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8.3.2018 A8-0048/4 

Изменение  4 

Жузе Мануел Фернандеш 

от името на групата PPE 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

от името на групата S&D 

Жерар Дьопре 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 49 

 

Предложение за резолюция Изменение 

49. за тази цел призовава да бъде 

създаден специален резерв в 

приходната част на бюджета на ЕС, 

който да се попълва постепенно 

посредством всякакви видове 

непредвидени други приходи; счита, че 

този резерв следва да се използва с цел 

покриване на допълнителните нужди 

от плащания, особено такива, 

свързани с мобилизирането на общия 

марж за поетите задължения или 

специалните инструменти на МФР; 

49. за тази цел призовава да бъде 

създаден специален резерв в бюджета на 

ЕС, който да се попълва постепенно 

посредством всякакви видове 

непредвидени други приходи и 

надлежно да се пренася, с цел да се 

осигурят допълнителни 

възможности за разходи, при 

необходимост; счита, че този резерв 

следва да бъде заделен за специалните 

инструменти по МФР и с решение на 

бюджетния орган следва да се 

предвидят допълнителни средства 

под формата на бюджетни кредити 

за поети задължения и за плащания; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Изменение  5 

Жузе Мануел Фернандеш 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 69 

 

Предложение за резолюция Изменение 

69. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно 

най-ефективно; отбелязва 

възможността за представяне на 

предложение, изискващо провеждането 

на задълбочена дискусия във връзка със 

създаването на единен фонд, който да 

интегрира финансовите инструменти на 

равнището на ЕС, управлявани 

централно; счита, че следва да се 

осигури ясна структура за избора на 

различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия, както и 

че съответните финансови инструменти 

следва да продължат да бъдат 

включвани в бюджета в отделни 

бюджетни редове, за да се осигури 

яснота на инвестициите; подчертава все 

пак, че подобна хармонизация на 

правилата не може да засяга 

финансовите инструменти, които се 

управляват от държавите членки в 

рамките на политиката на сближаване 

или в областта на външните действия; 

69. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР, с цел 

създаване на полезни взаимодействия 

между различните инструменти и 

максимизиране на ефективното им 

прилагане; отбелязва възможността за 

представяне на предложение, изискващо 

провеждането на задълбочена дискусия 

във връзка със създаването на единен 

фонд, който да интегрира финансовите 

инструменти на равнището на ЕС, 

управлявани централно; счита, че следва 

да се осигури ясна структура за избора 

на различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия, както и 

че съответните финансови инструменти 

следва да продължат да бъдат 

включвани в бюджета в отделни 

бюджетни редове, за да се осигури 

яснота на инвестициите; подчертава все 

пак, че подобна хармонизация на 

правилата не може да засяга 

финансовите инструменти, които се 

управляват от държавите членки в 

рамките на политиката на сближаване 

или в областта на външните действия; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/6 

Изменение  6 

Жузе Мануел Фернандеш 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 105 

 

Предложение за резолюция Изменение 

105. подчертава, че бюджетните 

кредити за външна дейност следва да 

бъдат съществено увеличени, за да може 

Съюзът да изпълнява функциите си в 

рамките на своята глобална стратегия и 

на своите политики в областта на 

разширяването, съседството и 

развитието, както и за предприемането 

на действия в отговор на извънредни 

ситуации; очаква следващата МФР да 

отразява безпрецедентните потребности 

на южните и източните съседни 

държави, които полагат усилия, за да се 

справят с конфликти и с последиците от 

предизвикателствата, свързани с 

миграцията и бежанците; призовава за 

разпределянето на повече бюджетни 

кредити за справяне с растящата 

потребност от хуманитарна помощ, 

пораждана от природни и причинени от 

човека бедствия, като се избягва 

несъответствие между поетите 

задължения и плащанията; счита, че е 

необходимо Съюзът да увеличи 

финансирането на Агенцията на ООН за 

подпомагане и строителство за 

палестинските бежанци в Близкия изток 

(UNRWA); 

105. подчертава, че бюджетните 

кредити за външна дейност следва да 

бъдат съществено увеличени, за да може 

Съюзът да изпълнява функциите си в 

рамките на своята глобална стратегия и 

на своите политики в областта на 

разширяването, съседството и 

развитието, както и за предприемането 

на действия в отговор на извънредни 

ситуации; очаква следващата МФР да 

отразява безпрецедентните потребности 

на южните и източните съседни 

държави, които полагат усилия, за да се 

справят с конфликти и с последиците от 

предизвикателствата, свързани с 

миграцията и бежанците; призовава за 

разпределянето на повече бюджетни 

кредити за справяне с растящата 

потребност от хуманитарна помощ, 

пораждана от природни и причинени от 

човека бедствия, като се избягва 

несъответствие между поетите 

задължения и плащанията; счита, че е 

необходимо Съюзът да увеличи 

финансирането на Агенцията на ООН за 

подпомагане и строителство за 

палестинските бежанци в Близкия изток 

(UNRWA); подчертава освен това 

необходимостта от допълнителни 

ресурси за финансирането на 

инвестиционен план за Африка, с цел 
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насърчаване на приобщаващ растеж и 

устойчиво развитие, и следователно 

за справяне с някои от 

първопричините за незаконната 

миграция; 

Or. en 

 

 


