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Изменение  273 

Жорди Соле, Хейди Хаутала 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. застъпва се също така за реално 

опростяване на секторните правила за 

изпълнение, които се прилагат за 

бенефициентите, и за намаляване на 

административната тежест; 

50. застъпва се също така за реално 

опростяване на секторните правила за 

изпълнение, които се прилагат за 

бенефициентите, и за намаляване на 

административната тежест, като 

същевременно се гарантира 

хармонизирано тълкуване и се включи 

по-лесен достъп до безвъзмездни 

средства чрез по-малка 

административна тежест и по-

опростени процедури във всички 

инструменти за финансиране 

едновременно с изграждане на 

допълнителен капацитет, 

информация и техническа помощ, 

особено за малките кандидати, като 

същевременно се гарантира 

правилното използване на фонда чрез 

ясни правила за разходите, 

наблюдение и оценка; 

Or. en 

 

Изменение  274 

Петри Сарвама, Ингеборг Гресле 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. застъпва се също така за реално 

опростяване на секторните правила за 

изпълнение, които се прилагат за 

бенефициентите, и за намаляване на 

50. застъпва се също така за реално 

опростяване на секторните правила за 

изпълнение, които се прилагат за 

бенефициентите, и за намаляване на 
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административната тежест; административната тежест; призовава 

да се премине към основана на риска 

оценка, при която ресурсите за 

контрол да бъдат насочени в по-

голяма степен към тези региони и 

области на политиката, където са 

установени по-значителни рискове от 

възникването на нередности 

Or. en 

 

Изменение  275 

Зигфрид Мурешан 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 50 

 

Предложение за резолюция Изменение 

50. застъпва се също така за реално 

опростяване на секторните правила за 

изпълнение, които се прилагат за 

бенефициентите, и за намаляване на 

административната тежест; 

50. застъпва се също така за реално 

опростяване на секторните правила за 

изпълнение, които се прилагат за 

бенефициентите, и за намаляване на 

административната тежест чрез по-

нататъшно стандартизиране и 

опростяване на програмните 

документи на национално равнище; 

Or. en 

 

Изменение  276 

Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 51 

 

Предложение за резолюция Изменение 

51. припомня, че принципът на 

единство, според който всички приходи 

и разходи на Съюза се отразяват в 

бюджета, е едновременно изискване на 

Договора и основна демократична 

предпоставка за прозрачност, 

законосъобразност и отчетност на 

51. припомня, че принципът на 

единство, според който всички приходи 

и разходи на Съюза се отразяват в 

бюджета, е едновременно изискване на 

Договора и основна демократична 

предпоставка за прозрачност, 

законосъобразност и отчетност на 
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бюджета; изразява съжаление за все по-

честото неспазване на този принцип – 

като се започне от историческото 

наследство на Европейския фонд за 

развитие и се мине през създаването на 

Европейския механизъм за стабилност, 

за да се стигне до неотдавнашното 

умножаване на извънбюджетните 

механизми под формата на иновативни 

финансови инструменти и външни 

доверителни фондове или механизми; 

бюджета; изразява съжаление за все по-

честото неспазване на този принцип – 

като се започне от историческото 

наследство на Европейския фонд за 

развитие и се мине през създаването на 

Европейския механизъм за стабилност, 

за да се стигне до неотдавнашното 

умножаване на извънбюджетните 

механизми под формата на иновативни 

финансови инструменти и външни 

доверителни фондове или механизми; 

отново посочва значението на 

публично достъпен за всички 

граждани бюджет, за да се гарантира 

прозрачност и отговорност, особено в 

случаите на споделено управление с 

държавите членки; 

Or. en 

 

Изменение  277 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. поставя под съмнение мотивите и 

добавената стойност във връзка със 

създаването на инструменти извън 

бюджета на Съюза; счита, че решенията 

за създаване или запазване на тези 

инструменти в действителност са 

диктувани от опити за прикриване на 

реалните финансови потребности и 

заобикаляне на ограниченията на МФР 

и на таваните на собствените ресурси; 

изразява съжаление, че тези решения 

също така често водят до заобикаляне 

на Парламента и неговата тройна 

отговорност като законодателен, 

бюджетен и контролен орган; 

52. поставя под съмнение мотивите и 

добавената стойност във връзка със 

създаването на инструменти извън 

бюджета на Съюза; счита, че решенията 

за създаване или запазване на тези 

инструменти в действителност са 

диктувани от опити за прикриване на 

реалните финансови потребности и 

заобикаляне на ограниченията на МФР 

и на таваните на собствените ресурси; 

изразява съжаление, че тези решения 

също така често водят до заобикаляне 

на Парламента и неговата тройна 

отговорност като законодателен, 

бюджетен и контролен орган; поради 

това категорично счита, че всички 

инструменти следва да бъдат 

създадени в рамките на бюджета на 
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ЕС, като съответно се приспособят 

таваните на МФР;  

Or. en 

 

Изменение  278 

Жерар Дьопре, Жан Артюи, Урмас Пает, Луи Мишел, Анели Ятенмяки, Нилс 

Турвалдс, Павел Теличка, Ян Хойтема, Гербен-Ян Гербранди, Неджми Али, 

Фредрик Федерлей 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. поставя под съмнение мотивите и 

добавената стойност във връзка със 

създаването на инструменти извън 

бюджета на Съюза; счита, че решенията 

за създаване или запазване на тези 

инструменти в действителност са 

диктувани от опити за прикриване на 

реалните финансови потребности и 

заобикаляне на ограниченията на МФР 

и на таваните на собствените ресурси; 

изразява съжаление, че тези решения 

също така често водят до заобикаляне 

на Парламента и неговата тройна 

отговорност като законодателен, 

бюджетен и контролен орган; 

52. поставя под съмнение мотивите и 

добавената стойност във връзка със 

създаването на инструменти извън 

бюджета на Съюза; счита, че решенията 

за създаване или запазване на тези 

инструменти в действителност са 

диктувани от опити за прикриване на 

реалните финансови потребности и 

заобикаляне на ограниченията на МФР 

и на таваните на собствените ресурси; 

изразява съжаление, че тези решения 

също така често водят до заобикаляне 

на Парламента и неговата тройна 

отговорност като законодателен, 

бюджетен и контролен орган и водят до 

по-малка прозрачност спрямо 

широката общественост и 

бенефициерите; 

Or. en 

 

Изменение  279 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 52 

 

Предложение за резолюция Изменение 

52. поставя под съмнение мотивите и 52. поставя под съмнение мотивите и 
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добавената стойност във връзка със 

създаването на инструменти извън 

бюджета на Съюза; счита, че решенията 

за създаване или запазване на тези 

инструменти в действителност са 

диктувани от опити за прикриване на 

реалните финансови потребности и 

заобикаляне на ограниченията на МФР 

и на таваните на собствените ресурси; 

изразява съжаление, че тези решения 

също така често водят до заобикаляне 

на Парламента и неговата тройна 

отговорност като законодателен, 

бюджетен и контролен орган; 

добавената стойност във връзка със 

създаването на инструменти извън 

бюджета на Съюза; счита, че решенията 

за създаване или запазване на тези 

инструменти в действителност са 

диктувани от опити за прикриване на 

реалните финансови потребности и 

заобикаляне на ограниченията на МФР 

и на таваните на собствените ресурси; 

изразява съжаление, че тези решения 

също така често водят до заобикаляне 

на Парламента и неговата тройна 

отговорност като законодателен, 

бюджетен и контролен орган и водят до 

по-малка прозрачност спрямо 

широката общественост и 

бенефициерите; 

Or. en 

 

Изменение  280 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. припомня следователно 

дългогодишната си позиция, че 

Европейският фонд за развитие, 

наред с някои други инструменти 

извън МФР, следва да бъде включен в 

бюджета на Съюза; подчертава 

обаче, че съответните финансови 

пакети за тези инструменти следва 

да бъдат добавени към договорените 

тавани на МФР, така че включването 

на инструментите в бюджета да не 

окаже отрицателно въздействие 

върху тяхното финансиране, нито 

върху други политики и програми на 

ЕС; принципно приветства 

предложението за включване на 

Европейския механизъм за 

стабилност във финансите на Съюза 

под формата на Европейски валутен 

заличава се 
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фонд, без да се засяга бъдещата му 

структура; 

Or. en 

 

Изменение  281 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 53 

 

Предложение за резолюция Изменение 

53. припомня следователно 

дългогодишната си позиция, че 

Европейският фонд за развитие, наред с 

някои други инструменти извън МФР, 

следва да бъде включен в бюджета на 

Съюза; подчертава обаче, че 

съответните финансови пакети за 

тези инструменти следва да бъдат 

добавени към договорените тавани на 

МФР, така че включването на 

инструментите в бюджета да не 

окаже отрицателно въздействие 

върху тяхното финансиране, нито 

върху други политики и програми на 

ЕС; принципно приветства 

предложението за включване на 

Европейския механизъм за 

стабилност във финансите на Съюза 

под формата на Европейски валутен 

фонд, без да се засяга бъдещата му 

структура; 

53. припомня следователно 

дългогодишната си позиция, че 

Европейският фонд за развитие, наред с 

някои други инструменти извън МФР, 

следва да бъде включен в бюджета на 

Съюза; 

Or. it 

 

Изменение  282 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 54 
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Предложение за резолюция Изменение 

54. счита също така, че когато 

даден дял от извънбюджетните 

операции се оценява като необходим 

за постигането на някои конкретни 

цели, например чрез използването на 

финансови инструменти или 

доверителни фондове, последните 

следва да бъдат ограничени до 

определено равнище, да бъдат 

напълно прозрачни и да бъдат 

подкрепени от силни механизми за 

вземане на решения и за отчетност; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  283 

Моника Маковей, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. счита също така, че когато даден 

дял от извънбюджетните операции се 

оценява като необходим за постигането 

на някои конкретни цели, например чрез 

използването на финансови 

инструменти или доверителни фондове, 

последните следва да бъдат ограничени 

до определено равнище, да бъдат 

напълно прозрачни и да бъдат 

подкрепени от силни механизми за 

вземане на решения и за отчетност; 

54. счита също така, че когато даден 

дял от извънбюджетните операции се 

оценява като необходим за постигането 

на някои конкретни цели, например чрез 

използването на финансови 

инструменти или доверителни фондове, 

последните следва да бъдат ограничени 

до определено равнище, да бъдат 

напълно прозрачни и да бъдат 

подкрепени от силни механизми за 

вземане на решения и за отчетност; 

припомня, че доверителните фондове 

на ЕС следва да подкрепят 

единствено действия извън Съюза; 

припомня, че Парламентът следва да 

може да упражнява своето 

контролно правомощие не само по 

отношение на създаването на такива 

доверителни фондове на ЕС, но също 

така и през целия период на тяхното 

изразходване; 
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Or. en 

 

Изменение  284 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Ели Шлайн, Арне Лиц, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 54 

 

Предложение за резолюция Изменение 

54. счита също така, че когато даден 

дял от извънбюджетните операции се 

оценява като необходим за постигането 

на някои конкретни цели, например чрез 

използването на финансови 

инструменти или доверителни фондове, 

последните следва да бъдат ограничени 

до определено равнище, да бъдат 

напълно прозрачни и да бъдат 

подкрепени от силни механизми за 

вземане на решения и за отчетност; 

54. счита също така, че когато даден 

дял от извънбюджетните операции се 

оценява като необходим за постигането 

на някои конкретни цели, например чрез 

използването на финансови 

инструменти или доверителни фондове, 

последните следва да бъдат ограничени 

до определено равнище и 

продължителност, да бъдат напълно 

прозрачни и да бъдат подкрепени от 

силни механизми за вземане на решения 

и за отчетност; 

Or. en 

 

Изменение  285 

Джон Хауърт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 55 

 

Предложение за резолюция Изменение 

55. счита, че в следващата МФР 

бюджетът на Съюза следва да представя 

с по-голяма точност равнището на 

целевите приходи и тяхното 

въздействие върху реалните разходи, и 

по-специално разходите, които 

произтичат от вноски на трети държави; 

подчертава, че това е още по-

целесъобразно с оглед на желанието на 

Обединеното кралство, изразено в 

контекста на преговорите за оттеглянето 

му от Съюза, да участва в някои 

55. счита, че в следващата МФР 

бюджетът на Съюза следва да представя 

с по-голяма точност равнището на 

целевите приходи и тяхното 

въздействие върху реалните разходи, и 

по-специално разходите, които 

произтичат от вноски на трети държави; 

подчертава, че това е още по-

целесъобразно с оглед на желанието на 

Обединеното кралство, изразено в 

контекста на преговорите за оттеглянето 

му от Съюза, да участва в някои 
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бюджетни програми на Съюза по новата 

