
 

AM\1148056BG.docx  PE616.074v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

8.3.2018 A8-0048/101 

Изменение  101 

Мартина Михелс, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Катержина 

Конечна, Иржи Мащалка, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, Хелмут 

Шолц, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 66 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  66a. изтъква отново, че 

безвъзмездните средства трябва да 

продължат да бъдат основата на 

финансирането на политиката на 

сближаване и посочва, че 

финансовите инструменти могат да 

играят допълваща роля; подчертава 

обаче, че тяхната ефективност 

зависи от много фактори (естество 

на проекта, на територията или на 

риска) и че те следва да се използват 

внимателно, въз основата на 

подходяща предварителна оценка; 

подчертава освен това, че 

безвъзмездните средства следва да се 

допълват само когато тези 

финансови инструменти имат 

доказана добавена стойност и че 

всички региони, независимо от 

тяхното равнище на развитие, 

трябва да могат свободно да 

определят най-подходящия метод на 

финансиране; противопоставя се на 

всяка задължителна цел по 

отношение на използването на 

финансови инструменти; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/102 

Изменение  102 

Мартина Михелс, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Катержина 

Конечна, Иржи Мащалка, Хелмут Шолц 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 66 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  66б. подчертава, че политиката на 

сближаване и Европейският фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) 

се основават на различни концепции и 

цели, които в някои случаи могат да 

се допълват, но не са 

взаимнозаменяеми, независимо от 

равнището на развитие на регионите; 

призовава за запазването на ясни 

граници между ЕФСИ и политиката 

на сближаване, наред с 

предоставянето на възможности за 

тяхното комбиниране и улеснено 

използване, по целесъобразност и без 

да се смесват; 

Or. en 

 

 


