнатото 

международно споразумение относно 
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безпрецедентен начин до механизмите и 

специалните инструменти за гъвкавост 

на МФР, тъй като таваните на МФР се 

оказаха твърде ограничени по някои 

функции; счита, че по същество МФР 

беше използвана до краен предел през 

последните две години; 

изменението на климата и все по-

големия натиск върху политиката за 

развитие; отбелязва, че за да се осигурят 

спешно необходимите допълнителни 

финансови средства, беше счетено за 

необходимо да се прибегне по 

безпрецедентен начин до механизмите и 

специалните инструменти за гъвкавост 

на МФР, тъй като таваните на МФР се 

оказаха твърде ограничени по някои 

функции; счита, че по същество МФР 

беше използвана до краен предел през 

последните две години; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Изменение  24 

Димитриос Пападимулис, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Мартина Михелс, 

Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка Кунева, Щефан Ек, Люк Минг 

Фланаган, Барбара Спинели, Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава, че бюджетът на ЕС 

трябва да съответства на политическите 

и стратегическите приоритети на ЕС и 

да осигурява равновесие между 

дългосрочните приоритети и новите 

предизвикателства; подчертава в това 

отношение ключовата роля, която 

бюджетът на ЕС трябва да изпълнява за 

постигането на съвместно договорените 

цели на стратегията „Европа 2020“, 

която е неговият основен ориентир и 

главен приоритет; счита следователно, 

че прегледът на МФР следва да включва 

качествен анализ дали и в каква степен 

са постигнати целите, заложени в тази 

стратегия; настоява тази оценка да бъде 

съчетана с прогноза дали финансовите 

ресурси, заделени в подкрепа на тази 

стратегия за оставащите години от 

действащата МФР, ще бъдат 

достатъчни, за да обезпечат нейното 

успешно изпълнение; 

7. подчертава, че бюджетът на ЕС 

трябва да съответства на политическите 

и стратегическите приоритети на ЕС и 

да осигурява равновесие между 

дългосрочните приоритети и новите 

предизвикателства; подчертава в това 

отношение ключовата роля, която 

бюджетът на ЕС трябва да изпълнява за 

постигането на съвместно договорените 

цели на стратегията „Европа 2020“, 

която е неговият основен ориентир и 

главен приоритет; счита следователно, 

че прегледът на МФР следва да включва 

качествен анализ дали и в каква степен 

са постигнати целите, заложени в тази 

стратегия; настоява тази оценка да бъде 

съчетана с прогноза дали финансовите 

ресурси, заделени в подкрепа на тази 

стратегия за оставащите години от 

действащата МФР, ще бъдат достатъчни 

и правилно разпределени, за да 

обезпечат нейното успешно изпълнение; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Изменение  25 

Юнус Омаржи, Мариза Матиаш, Меря Кюльонен, Щефан Ек 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава, че значителни, но все 

още недостатъчни, бюджетни средства 

бяха мобилизирани за справяне с 

първопричините за кризата с 

бежанците и мигрантите чрез укрепване 

на специфични програми на ЕС в 

рамките на функция 4; припомня 

предприетите мерки, като 

преразпределянето през 2015 г. в полза 

на действия, свързани с 

мигрантите/бежанците, на бюджетни 

кредити в размер на 170 милиона евро, 

както и одобряването през 2016 г. на 

допълнителни 130 милиона евро по 

функция 4 за действия, свързани с 

мигрантите/бежанците, наред с 

преразпределянето на 430 милиона евро 

в рамките на Инструмента за 

предприсъединителна помощ, 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие и Европейския инструмент за 

съседство; припомня освен това, че с 

цел преодоляване на външното 

измерение на кризата с мигрантите и 

бежанците Комисията направи редица 

допълнителни предложения с отражение 

върху бюджета на ЕС, като 

предложенията за създаване на 

доверителни фондове на ЕС (фонд 

„Мадад“ и извънредния доверителен 

12. подчертава, че значителни, но все 

още недостатъчни, бюджетни средства 

бяха мобилизирани за справяне с 

кризата с бежанците и мигрантите чрез 

укрепване на специфични програми на 

ЕС в рамките на функция 4; припомня 

предприетите мерки, като 

преразпределянето през 2015 г. в полза 

на действия, свързани с 

мигрантите/бежанците, на бюджетни 

кредити в размер на 170 милиона евро, 

както и одобряването през 2016 г. на 

допълнителни 130 милиона евро по 

функция 4 за действия, свързани с 

мигрантите/бежанците, наред с 

преразпределянето на 430 милиона евро 

в рамките на Инструмента за 

предприсъединителна помощ, 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие и Европейския инструмент за 

съседство; отбелязва също, че 

Комисията направи редица 

допълнителни предложения с отражение 

върху бюджета на ЕС, като 

предложенията за създаване на 

доверителни фондове на ЕС (фонд 

„Мадад“ и извънредния доверителен 

фонд за Африка, с очаквано 

първоначално бюджетно въздействие 

съответно в размер на 570 милиона и 
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фонд за Африка, с очаквано 