МФР за периода след 2020 г. като 

държава, която не членува в ЕС; 

бюджетни програми на Съюза по новата 

МФР за периода след 2020 г. като 

държава, която не членува в ЕС; в тази 

връзка подчертава, че участието на 

трети държави в програмите на ЕС 

следва да се подкрепя, когато 

участието носи значителни ползи 

както за ЕС, така и за третата(ите) 

държава(и); 

Or. en 

 

Изменение  286 

Пина Пичерно, Луиджи Моргано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 55 

 

Предложение за резолюция Изменение 

55. счита, че в следващата МФР 

бюджетът на Съюза следва да представя 

с по-голяма точност равнището на 

целевите приходи и тяхното 

въздействие върху реалните разходи, и 

по-специално разходите, които 

произтичат от вноски на трети държави; 

подчертава, че това е още по-

целесъобразно с оглед на желанието на 

Обединеното кралство, изразено в 

контекста на преговорите за оттеглянето 

му от Съюза, да участва в някои 

бюджетни програми на Съюза по новата 

МФР за периода след 2020 г. като 

държава, която не членува в ЕС; 

55. счита, че в следващата МФР 

бюджетът на Съюза следва да представя 

с по-голяма точност равнището на 

целевите приходи и тяхното 

въздействие върху реалните разходи, и 

по-специално разходите, които 

произтичат от вноски на трети държави; 

подчертава, че това е още по-

целесъобразно с оглед на желанието на 

Обединеното кралство, изразено в 

контекста на преговорите за оттеглянето 

му от Съюза, да участва в някои 

бюджетни програми на Съюза по новата 

МФР за периода след 2020 г. като 

държава, която не членува в ЕС; 

подчертава въпреки това, че в 

бюджета следва да се избягва 

връзката между конкретни приходни 

и разходни позиции; 

Or. en 

 

Изменение  287 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за резолюция 

Параграф 55a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 55a. счита1а, че е важно да се засили 

прозрачността на МФР през 

следващия период, и в тази връзка 

подчертава неизползвания потенциал 

за свързване с Програмата на ЕС в 

областта на цифровите технологии 

чрез използване на иновативни 

европейски цифрови платформи, за да 

се направи информацията за целите, 

бенефициерите и резултатите от 

разходите и кредитирането на ЕС по-

видима и достъпна за гражданите и 

инвеститорите; 

 __________________ 

 1a Изменението е предложено от 

NABU – Naturschutzbund Deutschland 

e.V. 

Or. en 

 

Изменение  288 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Йенс Гайер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 

 

Предложение за резолюция Изменение 

56. припомня натрупването на 

неплатени сметки в края на предходната 

МФР, които преминаха и в действащата 

МФР, достигайки до безпрецедентните 

24,7 милиарда евро в края на 2014 г., 

главно в областта на политиката на 

сближаване, поради късното 

стартиране на предходните 

програми, залагането на 

недостатъчно средства в бюджета и 

недостатъчните тавани за 

плащанията; изразява съжаление, че 

56. припомня натрупването на 

неплатени сметки в края на предходната 

МФР, които преминаха и в действащата 

МФР, достигайки до безпрецедентните 

24,7 милиарда евро в края на 2014 г., 

главно в областта на политиката на 

сближаване, поради късното 

стартиране на предходните 

програми, залагането на 

недостатъчно средства в бюджета и 

недостатъчните тавани за 

плащанията; изразява съжаление, че 
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насочването на вниманието към 

уреждането на неплатените сметки 

за периода 2007 – 2013 г. доведе до 

съзнателни действия за забавяне на 

стартирането на някои програми за 

периода 2014 – 2020 г. и допринесе за 

появата на противоположна 

тенденция на непълно усвояване на 

бюджетните кредити в бюджетите 

за 2016 и 2017 г.; изисква Комисията и 

държавите членки да предложат 

конкретни мерки за ускоряване на 

изпълнението на програмите за 

периода 2014 – 2020 г. и 

предупреждава за риска от повтаряне 

на кризата с плащанията при прехода 

между две многогодишни финансови 

рамки; 

насочването на вниманието към 

уреждането на неплатените сметки 

за периода 2007 – 2013 г. доведе до 

съзнателни действия за забавяне на 

стартирането на някои програми за 

периода 2014 – 2020 г. и допринесе за 

появата на противоположна 

тенденция на непълно усвояване на 

бюджетните кредити в бюджетите 

за 2016 и 2017 г.; изисква Комисията и 

държавите членки да предложат 

конкретни мерки за ускоряване на 

изпълнението на програмите за 

периода 2014 – 2020 г. и 

предупреждава за риска от повтаряне 

на кризата с плащанията при прехода 

между две многогодишни финансови 

рамки; приканва националните 

министри на финансите на всички 

държави членки да присъстват на 

формата на редовни срещи за 

плащания между трите институции 

на ЕС, за да се проведе плодотворна 

дискусия относно възможните мерки 

за подобряване на изпълнението на 

програмите в рамките на 

споделеното управление; 

Or. en 

 

Изменение  289 

Тамаш Дойч 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 

 

Предложение за резолюция Изменение 

56. припомня натрупването на 

неплатени сметки в края на предходната 

МФР, които преминаха и в действащата 

МФР, достигайки до безпрецедентните 

24,7 милиарда евро в края на 2014 г., 

главно в областта на политиката на 

сближаване, поради късното стартиране 

на предходните програми, залагането на 

недостатъчно средства в бюджета и 

56. припомня натрупването на 

неплатени сметки в края на предходната 

МФР, които преминаха и в действащата 

МФР, достигайки до безпрецедентните 

24,7 милиарда евро в края на 2014 г., 

главно в областта на политиката на 

сближаване, поради късното стартиране 

на предходните програми, залагането на 

недостатъчно средства в бюджета и 
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недостатъчните тавани за плащанията; 

изразява съжаление, че насочването на 

вниманието към уреждането на 

неплатените сметки за периода 2007 – 

2013 г. доведе до съзнателни действия 

за забавяне на стартирането на някои 

програми за периода 2014 – 2020 г. и 

допринесе за появата на 

противоположна тенденция на непълно 

усвояване на бюджетните кредити в 

бюджетите за 2016 и 2017 г.; изисква 

Комисията и държавите членки да 

предложат конкретни мерки за 

ускоряване на изпълнението на 

програмите за периода 2014 – 2020 г. и 

предупреждава за риска от повтаряне на 

кризата с плащанията при прехода 

между две многогодишни финансови 

рамки; 

недостатъчните тавани за плащанията; 

изразява съжаление, че насочването на 

вниманието към уреждането на 

неплатените сметки за периода 2007 – 

2013 г. доведе до съзнателни действия 

за забавяне на стартирането на някои 

програми за периода 2014 – 2020 г. и 

допринесе за появата на 

противоположна тенденция на непълно 

усвояване на бюджетните кредити в 

бюджетите за 2016 и 2017 г.; изисква 

Комисията и държавите членки да 

предложат конкретни мерки за 

ускоряване на изпълнението на 

програмите за периода 2014 – 2020 г. и 

предупреждава за риска от повтаряне на 

кризата с плащанията при прехода 

между две многогодишни финансови 

рамки; припомня на Комисията, че 

опростяването на правилата за 

прилагане, свеждането до минимум 

на административната тежест за 

държавите членки и същевременно 

изграждането върху съществуващите 

структури може да съкрати времето, 

за което новите програми достигат 

нормален ритъм; 

Or. en 

 

Изменение  290 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 56 

 

Предложение за резолюция Изменение 

56. припомня натрупването на 

неплатени сметки в края на предходната 

МФР, които преминаха и в действащата 

МФР, достигайки до безпрецедентните 

24,7 милиарда евро в края на 2014 г., 

главно в областта на политиката на 

сближаване, поради късното стартиране 

на предходните програми, залагането 

на недостатъчно средства в 

56. припомня натрупването на 

неплатени сметки в края на предходната 

МФР, които преминаха и в действащата 

МФР, достигайки до безпрецедентните 

24,7 милиарда евро в края на 2014 г., 

главно в областта на политиката на 

сближаване, поради късното стартиране 

на предходните програми; изразява 

съжаление, че насочването на 
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бюджета и недостатъчните тавани 

за плащанията; изразява съжаление, че 

насочването на вниманието към 

уреждането на неплатените сметки за 

периода 2007 – 2013 г. доведе до 

съзнателни действия за забавяне на 

стартирането на някои програми за 

периода 2014 – 2020 г. и допринесе за 

появата на противоположна тенденция 

на непълно усвояване на бюджетните 

кредити в бюджетите за 2016 и 2017 г.; 

изисква Комисията и държавите членки 

да предложат конкретни мерки за 

ускоряване на изпълнението на 

програмите за периода 2014 – 2020 г. и 

предупреждава за риска от повтаряне на 

кризата с плащанията при прехода 

между две многогодишни финансови 

рамки; 

вниманието към уреждането на 

неплатените сметки за периода 2007 – 

2013 г. доведе до съзнателни действия 

за забавяне на стартирането на някои 

програми за периода 2014 – 2020 г. и 

допринесе за появата на 

противоположна тенденция на непълно 

усвояване на бюджетните кредити в 

бюджетите за 2016 и 2017 г.; изисква 

Комисията и държавите членки да 

предложат конкретни мерки за 

ускоряване на изпълнението на 

програмите за периода 2014 – 2020 г. и 

предупреждава за риска от повтаряне на 

кризата с плащанията при прехода 

между две многогодишни финансови 

рамки; 

Or. it 

 

Изменение  291 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 58 

 

Предложение за резолюция Изменение 

58. призовава бъдещите тавани за 

плащанията да бъдат определени на 

подходящо равнище, като се остави 

само ограничена и реалистична 

разлика между равнището на 

бюджетните кредити за поети 

задължения и това на бюджетните 

кредити за плащания и като се вземе 

предвид необходимостта от изпълнение 

на поетите задължения, произтичащи от 

настоящия финансов период, които ще 

се преобразуват в плащания едва след 

2020 г.; 

58. призовава бъдещите тавани за 

плащанията да бъдат определени на 

същото равнище като таваните за 

поети задължения; припомня, че 

плащанията са логически и правни 

последици от поетите задължения и 

поради това ангажиментите ще се 

превърнат в плащания; подчертава, 

че таваните за плащания не 

определят равнището на плащанията 

за годишните бюджети, които следва 

да бъдат приети от двата клона на 

бюджетния орган, а максималното 

равнище, което може да бъде 

договорено; следователно счита, че 

следва да се използват всички 
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технически мерки, за да се избегне 

извършването на плащания; – особено 

за да се вземе предвид необходимостта 

от изпълнение на поетите задължения, 

произтичащи от настоящия финансов 

период, които ще се преобразуват в 

плащания едва след 2020 г.; 

Or. en 

 

Изменение  292 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 59 

 

Предложение за резолюция Изменение 

59. подчертава, че бюджетът на 

ЕС разполага с широк набор от 

инструменти за финансиране на 

европейския проект, които могат да 

бъдат групирани в две категории: 

безвъзмездни средства и финансови 

инструменти под формата на 

гаранции, заеми, поделяне на риска 

или собствен капитал; посочва също 

така Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, чиято цел е да 

мобилизира частен капитал в целия 

ЕС в подкрепа на проекти в области 

от ключово значение за икономиката 

на ЕС, който да допълни 

ограничените публични средства; 

59. посочва също така Европейския 

фонд за стратегически инвестиции не 

успя да запълни празнината в 

търсенето, заетостта и 

инфлацията, особено в държавите от 

периферията на еврозоната, които се 

нуждаят от увеличаване на 

публичните инвестиции в секторите 

с висок потенциал; 

Or. it 

 

Изменение  293 

Бернд Кьолмел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 59 
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Предложение за резолюция Изменение 

59. подчертава, че бюджетът на ЕС 

разполага с широк набор от 

инструменти за финансиране на 

европейския проект, които могат да 

бъдат групирани в две категории: 

безвъзмездни средства и финансови 

инструменти под формата на гаранции, 

заеми, поделяне на риска или собствен 

капитал; посочва също така 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, чиято цел е да 

мобилизира частен капитал в целия 

ЕС в подкрепа на проекти в области 

от ключово значение за икономиката 

на ЕС, който да допълни ограничените 

публични средства; 

59. подчертава, че бюджетът на ЕС 

разполага с широк набор от 

инструменти за финансиране на 

дейности на равнището на ЕС, които 

могат да бъдат групирани в две 

категории: безвъзмездни средства и 

финансови инструменти под формата на 

гаранции, заеми, поделяне на риска или 

собствен капитал; счита, че тези 

инструменти следва да допълнят 
ограничените публични средства; 

Or. en 

 

Изменение  294 

Жузе Мануел Фернандеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 59 

 

Предложение за резолюция Изменение 

59. подчертава, че бюджетът на ЕС 

разполага с широк набор от 

инструменти за финансиране на 

европейския проект, които могат да 

бъдат групирани в две категории: 

безвъзмездни средства и финансови 

инструменти под формата на гаранции, 

заеми, поделяне на риска или собствен 

капитал; посочва също така 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, чиято цел е да мобилизира 

частен капитал в целия ЕС в подкрепа 

на проекти в области от ключово 

значение за икономиката на ЕС, който 

да допълни ограничените публични 

средства; 

59. подчертава, че бюджетът на ЕС 

разполага с широк набор от 

инструменти за финансиране на 

европейския проект, които могат да 

бъдат групирани в две категории: 

безвъзмездни средства и финансови 

инструменти под формата на гаранции, 

заеми, поделяне на риска или собствен 

капитал; посочва също така 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции, чиято цел е да мобилизира 

частен и публичен капитал в целия ЕС в 

подкрепа на проекти в области от 

ключово значение за икономиката на 

ЕС, за да се допълнят ограниченото 

финансиране; 
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Or. en 

 

Изменение  295 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 60 

 

Предложение за резолюция Изменение 

60. признава потенциала на 

финансовите инструменти за 

увеличаване на икономическото и 

политическото въздействие на бюджета 

на Съюза; подчертава обаче, че те могат 

да се прилагат само за проекти, 

генериращи приходи, и поради това са 

само допълващи, а не алтернативни 

форми на финансиране спрямо 

безвъзмездните средства, тъй като някои 

проекти могат да се финансират 

единствено чрез субсидии; 

60. признава потенциала на 

финансовите инструменти за 

увеличаване на икономическото и 

политическото въздействие на бюджета 

на Съюза; подчертава обаче, че те могат 

да се прилагат само за проекти, 

генериращи приходи, и поради това са 

само допълнителна възможност към 

системата за отпускане на 

безвъзмездни средства и не следва да 

се разглеждат като алтернативни 

форми на финансиране спрямо 

безвъзмездните средства, тъй като някои 

проекти могат да се финансират 

единствено чрез субсидии; 

следователно подчертава, че 

финансовите инструменти не са 

обвързани с целите; призовава 

Комисията да преразгледа всички 

финансови инструменти, 

включително ЕФСИ, за да ги обвърже 

с целите на стратегията „ЕС 2020“, 

и да бъдат съвместими със 

споразумението за климата от 

Париж и/или с програмата до 2030 г.; 

Or. en 

 

Изменение  296 

Петри Сарвама, Ингеборг Гресле 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 60 
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Предложение за резолюция Изменение 

60. признава потенциала на 

финансовите инструменти за 

увеличаване на икономическото и 

политическото въздействие на бюджета 

на Съюза; подчертава обаче, че те могат 

да се прилагат само за проекти, 

генериращи приходи, и поради това са 

само допълващи, а не алтернативни 

форми на финансиране спрямо 

безвъзмездните средства, тъй като някои 

проекти могат да се финансират 

единствено чрез субсидии; 

60. признава потенциала на 

финансовите инструменти за 

увеличаване на икономическото и 

политическото въздействие на бюджета 

на Съюза; призовава за по-голяма 

гъвкавост при междусекторното 

използване на различните финансови 

инструменти, за да се преодолеят 

ограничителните правила, които 

пречат на получателите да се 

възползват от множеството 

програми за реализацията на проекти 

със съответни цели; подчертава обаче, 

че те могат да се прилагат само за 

проекти, генериращи приходи, и поради 

това са само допълващи, а не 

алтернативни форми на финансиране 

спрямо безвъзмездните средства, тъй 

като някои проекти могат да се 

финансират единствено чрез субсидии; 

Or. en 

 

Изменение  297 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 60 

 

Предложение за резолюция Изменение 

60. признава потенциала на 

финансовите инструменти за 

увеличаване на икономическото и 

политическото въздействие на 

бюджета на Съюза; подчертава 

обаче, че те могат да се прилагат само 

за проекти, генериращи приходи, и 

поради това са само допълващи, а не 

алтернативни форми на финансиране 

спрямо безвъзмездните средства, тъй 

като някои проекти могат да се 

финансират единствено чрез субсидии; 

60. подчертава, че финансовите 

инструменти могат да се прилагат само 

за проекти, генериращи приходи, и 

поради това са само допълващи, а не 

алтернативни форми на финансиране 

спрямо безвъзмездните средства, тъй 

като някои проекти могат да се 

финансират единствено чрез субсидии; 

обръща внимание на факта, че в 

някои случаи използването на 

финансови инструменти може да 

представлява начин причинените от 

частни дружества икономическите 
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загуби да бъдат прехвърлени към 

общността; 

Or. it 

 

Изменение  298 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 60 

 

Предложение за резолюция Изменение 

60. признава потенциала на 

финансовите инструменти за 

увеличаване на икономическото и 

политическото въздействие на бюджета 

на Съюза; подчертава обаче, че те могат 

да се прилагат само за проекти, 

генериращи приходи, и поради това са 

само допълващи, а не алтернативни 

форми на финансиране спрямо 

безвъзмездните средства, тъй като 

някои проекти могат да се 

финансират единствено чрез 

субсидии; 

60. признава потенциала на 

финансовите инструменти за 

увеличаване на икономическото и 

политическото въздействие на бюджета 

на Съюза; подчертава обаче, че те могат 

да се прилагат само в случай на 

неоптимално инвестиционно 

състояние или пазарен неуспех за 

финансово осъществими инвестиции; 

припомня, че те не следва да имат за 

цел да заместят вече съществуващи 

публични схеми или частно 
финансиране; 

Or. en 

 

Изменение  299 

Жерар Дьопре, Жан Артюи, Луи Мишел, Гербен-Ян Гербранди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 61 

 

Предложение за резолюция Изменение 

61. припомня своето искане до 

Комисията да определи областите на 

политиката на ЕС, в които 

безвъзмездните средства могат да се 

комбинират с финансови инструменти, 

както и да разгледа възможностите за 

постигане на правилен баланс между 

тях; е убеден, че субсидиите следва да 

61. припомня своето искане до 

Комисията за по-ясно разделение 

между инструментите; Комисията 

следва да определи областите на 

политиката на ЕС, които най-добре се 

обслужват от безвъзмездни средства, 

онези, които биха могли да бъдат по-

подходящи за финансовите 
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продължат да бъдат 

преобладаващият източник на 

финансиране за проектите на ЕС в 

следващата МФР; подчертава, че 

заемите, гаранциите, поделянето на 

риска и финансирането със собствен 

капитал следва да се използват 

предпазливо, въз основа на подходящи 

предварителни оценки и само когато 

може да се докаже ясна добавена 

стойност и ефект на лоста във 

връзка с тяхното ползване; 

инструменти и тези, в които 

безвъзмездните средства могат да се 

комбинират с финансови инструменти, 

както и да разгледа възможностите за 

постигане на правилен баланс между 

тях; подчертава, че използването на 

заеми, гаранции, поделяне на риска и 
финансиране със собствен капитал в 

следващата МФР следва да бъде 

придружено от значителни усилия за 

улесняване на достъпа на 

бенефициерите до тези 

инструменти, по-специално на 

стартиращите предприятия, МСП и 

дружествата със средна пазарна 

капитализация; 

Or. en 

 

Изменение  300 

Ивана Малетич, Ламберт ван Нистелрой 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 61 

 

Предложение за резолюция Изменение 

61. припомня своето искане до 

Комисията да определи областите на 

политиката на ЕС, в които 

безвъзмездните средства могат да се 

комбинират с финансови инструменти, 

както и да разгледа възможностите за 

постигане на правилен баланс между 

тях; е убеден, че субсидиите следва да 

продължат да бъдат преобладаващият 

източник на финансиране за проектите 

на ЕС в следващата МФР; подчертава, 

че заемите, гаранциите, поделянето на 

риска и финансирането със собствен 

капитал следва да се използват 

предпазливо, въз основа на подходящи 

предварителни оценки и само когато 

може да се докаже ясна добавена 

стойност и ефект на лоста във връзка с 

тяхното ползване; 

61. припомня своето искане до 

Комисията да определи областите на 

политиката на ЕС, в които 

безвъзмездните средства могат да се 

комбинират с финансови инструменти, 

както и да разгледа възможностите за 

постигане на правилен баланс между 

тях; е убеден, че субсидиите следва да 

продължат да бъдат преобладаващият 

източник на финансиране за проектите 

на ЕС в следващата МФР; отбелязва, че 

степента на усвояване на 

финансовите инструменти и 

полезните взаимодействия с 

безвъзмездните средства могат да 

бъдат подобрени; във връзка с това 
подчертава, че следва да се обърне 

специално внимание на правилата за 

държавна помощ, така че да се 

осигурят еднакви условия на 
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конкуренция за безвъзмездните 

средства и финансовите 

инструменти; подчертава, че заемите, 

гаранциите, поделянето на риска и 

финансирането със собствен капитал 

следва да се използват предпазливо, въз 

основа на подходящи предварителни 

оценки и само когато може да се докаже 

ясна добавена стойност и ефект на лоста 

във връзка с тяхното ползване; 

Or. en 

 

Изменение  301 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 61 

 

Предложение за резолюция Изменение 

61. припомня своето искане до 

Комисията да определи областите на 

политиката на ЕС, в които 

безвъзмездните средства могат да се 

комбинират с финансови инструменти, 

както и да разгледа възможностите за 

постигане на правилен баланс между 

тях; е убеден, че субсидиите следва да 

продължат да бъдат преобладаващият 

източник на финансиране за проектите 

на ЕС в следващата МФР; подчертава, 

че заемите, гаранциите, поделянето на 

риска и финансирането със собствен 

капитал следва да се използват 

предпазливо, въз основа на подходящи 

предварителни оценки и само когато 

може да се докаже ясна добавена 

стойност и ефект на лоста във връзка с 

тяхното ползване; 

61. припомня своето искане до 

Комисията да определи областите на 

политиката на ЕС, в които 

безвъзмездните средства могат да се 

комбинират с финансови инструменти, 

както и да разгледа възможностите за 

постигане на правилен баланс между 

тях; е убеден, че субсидиите следва да 

продължат да бъдат преобладаващият 

източник на финансиране за проектите 

на ЕС в следващата МФР; подчертава 

липсата на отчетност и ниското 

равнище на отчитане на 

постигнатите резултати в реалната 

икономика и на високите такси за 

управление на финансовите 

инструменти; следователно счита, 

че заемите, гаранциите, поделянето на 

риска и финансирането със собствен 

капитал следва да се използват 

предпазливо, въз основа на подходящи 

предварителни оценки и само когато 

може да се докаже ясна добавена 

стойност и ефект на лоста във връзка с 
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тяхното ползване; 

Or. en 

 

Изменение  302 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 61 

 

Предложение за резолюция Изменение 

61. припомня своето искане до 

Комисията да определи областите на 

политиката на ЕС, в които 

безвъзмездните средства могат да се 

комбинират с финансови инструменти, 

както и да разгледа възможностите за 

постигане на правилен баланс между 

тях; е убеден, че субсидиите следва да 

продължат да бъдат преобладаващият 

източник на финансиране за проектите 

на ЕС в следващата МФР; подчертава, 

че заемите, гаранциите, поделянето на 

риска и финансирането със собствен 

капитал следва да се използват 

предпазливо, въз основа на подходящи 

предварителни оценки и само когато 

може да се докаже ясна добавена 

стойност и ефект на лоста във връзка с 

тяхното ползване; 

61. припомня своето искане до 

Комисията да определи областите на 

политиката на ЕС, в които 

безвъзмездните средства могат да се 

комбинират с финансови инструменти, 

както и да разгледа възможностите за 

постигане на правилен баланс между 

тях; е убеден, че субсидиите следва да 

продължат да бъдат преобладаващият 

източник на финансиране за проектите 

на ЕС в следващата МФР; подчертава, 

че заемите, гаранциите, поделянето на 

риска и финансирането със собствен 

капитал следва да се използват 

предпазливо, въз основа на подходящи 

и независими предварителни оценки и 

само когато може да се докаже ясна 

добавена стойност и ефект на лоста във 

връзка с тяхното ползване; 

Or. it 

 

Изменение  303 

Моника Холмайер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. призовава Комисията да 