първоначално бюджетно въздействие 

съответно в размер на 570 милиона и 

405 милиона евро), както и на 

Механизма за бежанците в Турция, за 

който 1 милиард евро трябва да се 

финансира от бюджета на ЕС, без 

посоченото по-горе да включва 

потребността от евентуално 

допълнително финансиране; подчертава, 

че за бюджета на Съюза ще възникне 

допълнителен натиск вследствие на 

другите планирани действия, обявени от 

Комисията, като поетите в Лондон 

ангажименти, или на събития като 

проведената на 18 март 2016 г. среща на 

високо равнище между ЕС и Турция; 

подчертава, че бъдещите допълнителни 

бюджетни средства следва също така да 

създават условия за приобщаването на 

най-уязвимите мигранти, особено 

жените, децата и лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, трансполовите и 

интерсексуалните лица (ЛГБТИ); 

изразява загриженост обаче, че поради 

мащаба на проблемите, пред които е 

изправен ЕС, ще се наложи да бъдат 

предприети допълнителни действия; 

405 милиона евро), както и на 

Механизма за бежанците в Турция, за 

който 1 милиард евро трябва да се 

финансира от бюджета на ЕС, без 

посоченото по-горе да включва 

потребността от евентуално 

допълнително финансиране; подчертава, 

че за бюджета на Съюза ще възникне 

допълнителен натиск вследствие на 

другите планирани действия, обявени от 

Комисията, като поетите в Лондон 

ангажименти, или на събития като 

проведената на 18 март 2016 г. среща на 

високо равнище между ЕС и Турция; 

подчертава, че бъдещите допълнителни 

бюджетни средства следва също така да 

създават условия за приобщаването на 

най-уязвимите мигранти, особено 

жените, децата и лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, трансполовите и 

интерсексуалните лица (ЛГБТИ); 

изразява загриженост обаче, че поради 

мащаба на проблемите, пред които е 

изправен ЕС, ще се наложи да бъдат 

предприети допълнителни действия; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Изменение  26 

Юнус Омаржи, Мариза Матиаш, Николаос Хундис, Стелиос Кулоглу, Меря 

Кюльонен, Костадинка Кунева, Барбара Спинели, Щефан Ек 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. заключава, че мащабът на кризата с 

мигрантите и бежанците и финансовото 

отражение на инициираните от 

Комисията мерки за справяне с този 

проблем не можеха да бъдат предвидени 

в момента на договарянето на МФР за 

периода 2014 – 2020 г.; подчертава 

факта, че поради липсата на достатъчно 

ресурси се наложи ЕС да създаде ad hoc 

„сателитни“ инструменти, съвместно 

финансирани от държавите членки, от 

бюджета на ЕС и от Европейския фонд 

за развитие, а именно доверителните 

фондове на ЕС (фонд „Мадад“ и 

Извънредния доверителен фонд на ЕС за 

Африка) и Механизма за бежанците в 

Турция; припомня, че липсата на 

цялостна бюджетна стратегия за 

справяне с кризата с мигрантите и 

бежанците доведе до изолиране на 

Парламента, що се отнася до решенията 

относно използването на бюджетните 

средства на ЕС; подчертава, че 

увеличаването на броя на тези 

инструменти създава проблем с 

отговорността и демократичния контрол 

в ЕС, който трябва да бъде взет под 

внимание; изразява освен това 

съжаление във връзка с факта, че 

13. заключава, че мащабът на кризата с 

мигрантите и бежанците и финансовото 

отражение на инициираните от 

Комисията мерки за справяне с този 

проблем не можеха да бъдат предвидени 

в момента на договарянето на МФР за 

периода 2014 – 2020 г.; подчертава 

факта, че поради липсата на достатъчно 

ресурси се наложи ЕС да създаде ad hoc 

„сателитни“ инструменти, съвместно 

финансирани от държавите членки, от 

бюджета на ЕС и от Европейския фонд 

за развитие, а именно доверителните 

фондове на ЕС (фонд „Мадад“ и 

Извънредния доверителен фонд на ЕС за 

Африка) и Механизма за бежанците в 

Турция; припомня, че липсата на 

цялостна бюджетна стратегия за 

справяне с кризата с мигрантите и 

бежанците доведе до изолиране на 

Парламента, що се отнася до решенията 

относно използването на бюджетните 

средства на ЕС; подчертава, че 

увеличаването на броя на тези 

инструменти създава проблем с 

отговорността и демократичния контрол 

в ЕС, който трябва да бъде взет под 

внимание; изразява освен това 

съжаление във връзка с факта, че 
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държавите членки все още не са 

предоставили обещаните вноски за 

доверителните фондове, като по този 

начин застрашават успешното им 

изпълнение; повтаря призива си към 

държавите членки незабавно да 

изпълнят своите задължения и 

отговорности; 