опрости и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

заличава се 



 

PE616.896v01-00 24/175 AM\1144763BG.docx 

BG 

инструменти в следващата МФР с 

цел прилагането им да бъде възможно 

най-ефективно; разглежда 

възможността за създаването на 

единен фонд, който да включва 

финансовите инструменти на 

равнището на ЕС, управлявани 

централно в рамките на програми 

като Механизма за свързване на 

Европа (МСЕ), „Хоризонт 2020“, 

Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и 

средните предприятия (COSME), 

„Творческа Европа“ и Програмата за 

заетост и социални иновации, от 

една страна, и Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), 

от друга страна, като предложение, 

което трябва да бъде обсъдено 

допълнително; счита, че подобно 

рамково решение следва да осигури 

ясна структура за избора на различни 

видове финансови инструменти за 

отделните области на политиката и 

видове действия; подчертава все пак, 

че фонд като този не би могъл да 

включва финансови инструменти, 

които са управлявани от държавите 

членки в рамките на политиката на 

сближаване; 

Or. en 

 

Изменение  304 

Пина Пичерно, Луиджи Моргано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно най-

62. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно най-
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ефективно; разглежда възможността 

за създаването на единен фонд, който 

да включва финансовите инструменти 

на равнището на ЕС, управлявани 

централно в рамките на програми като 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ), „Хоризонт 2020“, Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME), „Творческа 

Европа“ и Програмата за заетост и 

социални иновации, от една страна, и 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), от друга страна, 

като предложение, което трябва да 

бъде обсъдено допълнително; счита, че 

подобно рамково решение следва да 

осигури ясна структура за избора на 

различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия; 

подчертава все пак, че фонд като този не 

би могъл да включва финансови 

инструменти, които са управлявани от 

държавите членки в рамките на 

политиката на сближаване; 

ефективно; счита, че единен фонд, 

който да включва финансовите 

инструменти на равнището на ЕС, 

управлявани централно в рамките на 

програми като Механизма за свързване 

на Европа (МСЕ), „Хоризонт 2020“, 

Програмата за конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME), „Творческа 

Европа“ и Програмата за заетост и 

социални иновации, от една страна, и 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), от друга страна, 

биха могли да позволят постигането 

на целите за ефективност, простота 

и гъвкавост при управлението на 

бюджета на ЕС; счита, че подобно 

рамково решение следва да осигури 

ясна структура за избора на различни 

видове финансови инструменти за 

отделните области на политиката и 

видове действия; счита, че за да се 

гарантира истинска допълняемост на 

един фонд, включващ всички 

финансови инструменти, неговата 

управленска структура следва да 

позволи да се използва познаването на 

местната обстановка чрез подкрепа 

на ЕИБ и националните 

насърчителни банки или институции 

за създаване и развитие на операции, 

като същевременно осигуряват 

еднакви условия на конкурентност 

между тях; подчертава все пак, че 

фонд като този не би могъл да включва 

финансови инструменти, които са 

управлявани от държавите членки в 

рамките на политиката на сближаване; 

Or. en 

 

Изменение  305 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Агнес Йонгериус, Георги Пирински, Хави Лопес 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 
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Предложение за резолюция Изменение 

62. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно най-

ефективно; разглежда възможността 

за създаването на единен фонд, който 

да включва финансовите инструменти 

на равнището на ЕС, управлявани 

централно в рамките на програми 

като Механизма за свързване на 

Европа (МСЕ), „Хоризонт 2020“, 

Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и 

средните предприятия (COSME), 

„Творческа Европа“ и Програмата за 

заетост и социални иновации, от 

една страна, и Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), 

от друга страна, като предложение, 

което трябва да бъде обсъдено 

допълнително; счита, че подобно 

рамково решение следва да осигури 

ясна структура за избора на различни 

видове финансови инструменти за 

отделните области на политиката и 

видове действия; подчертава все пак, че 

фонд като този не би могъл да включва 

финансови инструменти, които са 

управлявани от държавите членки в 

рамките на политиката на сближаване; 

62. 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, че е възможно 

Комисията де предложи единен фонд, 

който да включва финансовите 

инструменти на равнището на ЕС, 

управлявани централно; 

предупреждава, че такова 

предложение би изисквало 

задълбочено обсъждане; подчертава 

все пак, че фонд като този не би могъл 

да включва финансови инструменти, 

които са управлявани от държавите 

членки в рамките на политиката на 

сближаване; 

Or. en 

 

Изменение  306 

Жузе Мануел Фернандеш, Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. призовава Комисията да опрости 62. призовава Комисията да опрости 
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и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно най-

ефективно; разглежда възможността 

за създаването на единен фонд, който 

да включва финансовите 

инструменти на равнището на ЕС, 

управлявани централно в рамките на 

програми като Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), 

„Хоризонт 2020“, Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и 

средните предприятия (COSME), 

„Творческа Европа“ и Програмата за 

заетост и социални иновации, от 

една страна, и Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), 

от друга страна, като предложение, 

което трябва да бъде обсъдено 

допълнително; счита, че подобно 

рамково решение следва да осигури 

ясна структура за избора на различни 

видове финансови инструменти за 

отделните области на политиката и 

видове действия; подчертава все пак, че 

фонд като този не би могъл да 

включва финансови инструменти, които 

са управлявани от държавите членки в 

рамките на политиката на сближаване; 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно най-

ефективно; счита, че следва да се 

предостави ясна структура за избора на 

различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия и че 

съответните финансови 

инструменти следва да продължат да 

бъдат включени в бюджета в отделни 

бюджетни редове, за да се осигури 

яснота на инвестициите; подчертава 

все пак, че подобна хармонизация на 

правилата не може да засегне 
финансови инструменти, които са 

управлявани от държавите членки в 

рамките на политиката на сближаване; 

Or. en 

 

Изменение  307 

Ивана Малетич 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно най-

62. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно най-
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ефективно; разглежда възможността за 

създаването на единен фонд, който да 

включва финансовите инструменти на 

равнището на ЕС, управлявани 

централно в рамките на програми като 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ), „Хоризонт 2020“, Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME), „Творческа 

Европа“ и Програмата за заетост и 

социални иновации, от една страна, и 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), от друга страна, 

като предложение, което трябва да бъде 

обсъдено допълнително; счита, че 

подобно рамково решение следва да 

осигури ясна структура за избора на 

различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия; 

подчертава все пак, че фонд като този не 

би могъл да включва финансови 

инструменти, които са управлявани от 

държавите членки в рамките на 

политиката на сближаване; 

ефективно; разглежда възможността за 

създаването на единен фонд, който да 

включва финансовите инструменти на 

равнището на ЕС, управлявани 

централно в рамките на програми като 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ), „Хоризонт 2020“, Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME), „Творческа 

Европа“ и Програмата за заетост и 

социални иновации, от една страна, и 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), от друга страна, 

като предложение, което трябва да бъде 

обсъдено допълнително; счита, че 

подобно рамково решение следва да 

осигури ясна структура за избора на 

различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия; 

подчертава все пак, че фонд като този не 

би могъл да включва финансови 

инструменти, които са управлявани от 

държавите членки в рамките на 

политиката на сближаване; подчертава, 

че в рамките на структурата на 

МФР за периода след 2020 г. тези 

програми не могат да бъдат включени 

в един ред за хоризонтални 

(финансови) инструменти за 

подкрепа на инвестициите; 

Or. en 

 

Изменение  308 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

62. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 
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инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно най-

ефективно; разглежда възможността за 

създаването на единен фонд, който да 

включва финансовите инструменти на 

равнището на ЕС, управлявани 

централно в рамките на програми като 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ), „Хоризонт 2020“, Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME), „Творческа 

Европа“ и Програмата за заетост и 

социални иновации, от една страна, и 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), от друга страна, 

като предложение, което трябва да бъде 

обсъдено допълнително; счита, че 

подобно рамково решение следва да 

осигури ясна структура за избора на 

различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия; 

подчертава все пак, че фонд като този не 

би могъл да включва финансови 

инструменти, които са управлявани от 

държавите членки в рамките на 

политиката на сближаване; 

инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно най-

ефективно; разглежда възможността за 

създаването на единен фонд, който да 

включва финансовите инструменти на 

равнището на ЕС, управлявани 

централно в рамките на програми като 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ), „Хоризонт 2020“, Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME), „Творческа 

Европа“ и Програмата за заетост и 

социални иновации, от една страна, и 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), от друга страна, 

като предложение, което трябва да бъде 

обсъдено допълнително; счита, че 

подобно рамково решение следва да 

осигури ясна структура за избора на 

различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия; 

подчертава все пак, че фонд като този не 

би могъл да включва финансови 

инструменти, които са управлявани от 

държавите членки в рамките на 

политиката на сближаване или 

проектите за фондове, в 

противоречие с вътрешните и 

международните ангажименти на 

ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  309 

Петер Нидермюлер, Клод Морайс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 

62. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 
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прилагането им да бъде възможно най-

ефективно; разглежда възможността за 

създаването на единен фонд, който да 

включва финансовите инструменти на 

равнището на ЕС, управлявани 

централно в рамките на програми като 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ), „Хоризонт 2020“, Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME), „Творческа 

Европа“ и Програмата за заетост и 

социални иновации, от една страна, и 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), от друга страна, 

като предложение, което трябва да бъде 

обсъдено допълнително; счита, че 

подобно рамково решение следва да 

осигури ясна структура за избора на 

различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия; 

подчертава все пак, че фонд като този не 

би могъл да включва финансови 

инструменти, които са управлявани от 

държавите членки в рамките на 

политиката на сближаване; 

прилагането им да бъде възможно най-

ефективно; разглежда възможността за 

създаването на единен фонд, който да 

включва финансовите инструменти на 

равнището на ЕС, управлявани 

централно в рамките на програми като 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ), „Хоризонт 2020“, Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME), „Творческа 

Европа“ и Програмата за заетост и 

социални иновации, от една страна, и 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), от друга страна, 

както и бъдещ вътрешен европейски 

фонд за демокрация и права на човека 
като предложение, което трябва да бъде 

обсъдено допълнително; счита, че 

подобно рамково решение следва да 

осигури ясна структура за избора на 

различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия; 

подчертава все пак, че фонд като този не 

би могъл да включва финансови 

инструменти, които са управлявани от 

държавите членки в рамките на 

политиката на сближаване; 

Or. en 

 

Изменение  310 

Бернд Кьолмел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно най-

ефективно; разглежда възможността за 

създаването на единен фонд, който да 

62. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно най-

ефективно; разглежда възможността за 

създаването на единен фонд, който да 



 

AM\1144763BG.docx 31/175 PE616.896v01-00 

 BG 

включва финансовите инструменти на 

равнището на ЕС, управлявани 

централно в рамките на програми като 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ), „Хоризонт 2020“, Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME), „Творческа 

Европа“ и Програмата за заетост и 

социални иновации, от една страна, и 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), от друга страна, 
като предложение, което трябва да бъде 

обсъдено допълнително; счита, че 

подобно рамково решение следва да 

осигури ясна структура за избора на 

различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия; 

подчертава все пак, че фонд като този не 

би могъл да включва финансови 

инструменти, които са управлявани от 

държавите членки в рамките на 

политиката на сближаване; 

включва финансовите инструменти на 

равнището на ЕС, управлявани 

централно в рамките на програми като 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ), „Хоризонт 2020“, Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME), както и 

„Творческа Европа“ и Програмата за 

заетост и социални иновации като 

предложение, което трябва да бъде 

обсъдено допълнително; счита, че 

подобно рамково решение следва да 

осигури ясна структура за избора на 

различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия; 

подчертава все пак, че фонд като този не 

би могъл да включва финансови 

инструменти, които са управлявани от 

държавите членки в рамките на 

политиката на сближаване; 

Or. en 

 

Изменение  311 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 62 

 

Предложение за резолюция Изменение 

62. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно най-

ефективно; разглежда възможността за 

създаването на единен фонд, който да 

включва финансовите инструменти на 

равнището на ЕС, управлявани 

централно в рамките на програми като 

Механизма за свързване на Европа 

62. призовава Комисията да опрости 

и хармонизира правилата за 

използването на финансовите 

инструменти в следващата МФР с цел 

прилагането им да бъде възможно най-

ефективно; разглежда възможността за 

създаването на единен фонд, който да 

включва финансовите инструменти на 

равнището на ЕС, управлявани 

централно в рамките на програми като 

Механизма за свързване на Европа 
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(МСЕ), „Хоризонт 2020“, Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME), „Творческа 

Европа“ и Програмата за заетост и 

социални иновации, от една страна, и 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), от друга страна, 

като предложение, което трябва да бъде 

обсъдено допълнително; счита, че 

подобно рамково решение следва да 

осигури ясна структура за избора на 

различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия; 

подчертава все пак, че фонд като този не 

би могъл да включва финансови 

инструменти, които са управлявани от 

държавите членки в рамките на 

политиката на сближаване; 

(МСЕ), „Хоризонт 2020“, Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME), „Творческа 

Европа“ и Програмата за заетост и 

социални иновации, от една страна, и 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), от друга страна, 

като предложение, което трябва да бъде 

обсъдено допълнително; счита, че 

подобно рамково решение би могло да 

осигури ясна структура за избора на 

различни видове финансови 

инструменти за отделните области на 

политиката и видове действия; 

подчертава все пак, че фонд като този не 

би могъл да включва финансови 

инструменти, които са управлявани от 

държавите членки в рамките на 

политиката на сближаване; 

Or. en 

 

Изменение  312 

Моника Маковей, Индрек Таранд 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 64 

 

Предложение за резолюция Изменение 

64. счита, че структурата на МФР 

следва да осигурява по-голяма видимост 

на политическите и бюджетните 

приоритети на ЕС за европейските 

граждани, и призовава за по-ясно 

представяне на всички разходни области 

на ЕС; е убеден, че основните стълбове 

на бъдещите разходи на ЕС, очертани в 

настоящата резолюция, следва да бъдат 

отразени по съответен начин; 

64. посочва, че структурата на 

новата МФР следва в много по-голяма 

степен да е приведена в съответствие 

с петте най-важни политически 

приоритета на ЕС; счита, че 

структурата на МФР следва да 

осигурява по-голяма видимост на 

политическите и бюджетните 

приоритети на ЕС за европейските 

граждани, и призовава за по-ясно 

представяне на всички разходни области 

на ЕС; е убеден, че основните стълбове 

на бъдещите разходи на ЕС, очертани в 

настоящата резолюция, следва да бъдат 

отразени по съответен начин; призовава 

за по-голяма съгласуваност между 
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финансирането на бюджета на ЕС и 

неговите цели, ако е необходимо, чрез 

счупване на стъкления таван от 1% 

вноски от БВП на държавите членки 

и/или чрез адаптиране и намаляване 

на целите на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  313 

Хелга Трюпел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 64 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 64 a. призовава Комисията да 

създаде цифров клъстер в рамките на 

следващата МФР, който включва 

всички програми на ЕС, които 

предоставят допълнителни отговори 

на цифровите предизвикателства в 

Съюза, обхващащи дейности като 

цифровизация на индустрията, 

усъвършенствани цифрови умения, 

изследвания в цифровия сектор, 

мултимедийни действия, медийна 

грамотност, компютри с висока 

производителност, киберсигурност, 

електронно управление и 

инфраструктура за цифрови услуги. 

Or. en 

 

Изменение  314 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 64a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 64a. счита, че структурата на 
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МФР следва също така да отразява 

икономиката на ЕС и да включва 

програми и инструменти за подкрепа 

на предприемачеството и всички 

негови бизнес форми от отделни 

проекти до съвместни проекти, като 

например кооперативни 

предприятия; 

Or. en 

 

Изменение  315 

Збигнев Кужмюк, Чеслав Адам Шекерски, Станислав Ожуг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 64a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 64a. ето защо счита, че 

настоящото представяне на 

отделните функции изисква някои 

подобрения, но същевременно се 

противопоставя на неоправдани 

значителни промени, като в тази 

връзка призовава разходите за общата 

селскостопанска политика да 

останат като отделен бюджетен 

ред; 

Or. pl 

 

Изменение  316 

Збигнев Кужмюк, Чеслав Адам Шекерски, Станислав Ожуг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на 

отделните функции изисква някои 

подобрения, но е против всякакви 

неоснователни радикални промени; в 

заличава се 
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резултат на това предлага следната 

структура на МФР за периода след 

2020 г.; 

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

 

при пряко управление:  

- научните изследвания и 

иновации 

 

- промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките 

и средните предприятия 

 

- големите инфраструктурни 

проекти, 

 

- транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 

 

- околната среда и 

адаптирането към изменението на 

климата, 

 

- земеделието и развитието на 

селските райони, 

 

- морското дело и рибарството,  

- хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

 

- икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 

 заетостта, социалните 

въпроси и социалното приобщаване, 

 

- образование и учене през целия 

живот 

 



 

PE616.896v01-00 36/175 AM\1144763BG.docx 

BG 

- културата, гражданството и 

комуникацията, 

 

- здравеопазването и 

безопасността на храните, 

 

- убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

 

- подкрепата и координацията с 

националните администрации.  

 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

 

- международното 

сътрудничество и развитие, 

 

- отношенията със съседните 

държави, 

 

- разширяването,  

- хуманитарната помощ,  

- търговията,  

- участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

 

- сигурност,  

- реакцията при кризи и 

стабилността, 

 

- общата външна политика и 

политика на сигурност, 

 

- отбраната.  

Функция 5: Ефикасна администрация 

в услуга на европейските граждани 

 

- финансирането за 

служителите на европейските 

институции, 

 

- финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 
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институции. 

Or. pl 

 

Изменение  317 

Тамаш Дойч 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР 

за периода след 2020 г.; 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага прозрачна структура на МФР 

за периода след 2020 г., където 

различните приоритети имат 

отделни функции; подкрепя 

поддържането на отделни функции 

за: икономическо, социално и 

териториално сближаване; селското 

стопанство и развитието на 

селските райони, морското дело и 

рибарството; 

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
 

при пряко управление:  

- научните изследвания и 

иновации, 
 

- промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките 

и средните предприятия,  

 

- големите инфраструктурни 

проекти, 
 

- транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 
 

- околната среда и 

адаптирането към изменението на 

климата, 

 

- земеделието и развитието на 

селските райони, 
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- морското дело и рибарството,  
- хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 
 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
 

- икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 

 заетостта, социалните 

въпроси и социалното приобщаване,
 

- образование и учене през целия 

живот,
 

- културата, гражданството и 

комуникацията, 
 

- здравеопазването и 

безопасността на храните, 
 

- убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

 

- подкрепата и координацията с 

националните администрации. 
 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 
 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
 

- международното 

сътрудничество и развитие, 
 

- отношенията със съседните 

държави, 
 

- разширяването,  

- хуманитарната помощ,  

- търговията,  

- участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 
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Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
 

- сигурност,  
- реакцията при кризи и 

стабилността,  
 

- общата външна политика и 

политика на сигурност,  
 

- отбраната.  
Функция 5: Ефикасна администрация 

в услуга на европейските граждани 
 

- финансирането за 

служителите на европейските 

институции, 

 

- финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

 

Or. en 

 

Изменение  318 

Жерар Дьопре, Жан Артюи, Урмас Пает, Луи Мишел, Анели Ятенмяки, Нилс 

Турвалдс, Павел Теличка, Ян Хойтема, Гербен-Ян Гербранди, Неджми Али, 

Фредрик Федерлей 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на 

това предлага следната структура на 

МФР за периода след 2020 г.; 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; призовава 

Комисията да предложи нова 
структура за МФР за периода след 

2020 г.; 

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
 

при пряко управление:  

- научните изследвания и 

иновации 
 

- промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките 

и средните предприятия  
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- големите инфраструктурни 

проекти, 
 

- транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 
 

- околната среда и 

адаптирането към изменението на 

климата, 

 

- земеделието и развитието на 

селските райони, 
 

- морското дело и рибарството,  
- хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 
 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
 

- икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 

 заетостта, социалните 

въпроси и социалното приобщаване,
 

- образование и учене през целия 

живот,
 

- културата, гражданството и 

комуникацията, 
 

- здравеопазването и 

безопасността на храните, 
 

- убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

 

- подкрепата и координацията с 

националните администрации. 
 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 
 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
 

- международното 

сътрудничество и развитие, 
 

- отношенията със съседните 

държави, 
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- разширяването,  

- хуманитарната помощ,  

- търговията,  

- участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 
 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
 

- сигурност,  
- реакцията при кризи и 

стабилността,  
 

- общата външна политика и 

политика на сигурност,  
 

- отбраната.  
Функция 5: Ефикасна администрация 

в услуга на европейските граждани 
 

- финансирането за 

служителите на европейските 

институции, 

 

- финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

 

Or. en 

 

Изменение  319 

Бернд Кьолмел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения; в 

резултат на това предлага следната 

структура на МФР за периода след 

2020 г.; 

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

Функция 1: Сигурност в Европа 

Включва програми и инструменти, Включва програми и инструменти, 
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които подкрепят: които подкрепят: 
при пряко управление:  

- научните изследвания и 

иновации, 

- убежище и миграция, 

- промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките 

и средните предприятия,  

- сигурност и контратероризъм  

- големите инфраструктурни 

проекти, 

- реакцията при кризи и 

стабилността, 

- транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 

 

- околната среда и 

адаптирането към изменението на 

климата, 

 

- земеделието и развитието на 

селските райони, 

 

- морското дело и рибарството,  

- хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Функция 2: Конкурентоспособна и 

иновативна Европа 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

- икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

- научните изследвания и 

иновации, 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

- промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките 

и средните предприятия 

 заетостта, социалните 

въпроси и социалното приобщаване,

- големите инфраструктурни 

проекти, 

- образование и учене през целия 

живот,

- транспорта, цифровизацията, 

енергетиката,

- културата, гражданството и 

комуникацията, 

- търговията, 

- здравеопазването и 

безопасността на храните, 

 

- убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

 

- подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Функция 3: Реформа на еврозоната за 

устойчивост и икономически растеж 

Включва програми и инструменти, Включва програми и инструменти, 
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които подкрепят: които подкрепят: 

- международното 

сътрудничество и развитие, 

- стабилизационен механизъм за 

еврозоната, 

- отношенията със съседните 

държави, 

- програма за подкрепа на 

държавите членки при договорено 

напускане на еврозоната, 

- разширяването,  

- хуманитарната помощ,  

- търговията,  

- участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Функция 4: Сплотено общество и 

силна селска среда в Европа 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

- сигурност, - икономическо, социално и 

териториално сближаване, 

- реакцията при кризи и 

стабилността,  

- земеделието и развитието на 

селските райони, 

- общата външна политика и 

политика на сигурност,  

- морското дело и рибарството, 

- отбраната.  

Функция 5: Ефикасна администрация 

в услуга на европейските граждани 

Функция 5: Глобална Европа 

- финансирането за 

служителите на европейските 

институции, 

- хуманитарната помощ, 

- финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

- международното 

сътрудничество и развитие, 

 - вноски в доверителни фондове 

на ЕС. 

 Функция 6: Администрация 

Or. en 

 

Изменение  320 

Януш Левандовски 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 
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Предложение за резолюция Изменение 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

  

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

Функция 1: Интелигентен и 

приобщаващ растеж 

 а) Конкурентоспособност за 

растеж и работни места 

 б) Икономическо, социално и 

териториално сближаване 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
 

при пряко управление:  

- научните изследвания и 

иновации, 

 

- промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките 

и средните предприятия  

 

- големите инфраструктурни 

проекти, 

 

- транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 

 

- околната среда и 

адаптирането към изменението на 

климата, 

 

- земеделието и развитието на 

селските райони, 

 

- морското дело и рибарството,  

- хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Функция 2: Устойчив растеж: 

природни ресурси 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

 

- икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 
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МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 заетостта, социалните 

въпроси и социалното приобщаване,



- образование и учене през целия 

живот,



- културата, гражданството и 

комуникацията, 

 

- здравеопазването и 

безопасността на храните, 

 

- убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

 

- подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Функция 3: Сигурност, гражданство и 

отбрана 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

 

- международното 

сътрудничество и развитие, 

 

- отношенията със съседните 

държави, 

 

- разширяването,  

- хуманитарната помощ,  

- търговията,  

- участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Функция 4: Глобална Европа 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

 

- сигурност,  

- реакцията при кризи и 

стабилността,  

 

- общата външна политика и 

политика на сигурност,  

 

- отбраната.  

Функция 5: Ефикасна администрация в 

услуга на европейските граждани 

Функция 5: Администрация 

- финансирането за 

служителите на европейските 

институции, 

 

- финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 
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институции. 