държавите членки все още не са 

предоставили обещаните вноски за 

доверителните фондове, като по този 

начин застрашават успешното им 

изпълнение; повтаря призива си към 

държавите членки незабавно да 

изпълнят своите задължения и 

отговорности; призовава Комисията и 

Съвета да създадат клауза за 

имиграцията, съгласно която 

разходите на държавите членки за 

управление на миграционните потоци 

и за посрещане и интегриране на 

мигрантите и бежанците ще могат 

да бъдат изключвани при 

изчисляването на прекомерния 

дефицит; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Изменение  27 

Димитриос Пападимулис, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Палома Лопес 

Бермехо, Мартина Михелс, Анхела Валина, Мариза Матиаш, Стелиос Кулоглу, 

Мари-Кристин Вержиа, Костадинка Кунева, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. припомня, че от началото на 

световната икономическа и финансова 

криза равнищата на инвестициите в ЕС 

са ниски и недостатъчни; отбелязва по-

специално, че през 2014 г. общите 

инвестиции бяха с 15% под равнището 

от 2007 г., което съответства на спад на 

инвестициите в размер на 430 милиарда 

евро; счита, че оскъдните инвестиции 

забавят икономическото възстановяване 

и влияят пряко на растежа, заетостта и 

конкурентоспособността; 

14. припомня, че от началото на 

световната икономическа и финансова 

криза равнищата на инвестициите в ЕС 

са ниски, неравномерни и 

недостатъчни; отбелязва по-специално, 

че през 2014 г. общите инвестиции бяха 

с 15% под равнището от 2007 г., което 

съответства на спад на инвестициите в 

размер на 430 милиарда евро, и че 

спадът на инвестициите в 

държавите в икономическа криза 

беше над 25%; счита, че оскъдните и 

неравномерни инвестиции забавят 

икономическото възстановяване и 

влияят пряко на растежа, заетостта, 

социалното сближаване и 

конкурентоспособността; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Изменение  28 

Юнус Омаржи, Мартина Михелс, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, София 

Сакорафа, Мариза Матиаш, Николаос Хундис, Мари-Кристин Вержиа, Меря 

Кюльонен, Костадинка Кунева, Щефан Ек 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. припомня, че от началото на 

световната икономическа и финансова 

криза равнищата на инвестициите в 

ЕС са ниски и недостатъчни; отбелязва 

по-специално, че през 2014 г. общите 

инвестиции бяха с 15% под равнището 

от 2007 г., което съответства на спад на 

инвестициите в размер на 430 милиарда 

евро; счита, че оскъдните инвестиции 

забавят икономическото възстановяване 

и влияят пряко на растежа, заетостта и 

конкурентоспособността; 

14. припомня, че от началото на 

световната икономическа и финансова 

криза равнищата на публичните 

инвестиции в ЕС са ниски и 

недостатъчни; отбелязва също, че през 

2014 г. общите частни инвестиции бяха 

с 15% под равнището от 2007 г., което 

съответства на спад на инвестициите в 

размер на 430 милиарда евро; счита, че 

оскъдните и неравномерни публични и 

частни инвестиции, наред с мерките 

за строги икономии, забавят 

икономическото възстановяване и 

влияят пряко на растежа, заетостта, 

неравенството, благосъстоянието и 

конкурентоспособността; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Изменение  29 

Шабиер Бенито Силуага, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Мариза Матиаш, 

Николаос Хундис, Меря Кюльонен, Щефан Ек, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис 

Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 14 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14a. припомня, че основната заплаха 

за икономиката на ЕС са ниската 

платежоспособност на частната 

банкова система и високият риск от 

ефект на доминото, ако някои банки, 

които са „прекалено големи, за да 

фалират“, в крайна сметка фалират; 

изразява съжаление относно факта, 

че дебатите относно промените по 

отношение на бюджетния 

капацитет на еврозоната се 

използват за запазване на финансово 

регулиране и парична политика, 

които защитават практиките на 

рентизъм и излагат на риск 

инвестициите и заетостта; посочва, 

че тези политики са очевидно гъвкави 

за олигополите във финансовата 

система, но не са в състояние да 

изпълняват социалната и 

продуктивната функция на 

кредитирането; отбелязва, че 

включването в Договорите на 

Европейския механизъм за 

стабилност – бъдещия Европейски 

валутен фонд, като огромен финансов 

инструмент може да бъде 

финансовият инструмент, с който да 
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бъдат обосновани няколко последици 

едновременно: социализирането на 

частния дълг в публичен, по-високи 

публични разходи за възстановяване 

на задълженията на банковата 

система, съкращения в областта на 

събирането на данъци, прогресивност 

на данъчните режими и 

съответстващите им публични, 

социални и трудови политики; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/30 

Изменение  30 

Палома Лопес Бермехо, Мартина Михелс, Анхела Валина, Мариза Матиаш, 

Николаос Хундис, Меря Кюльонен, Барбара Спинели, Щефан Ек, Люк Минг 

Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

предоставяната от Съюза гаранция за 

ЕФСИ се покрива от гаранционен фонд 

в размер на 8 милиарда евро, създаден в 

бюджета на ЕС; 

Or. en 

 