Or. en 

 

Изменение  321 

Жузе Мануел Фернандеш, Мариан-Жан Маринеску, Джовани Ла Вия 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

Функция 1: По-силна, устойчива и 

цифрова икономика 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
при пряко управление: при пряко управление: 

– научни изследвания и иновации – научни изследвания и иновации 

– промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките и 

средните предприятия  

– промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките и 

средните предприятия  

 - цифрова трансформация на 

икономиката и обществото 

– големите инфраструктурни 

проекти, 

– големите инфраструктурни 

проекти, 

– транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 

– транспорт, енергетика 

– околната среда и адаптирането 

към изменението на климата, 

– околната среда и адаптирането 

към изменението на климата, 

- земеделието и развитието на 

селските райони, 

 

- морското дело и рибарството,  

– хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

– хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
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– икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

– икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 заетостта, социалните въпроси и 

социалното приобщаване,

 заетостта, социалните въпроси и 

социалното приобщаване,

– образованието и ученето през 

целия живот,

– образованието и ученето през 

целия живот,

– културата, гражданството и 

комуникацията, 

– културата, гражданството, 

медиите и комуникацията, 

– здравеопазването и 

безопасността на храните, 

– здравеопазването и 

безопасността на храните, 

– убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

– убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

– подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

– подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

 Функция 2a (нова): По-силно и 

устойчиво селско стопанство и 

рибарство 

 Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

 - земеделието и развитието на 

селските райони, 

 - морското дело и рибарството, 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

– международното сътрудничество 

и развитие, 

– международното сътрудничество 

и развитие, 

– отношенията със съседните 

държави, 

– отношенията със съседните 

държави, 

– разширяването – разширяването 

– хуманитарната помощ – хуманитарната помощ 

– търговски – търговски 

- участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

- участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
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– сигурност – сигурност 

– реакцията при кризи и 

стабилността,  

– реакцията при кризи и 

стабилността, включително 

гражданската защита, 

– общата външна политика и 

политика на сигурност,  

– общата външна политика и 

политика на сигурност,  

– Отбрана – научни изследвания и иновации 

в областта на отбраната, 

Функция 5: Ефикасна администрация в 

услуга на европейските граждани 

Функция 5: Ефикасна администрация в 

услуга на европейските граждани 

– финансирането за служителите 

на европейските институции, 

– финансирането за служителите 

на европейските институции, 

– финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

– финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

Or. en 

Изменение  322 

Ивана Малетич 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

Функция 1: По-силна и 

конкурентоспособна икономика 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

при пряко управление: при пряко управление: 

– научни изследвания и иновации – научни изследвания и иновации 
– промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките и 

средните предприятия  

– промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките и 

средните предприятия 

– големите инфраструктурни 

проекти, 

– големите инфраструктурни 

проекти, 
– транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 

– транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 
- околната среда и 

адаптирането към изменението на 

климата, 

 



 

AM\1144763BG.docx 49/175 PE616.896v01-00 

 BG 

- земеделието и развитието на 

селските райони, 
 

- морското дело и рибарството,  
- хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

 

  
 Функция 2: Устойчиво развитие, 

опазване и управление на природните 

ресурси 

 - земеделието и развитието на 

селските райони, 

 - морското дело и рибарството, 

 - околната среда и 

адаптирането към изменението на 

климата, 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Функция 3: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

– икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

– икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 заетостта, социалните въпроси и 

социалното приобщаване,

 заетостта, социалните въпроси и 

социалното приобщаване,

– образованието и ученето през 

целия живот,

– образованието и ученето през 

целия живот,

– културата, гражданството и 

комуникацията, 

– културата, гражданството и 

комуникацията, 

– здравеопазването и 

безопасността на храните, 

– здравеопазването и 

безопасността на храните, 

– убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

– убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

– подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

– подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Функция 4: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

  

– международното сътрудничество – международното сътрудничество 
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и развитие, и развитие, 

– отношенията със съседните 

държави, 

– отношенията със съседните 

държави, 

– разширяването – разширяването 

– хуманитарната помощ – хуманитарната помощ 

– търговски – търговски 

– участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

- участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Функция 5: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

– сигурност – сигурност 

– реакцията при кризи и 

стабилността,  

– реакцията при кризи и 

стабилността,  

– общата външна политика и 

политика на сигурност,  

– общата външна политика и 

политика на сигурност,  

– Отбрана – Отбрана 

Функция 5: Ефикасна администрация в 

услуга на европейските граждани 

Функция 6: Ефикасна администрация в 

услуга на европейските граждани 

– финансирането за служителите 

на европейските институции, 

– финансирането за служителите 

на европейските институции, 

– финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

– финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

Or. en 

Изменение  323 

Йенс Гайер, Йозеф Вайденхолцер, Мирослав Похе, Петер Нидермюлер, Клод 

Морайс, Дерек Вон, Клеър Муди, Сурая Пост, Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 
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Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

при пряко управление: при пряко управление: 

– научни изследвания и иновации – научни изследвания и иновации 

 – цифрова трансформация на 

европейското общество и икономика 

– промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките и 

средните предприятия  

– промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките и 

средните предприятия  

– големите инфраструктурни 

проекти, 

– големите инфраструктурни 

проекти, 

– транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 

– транспорта, енергетиката и 

космоса, 

– околната среда и адаптирането 

към изменението на климата, 

– околната среда, смекчаването 

на последиците от и адаптирането към 

изменението на климата, 

– земеделието и развитието на 

селските райони, 

– земеделието и развитието на 

селските райони, 

– морското дело и рибарството, – морското дело и рибарството, 

  

– хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

– хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

– икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

– икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 инвестициите в иновации, 

научни изследвания, цифровизация, 

индустриален преход, МСП, транспорт, 

адаптиране към и смекчаване на 

последиците от изменението на 

климата, енергетика и околна среда, 

 заетостта, социалните въпроси и 

социалното приобщаване,

 заетостта, образованието, 

социалните въпроси и социалното 

приобщаване, изграждането на 

капацитет, 

– образованието и ученето през – образованието, младежта и 
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целия живот, ученето през целия живот, 

 – демокрацията, правовата 

държава и основните свободи, 

– културата, гражданството и 

комуникацията, 

– културата, гражданството и 

комуникацията, 

– здравеопазването и 

безопасността на храните, 

– здравеопазването и 

безопасността на храните, 

– убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

– убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

– подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

– подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

 - равенството между половете. 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

 - правата на човека, 

демокрацията и правова държава, 

– международното сътрудничество 

и развитие, 

– международното сътрудничество 

и развитие, 

– отношенията със съседните 

държави, 

– отношенията със съседните 

държави, 

– разширяването – разширяването 

– хуманитарната помощ – хуманитарната помощ 

– търговски – търговски 

 – равенството между половете 

– участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

– участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

– сигурност – сигурност 

 - киберсигурността, 

– реакцията при кризи и 

стабилността, 

– реакцията при кризи и 

стабилността, 

– общата външна политика и 

политика на сигурност, 

– общата външна политика и 

политика на сигурност, 
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– Отбрана – Отбрана 

Функция 5: Ефикасна администрация в 

услуга на европейските граждани 

Функция 5: Ефикасна администрация в 

услуга на европейските граждани 

– финансирането за служителите 

на европейските институции, 

– финансирането за служителите 

на европейските институции, 

– финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

– финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

Or. en 

 

Изменение  324 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

при пряко управление: при пряко управление: 

– научни изследвания и иновации – научни изследвания и иновации 

– промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките и 

средните предприятия  

– промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките и 

средните предприятия  

– големите инфраструктурни 

проекти, 

– големите инфраструктурни 

проекти, 

– транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 

– транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 

– околната среда и адаптирането 

към изменението на климата, 

– околната среда и адаптирането 

към изменението на климата, 

– земеделието и развитието на 

селските райони, 

– земеделието и развитието на 

селските райони, 

– морското дело и рибарството, – морското дело и рибарството, 

– хоризонтални (финансови) – хоризонтални (финансови) 



 

PE616.896v01-00 54/175 AM\1144763BG.docx 

BG 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

– икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

– икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата и 

демографските предизвикателства, 

 заетостта, социалните въпроси и 

социалното приобщаване,

 заетостта, социалните въпроси и 

социалното приобщаване, 

намаляването на неравенствата и 

борбата с бедността, 

  съчетаването на умения и 

квалификации с нуждите на пазара на 

труда,

  намаляването на разликите в 

резултатите в областта на 

заетостта между държавите членки 

и държавите кандидатки,

– образованието и ученето през 

целия живот,

– образованието, със специален 

акцент върху цифровите и 

предприемаческите умения и ученето 

през целия живот, 

– културата, гражданството и 

комуникацията, 

– културата, гражданството и 

комуникацията, 

– здравеопазването и 

безопасността на храните, 

– здравеопазването и 

безопасността на храните, 

– убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

– убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

– подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

– подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Включва програми и инструменти, Включва програми и инструменти, 
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които подкрепят: които подкрепят: 

– международното сътрудничество 

и развитие, 

– международното сътрудничество 

и развитие, 

– отношенията със съседните 

държави, 

– отношенията със съседните 

държави, 

– разширяването – разширяването 

– хуманитарната помощ – хуманитарната помощ 

– търговски – търговски 

– участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

– участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

– сигурност – сигурност 

– реакцията при кризи и 

стабилността, 

– реакцията при кризи и 

стабилността, 

– общата външна политика и 

политика на сигурност, 

– общата външна политика и 

политика на сигурност, 

– Отбрана – Отбрана 

Функция 5: Ефикасна администрация в 

услуга на европейските граждани 

Функция 5: Ефикасна администрация в 

услуга на европейските граждани 

– финансирането за служителите 

на европейските институции, 

– финансирането за служителите 

на европейските институции, 

– финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

– финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

Or. en 

 

Изменение  325 

Тиемо Вьолкен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 
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радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
Включва програми и инструменти, 

които подкрепят в съответствие със 

ЦУР и целите на Парижкото 

споразумение, насърчавайки 

устойчива икономика и 

декарбонизация: 

при пряко управление: при пряко управление: 

– научни изследвания и иновации – научни изследвания и иновации 
– промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките и 

средните предприятия  

– промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките и 

средните предприятия 

– големите инфраструктурни 

проекти, 

– големите инфраструктурни 

проекти, 
– транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 

– транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 
– околната среда и адаптирането 

към изменението на климата, 

– околната среда, включително 

природозащитно финансиране за 

спиране на загубата на биологично 

разнообразие и адаптирането към 

изменението на климата, 
– земеделието и развитието на 

селските райони, 

– земеделието и развитието на 

селските райони, 
– морското дело и рибарството, – морското дело и рибарството, 
– хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

– хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 
Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

– икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

– икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 заетостта, социалните въпроси и 

социалното приобщаване,

 заетостта, социалните въпроси и 

социалното приобщаване,

– образованието и ученето през 

целия живот,

– образованието и ученето през 

целия живот,

– културата, гражданството и – културата, гражданството и 
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комуникацията, комуникацията, 

– здравеопазването и 

безопасността на храните, 

– здравеопазването и 

безопасността на храните, 

– убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

– убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

– подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

– подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

  

– международното сътрудничество 

и развитие, 

– международното сътрудничество 

и развитие, 

– отношенията със съседните 

държави, 

– отношенията със съседните 

държави, 

– разширяването – разширяването 

– хуманитарната помощ – хуманитарната помощ 

– търговски – търговски 

– участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

- участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

– сигурност – сигурност 

– реакцията при кризи и 

стабилността,  

– реакцията при кризи и 

стабилността,  

– общата външна политика и 

политика на сигурност,  

– общата външна политика и 

политика на сигурност,  

– Отбрана – Отбрана 

Функция 5: Ефикасна администрация в 

услуга на европейските граждани 

Функция 5: Ефикасна администрация в 

услуга на европейските граждани 

– финансирането за служителите 

на европейските институции, 

– финансирането за служителите 

на европейските институции, 

– финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

– финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

Or. en 

 

Изменение  326 

Паул Рюбиг 
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Предложение за резолюция 

Параграф 65 

 

Предложение за резолюция Изменение 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

65. счита следователно, че 

настоящото представяне на отделните 

функции изисква някои подобрения, но 

е против всякакви неоснователни 

радикални промени; в резултат на това 

предлага следната структура на МФР за 

периода след 2020 г.; 

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

Функция 1: По-силна и устойчива 

икономика 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 
при пряко управление: при пряко управление: 

– научни изследвания и иновации – научни изследвания и иновации 

– промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките и 

средните предприятия  

– промишлеността, 

предприемаческата дейност, малките и 

средните предприятия  

– големите инфраструктурни 

проекти, 

– големите инфраструктурни 

проекти, 

– транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 

– транспорта, цифровизацията, 

енергетиката, 

– околната среда и адаптирането 

към изменението на климата, 

– околната среда и адаптирането 

към изменението на климата, 

– земеделието и развитието на 

селските райони, 

– земеделието и развитието на 

селските райони, 

– морското дело и рибарството, – морското дело и рибарството, 

– хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

– хоризонтални (финансови) 

инструменти в подкрепа на 

инвестициите в Европа (евентуален 

рамков финансов инструмент на 

равнище ЕС, включително ЕФСИ). 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Функция 2: По-тясно сближаване и 

повече солидарност в Европа 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

– икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

– икономическото, социалното и 

териториалното сближаване (при 

споделено управление): 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 инвестициите в иновации, 

цифровизация, реиндустриализация, 

МСП, транспорт, адаптиране към 

изменението на климата, 

 заетостта, социалните въпроси и 

социалното приобщаване,

 заетостта, социалните въпроси и 

социалното приобщаване,
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– образованието и ученето през 

целия живот,

– образованието и ученето през 

целия живот,

– културата, гражданството и 

комуникацията, 

– културата, гражданството и 

комуникацията, 

– здравеопазването и 

безопасността на храните, 

– здравеопазването и 

безопасността на храните, 

– убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

– убежището, миграцията и 

интеграцията, правосъдието и 

потребителите, 

– подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

– подкрепата и координацията с 

националните администрации. 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Функция 3: Повече отговорност в 

световен мащаб 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

– международното сътрудничество 

и развитие, 

– международното сътрудничество 

и развитие, 

– отношенията със съседните 

държави, 

– отношенията със съседните 

държави, 

– разширяването – разширяването 

– хуманитарната помощ – хуманитарната помощ 

– търговски – търговски 

- участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

- участието в доверителните 

фондове на ЕС и в механизмите в 

областта на външните отношения. 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Функция 4: Сигурност, мир и 

стабилност за всички 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

Включва програми и инструменти, 

които подкрепят: 

– сигурност – сигурност 

– реакцията при кризи и 

стабилността,  

– реакцията при кризи и 

стабилността,  

– общата външна политика и 

политика на сигурност,  

– общата външна политика и 

политика на сигурност,  

– Отбрана – научни изследвания и иновации 

в областта на отбраната, 

Функция 5: Ефикасна администрация в 

услуга на европейските граждани 

Функция 5: Ефикасна администрация в 

услуга на европейските граждани 

– финансирането за служителите 

на европейските институции, 

– финансирането за служителите 

на европейските институции, 

– финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

– финансирането за сгради и 

оборудване на европейските 

институции. 

Or. en 
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Изменение  327 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 66a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 66a. настоява, че Парижкото 

споразумение за климата следва да 

бъде основната ос на МФР за периода 

след 2020 г.; следователно счита, че 

всички политики и програми следва да 

бъдат дълбоко реформирани, за да 

бъдат максимално съвместими с 21-

вата конференция на страните по 

Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата (COP21), за да 

получат най-малко 50% разходи, 

свързани с климата, в МФР за периода 

след 2020 г.; 

Or. en 

 

Изменение  328 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 66б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 66б. счита, че за да защитим 

нашата планета, да се грижим за 

хората и да инвестираме в нашето 

бъдеще в ЕС и за света, разходите, 

свързани с ядрената енергетика, 

природния газ, пътищата и 

отбраната, следва да бъдат 

изключени от всякакъв вид пряка или 

непряка подкрепа от бюджета на ЕС; 

следователно бюджетът на ЕС вече 

не следва да финансира пряко или 
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непряко инфраструктурите за 

изкопаеми горива в ЕС и в чужбина; 

Or. en 

 

Изменение  329 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мари-Пиер Вю, Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

По-силна и устойчива икономика По-силна, по-справедлива1а и устойчива 

икономика 

 __________________ 

 1а Въпреки съвместната декларация 

относно интегрирането на принципа 

на равенство между половете, 

приложена към МФР за периода 2014 

– 2020 г., не е постигнат голям 

напредък в тази област и че 

вследствие на МФР за периода 2014 – 

2020 г. не беше изработена ясна 

стратегия за равенство между 

половете, със специфични цели, 

конкретни запланирани резултати и 

разпределени бюджетни кредити. В 

контекста на настоящия доклад от 

първостепенно значение е 

илюстрирано позоваване, 

подчертаващо потенциала, към 

който общата финансова рамка на 

Съюза може да допринесе за 

увеличаване на равноправието на 

половете и за гарантиране на 

интегрирането на принципа за 

равенство между половете. 

Or. en 

 

Изменение  330 

Жузе Мануел Фернандеш, Мариан-Жан Маринеску 
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Предложение за резолюция 

Подзаглавие 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

По-силна и устойчива икономика По-силна, устойчива и цифрова 

икономика 

Or. en 

 

Изменение  331 

Ивана Малетич 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

По-силна и устойчива икономика По-силна и конкурентоспособна 

икономика 

Or. en 

 

Изменение  332 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

По-силна и устойчива икономика Опазване на планетата 

Or. en 

 

Изменение  333 

Жерар Дьопре, Жан Артюи, Урмас Пает, Луи Мишел, Нилс Турвалдс, Павел 

Теличка, Доминик Рике, Ян Хойтема, Гербен-Ян Гербранди, Неджми Али 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 67 
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Предложение за резолюция Изменение 

67. подчертава значението на 

доизграждането на европейското 

научноизследователско пространство, 

енергийния съюз и цифровия единен 

пазар като основни елементи на единния 

европейски пазар; 

67. подчертава значението на 

доизграждането на европейското 

научноизследователско пространство, 

енергийния съюз, Единното 

европейско транспортно 

пространство и цифровия единен 

пазар като основни елементи на единния 

европейски пазар и отново изтъква 

необходимостта от подходящо 

финансиране на механизма за 

свързване на Европа като 

стратегически инструмент за 

подкрепа на постигането на тези 

цели; 

Or. en 

 

Изменение  334 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 67 

 

Предложение за резолюция Изменение 

67. подчертава значението на 

доизграждането на европейското 

научноизследователско пространство, 

енергийния съюз и цифровия единен 

пазар като основни елементи на 

единния европейски пазар; 

67. подчертава значението на 

доизграждането на енергийния съюз с 

ориентирана към бъдещето политика 

по въпросите на изменението на 

климата, цифровия единен пазар и 
европейското научноизследователско 

пространство като основни елементи на 

единния европейски пазар; 

Or. it 

 

Изменение  335 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 67 
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Предложение за резолюция Изменение 

67. подчертава значението на 

доизграждането на европейското 

научноизследователско пространство, 

енергийния съюз и цифровия единен 

пазар като основни елементи на единния 

европейски пазар; 

67. подчертава1а значението на 

доизграждането на европейското 

научноизследователско пространство, 

енергийния съюз и цифровия единен 

пазар като основни елементи на единния 

европейски пазар; 

 __________________ 

 1а Параграфът следва да бъде включен 

в глава „инвестиране в бъдещето“.  

Or. en 

 

Изменение  336 

Марко Вали, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 67a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 67а. подчертава необходимостта 

от по-голяма съгласуваност между 

политиките на финансиране на ЕС и 

неговия ангажимент към Парижкото 

споразумение, което налага 

привеждане в съответствие на 

всички финансови потоци с 

дългосрочната цел за климата; в този 

контекст подчертава потенциала на 

МФР да стимулира бързия преход към 

европейска икономика с нулеви нетни 

въглеродни емисии до 2050 г.; 

призовава подпомагането на 

изкопаемите горива да се направи 

недопустимо още от 2020 г., да се 

отделят поне половината от 

средствата по МФР за разходите за 

климата и да се предложи нов 

инструмент за ускоряване на 

енергийния преход чрез подкрепа за 

местните органи, енергийните 

кооперативи, активните 

потребители на енергия и 
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предприятията; 

Or. it 

 

Изменение  337 

Нилс Турвалдс, Гербен-Ян Гербранди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 68 

 

Предложение за резолюция Изменение 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 

стимулират икономическия растеж, 

конкурентоспособността и заетостта; 

подчертава в този контекст значението 

на научните изследвания и на 

иновациите за създаването на 

устойчива, водеща в световен мащаб, 

основана на знанието икономика, и 

изразява съжаление, че в резултат на 

липсата на подходящо финансиране 

само малка част от качествените 

проекти в тази област получиха 

финансиране от ЕС по линия на 

действащата МФР; 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 

стимулират устойчив икономически 

растеж, конкурентоспособността и 

заетостта; подчертава в този контекст 

значението на научните изследвания и 

на иновациите за създаването на 

устойчива, водеща в световен мащаб, 

основана на знанието икономика, и 

изразява съжаление, че в резултат на 

липсата на подходящо финансиране 

само малка част от качествените 

проекти, по-специално за ключови 

въпроси като ефективността на 

ресурсите, природния капитал и 

екосистемните услуги, екологичните 

работни места и финансирането, в 

тази област получиха финансиране от 

ЕС по линия на действащата МФР; 

Or. en 

 

Изменение  338 

Жорди Соле, Свен Гиголд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 68 
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Предложение за резолюция Изменение 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 

стимулират икономическия растеж, 

конкурентоспособността и 

заетостта; подчертава в този контекст 

значението на научните изследвания и 

на иновациите за създаването на 

устойчива, водеща в световен мащаб, 

основана на знанието икономика, и 

изразява съжаление, че в резултат на 

липсата на подходящо финансиране 

само малка част от качествените 

проекти в тази област получиха 

финансиране от ЕС по линия на 

действащата МФР; 

68. счита1а, че2а в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 

правят европейската икономика по-

силна и по-устойчива чрез 

насърчаване на дългосрочна 

конкурентоспособност, устойчивост 

и солидарност; подчертава в този 

контекст значението на научните 

изследвания и на иновациите за 

създаването на устойчива, водеща в 

световен мащаб, основана на знанието 

икономика, и изразява съжаление, че в 

резултат на липсата на подходящо 

финансиране само малка част от 

качествените проекти в тази област 

получиха финансиране от ЕС по линия 

на действащата МФР; 

 __________________ 

 1а Параграфът следва да бъде включен 

в глава „инвестиране в бъдещето“. 

 2a Изменението е предложено от 

NABU – Naturschutzbund Deutschland 

e.V. 

Or. en 

 

Изменение  339 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 68 

 

Предложение за резолюция Изменение 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 
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стимулират икономическия растеж, 

конкурентоспособността и заетостта; 

подчертава в този контекст 

значението на научните изследвания 

и на иновациите за създаването на 

устойчива, водеща в световен мащаб, 

основана на знанието икономика, и 

изразява съжаление, че в резултат на 

липсата на подходящо финансиране 

само малка част от качествените 

проекти в тази област получиха 

финансиране от ЕС по линия на 

действащата МФР; 

стимулират икономическо развитие и 

социално включване, 

конкурентоспособността и заетостта; 

Or. en 

 

Изменение  340 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 68 

 

Предложение за резолюция Изменение 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 

стимулират икономическия растеж, 

конкурентоспособността и заетостта; 

подчертава в този контекст значението 

на научните изследвания и на 

иновациите за създаването на 

устойчива, водеща в световен мащаб, 

основана на знанието икономика, и 

изразява съжаление, че в резултат на 

липсата на подходящо финансиране 

само малка част от качествените 

проекти в тази област получиха 

финансиране от ЕС по линия на 

действащата МФР; 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 

допринасят за постигане на целите в 

областта на климата и 

енергетиката и стимулират 

благосъстоянието, 

конкурентоспособността и заетостта; 

подчертава в този контекст значението 

на научните изследвания и на 

иновациите за създаването на 

устойчива, водеща в световен мащаб, 

основана на знанието икономика, и 

изразява съжаление, че в резултат на 

липсата на подходящо финансиране 

само малка част от качествените 

проекти в тази област получиха 

финансиране от ЕС по линия на 

действащата МФР; 

Or. it 
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Изменение  341 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Алфред Сант 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 68 

 

Предложение за резолюция Изменение 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 

стимулират икономическия растеж, 

конкурентоспособността и заетостта; 

подчертава в този контекст значението 

на научните изследвания и на 

иновациите за създаването на 

устойчива, водеща в световен мащаб, 

основана на знанието икономика, и 

изразява съжаление, че в резултат на 

липсата на подходящо финансиране 

само малка част от качествените 

проекти в тази област получиха 

финансиране от ЕС по линия на 

действащата МФР; 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност и да се 

стимулират максимално еднаквият 

икономическия растеж, 

конкурентоспособността и заетостта във 

всички региони на ЕС; подчертава в 

този контекст значението на научните 

изследвания и на иновациите за 

създаването на устойчива, водеща в 

световен мащаб, основана на знанието 

икономика, и изразява съжаление, че в 

резултат на липсата на подходящо 

финансиране само малка част от 

качествените проекти в тази област 

получиха финансиране от ЕС по линия 

на действащата МФР; 

Or. en 

 

Изменение  342 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 68 

 

Предложение за резолюция Изменение 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 

стимулират икономическия растеж, 

конкурентоспособността и заетостта; 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, за да се 

насърчи устойчиво развитие и 

достойни работни места, които 
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подчертава в този контекст значението 

на научните изследвания и на 

иновациите за създаването на 

устойчива, водеща в световен мащаб, 

основана на знанието икономика, и 

изразява съжаление, че в резултат на 

липсата на подходящо финансиране 

само малка част от качествените 

проекти в тази област получиха 

финансиране от ЕС по линия на 

действащата МФР; 

стимулират икономическия растеж, 

конкурентоспособността и заетостта; 

подчертава в този контекст значението 

на научните изследвания и на 

иновациите за създаването на 

устойчива, водеща в световен мащаб, 

основана на знанието икономика, и 

изразява съжаление, че в резултат на 

липсата на подходящо финансиране 

само малка част от качествените 

проекти в тази област получиха 

финансиране от ЕС по линия на 

действащата МФР; 

Or. en 

 

Изменение  343 

Юнус Омаржи, Мари-Пиер Вю 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 68 

 

Предложение за резолюция Изменение 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 

стимулират икономическия растеж, 

конкурентоспособността и 

заетостта; подчертава в този контекст 

значението на научните изследвания и 

на иновациите за създаването на 

устойчива, водеща в световен мащаб, 

основана на знанието икономика, и 

изразява съжаление, че в резултат на 

липсата на подходящо финансиране 

само малка част от качествените 

проекти в тази област получиха 

финансиране от ЕС по линия на 

действащата МФР; 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна добавена 

стойност с цел да направи 

европейската икономика по-успешна, 

насърчавайки солидарността и 

устойчивостта; подчертава в този 

контекст значението на научните 

изследвания и на иновациите за 

създаването на устойчива, водеща в 

световен мащаб, основана на знанието 

икономика, и изразява съжаление, че в 

резултат на липсата на подходящо 

финансиране само малка част от 

качествените проекти в тази област 

получиха финансиране от ЕС по линия 

на действащата МФР; 

Or. fr 
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Изменение  344 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 68 

 

Предложение за резолюция Изменение 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 

стимулират икономическия растеж, 

конкурентоспособността и 

заетостта; подчертава в този контекст 

значението на научните изследвания и 

на иновациите за създаването на 

устойчива, водеща в световен мащаб, 

основана на знанието икономика, и 

изразява съжаление, че в резултат на 

липсата на подходящо финансиране 

само малка част от качествените 

проекти в тази област получиха 

финансиране от ЕС по линия на 

действащата МФР; 

68. счита, че в следващата МФР 

следва да се предвиди по-голяма 

концентрация на бюджетни средства в 

някои области с доказана ясна 

европейска добавена стойност, които 

стимулират конвергентен 

икономически и устойчив 

екосъобразен растеж, качествена и 

дългосрочна заетост; подчертава в 

този контекст значението на научните 

изследвания и на иновациите за 

създаването на устойчива, водеща в 

световен мащаб, основана на знанието 

икономика, и изразява съжаление, че в 

резултат на липсата на подходящо 

финансиране само малка част от 

качествените проекти в тази област 

получиха финансиране от ЕС по линия 

на действащата МФР; 

Or. en 

 

Изменение  345 

Кристофер Фелнер, Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 69 

 

Предложение за резолюция Изменение 

69. призовава следователно за 

значително увеличение на общия 

бюджет, предназначен за Деветата 

рамкова програма в следващата МФР, 

като неговият размер бъде определен на 

най-малко 120 милиарда евро; счита, че 

това равнище е подходящо за 

гарантиране на водещата роля на Европа 

69. призовава следователно за 

значително увеличение на общия 

бюджет, предназначен за Деветата 

рамкова програма в следващата МФР, 

като неговият размер бъде определен на 

най-малко 160 милиарда евро; счита, че 

това равнище е подходящо за 

гарантиране на водещата роля на Европа 
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в световен мащаб в областта на 

конкурентоспособността, науката и 

промишлеността, за предприемане на 

действия в отговор на обществените 

предизвикателства и за спомагане за 

постигане на целите на ЕС във връзка с 

климата; 

в световен мащаб в областта на 

конкурентоспособността, науката и 

промишлеността, за предприемане на 

действия в отговор на обществените 

предизвикателства и за спомагане за 

постигане на целите на ЕС във връзка с 

климата; 

Or. sv 

 

Изменение  346 

Паул Рюбиг, Кристиян Елер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 69 

 

Предложение за резолюция Изменение 

69. призовава следователно за 

значително увеличение на общия 

бюджет, предназначен за Деветата 

рамкова програма в следващата МФР, 

като неговият размер бъде определен на 

най-малко 120 милиарда евро; счита, че 

това равнище е подходящо за 

гарантиране на водещата роля на Европа 

в световен мащаб в областта на 

конкурентоспособността, науката и 

промишлеността, за предприемане на 

действия в отговор на обществените 

предизвикателства и за спомагане за 

постигане на целите на ЕС във връзка с 

климата; 

69. призовава следователно за 

значително увеличение на общия 

бюджет, предназначен за Деветата 

рамкова програма в следващата МФР, 

като неговият размер бъде удвоен; 

счита, че това равнище е подходящо за 

гарантиране на водещата роля на Европа 

в световен мащаб в областта на 

конкурентоспособността, науката и 

промишлеността, за предприемане на 

действия в отговор на обществените 

предизвикателства и за спомагане за 

постигане на целите на ЕС във връзка с 

климата; 

Or. de 

 

Изменение  347 

Марко Вали, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 69 

 

Предложение за резолюция Изменение 

69. призовава следователно за 69. призовава следователно за 
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значително увеличение на общия 

бюджет, предназначен за Деветата 

рамкова програма в следващата МФР, 

като неговият размер бъде определен на 

най-малко 120 милиарда евро; счита, че 

това равнище е подходящо за 

гарантиране на водещата роля на Европа 

в световен мащаб в областта на 

конкурентоспособността, науката и 

промишлеността, за предприемане на 

действия в отговор на обществените 

предизвикателства и за спомагане за 

постигане на целите на ЕС във връзка с 

климата; 

значително увеличение на общия 

бюджет, предназначен за Деветата 

рамкова програма в следващата МФР, 

като неговият размер бъде определен на 

най-малко 120 милиарда евро, без да 

подлежи на съкращения или 

намалявания по време на 

изпълнението му; счита, че това 

равнище е подходящо за гарантиране на 

водещата роля на Европа в световен 

мащаб в областта на 

конкурентоспособността, науката и 

промишлеността, за предприемане на 

действия в отговор на обществените 

предизвикателства и за спомагане за 

постигане на целите на ЕС във връзка с 

климата; в този контекст отново 

изтъква необходимостта да се 

продължи с предоставянето на 

финансовите субсидии (grants), най-

вече за изследванията, осъществявани 

от академичните среди, съвместните 

и фундаменталните изследвания; 

Or. it 

 

Изменение  348 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Ели Шлайн, Арне Лиц, Дору-Клаудиан Фрунзулика 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 69 

 

Предложение за резолюция Изменение 

69. призовава следователно за 

значително увеличение на общия 

бюджет, предназначен за Деветата 

рамкова програма в следващата МФР, 

като неговият размер бъде определен на 

най-малко 120 милиарда евро; счита, че 

това равнище е подходящо за 

гарантиране на водещата роля на Европа 

в световен мащаб в областта на 

конкурентоспособността, науката и 

промишлеността, за предприемане на 

действия в отговор на обществените 

предизвикателства и за спомагане за 

69. призовава следователно за 

значително увеличение на общия 

бюджет, предназначен за Деветата 

рамкова програма в следващата МФР, 

като неговият размер бъде определен на 

най-малко 120 милиарда евро; счита, че 

това равнище е подходящо за 

гарантиране на водещата роля на Европа 

в световен мащаб в областта на 

конкурентоспособността, науката и 

промишлеността, за предприемане на 

действия в отговор на обществените 

предизвикателства, както и за 
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постигане на целите на ЕС във връзка с 

климата; 

спомагане за постигане на целите на ЕС 

във връзка с климата и целите за 

устойчиво развитие; 

Or. en 

 

Изменение  349 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 69 

 

Предложение за резолюция Изменение 

69. призовава следователно за 

значително увеличение на общия 

бюджет, предназначен за Деветата 

рамкова програма в следващата МФР, 

като неговият размер бъде определен на 

най-малко 120 милиарда евро; счита, че 

това равнище е подходящо за 

гарантиране на водещата роля на Европа 

в световен мащаб в областта на 

конкурентоспособността, науката и 

промишлеността, за предприемане на 

действия в отговор на обществените 

предизвикателства и за спомагане за 

постигане на целите на ЕС във връзка с 

климата; 

69. призовава1а следователно за 

значително увеличение на общия 

бюджет, предназначен за програмата 

„Хоризонт 2030“ в следващата МФР, 

като неговият размер бъде определен на 

най-малко 105 милиарда евро; счита, че 

това равнище е подходящо за 

гарантиране на водещата роля на Европа 

в световен мащаб в областта на 

конкурентоспособността, науката и 

промишлеността, за предприемане на 

действия в отговор на обществените 

предизвикателства и за спомагане за 

постигане на целите на ЕС във връзка с 

климата; 

 __________________ 

 1а Параграфът следва да бъде включен 

в глава „инвестиране в бъдещето“. 

Or. en 

 

Изменение  350 

Жузе Мануел Фернандеш, Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 69 
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Предложение за резолюция Изменение 

69. призовава следователно за 

значително увеличение на общия 

бюджет, предназначен за Деветата 

рамкова програма в следващата МФР, 

като неговият размер бъде определен на 

най-малко 120 милиарда евро; счита, че 

това равнище е подходящо за 

гарантиране на водещата роля на Европа 

в световен мащаб в областта на 

конкурентоспособността, науката и 

промишлеността, за предприемане на 

действия в отговор на обществените 

предизвикателства и за спомагане за 

постигане на целите на ЕС във връзка с 

климата; 

69. призовава следователно за 

значително увеличение на общия 

бюджет, предназначен за Деветата 

рамкова програма в следващата МФР, 

като неговият размер бъде определен на 

най-малко 120 милиарда евро; счита, че 

това равнище е подходящо за 

гарантиране на водещата роля на Европа 

в световен мащаб в областта на 

конкурентоспособността, науката, 

технологиите и промишлеността, за 

предприемане на действия в отговор на 

обществените предизвикателства и за 

спомагане за постигане на целите на ЕС 

във връзка с климата; 

Or. en 

 

Изменение  351 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мари-Пиер Вю, Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 69a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 69a. отбелязва, че следващата МФР 

трябва да подкрепи ЕС и неговите 

държави членки за постигането на 

техните цели в областта на 

климата, както е посочено в 

Парижкото споразумение; 

подчертава, че средствата на ЕС 

следва да подкрепят прехода от 

възобновяема енергия към източник 

на по-ниски емисии; подчертава 

важността на гарантирането на 

финансиране за чрез програми като 

програмата LIFE и гарантирането на 

нейната продължителност през 

следващата МФР; 

Or. en 
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Изменение  352 

Михал Бони, Паул Рюбиг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 69a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 69a. осигуряване на регулаторна, 

нерегулаторна рамка и финансиране, 

за да се използват 

конкурентоспособността и растежа 

на медицинските и цифровите 

здравни технологии на европейския 

пазар чрез подпомагане на 

промишлеността (големи и малки 

предприятия) да се конкурират на 

международно равнище; 

Or. en 

 

Изменение  353 

Януш Левандовски, Барбара Кудрицка 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 70 

 

Предложение за резолюция Изменение 

70. призовава освен това да се 

постави по-силен акцент върху 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации чрез съвместни 

предприятия и да се осигури подкрепа 

за инвестициите в ключови технологии 

с цел преодоляване на недостига на 

инвестиции в иновациите; подчертава, 

че увеличаването на финансовите 

средства трябва да бъде съчетано с 

опростяване на процедурите за 

финансиране; приветства усилията на 

Комисията в това отношение и настоява 

тези усилия да продължат и през 

следващия програмен период; 

70. призовава освен това да се 

постави по-силен акцент върху 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации чрез разнообразни 

инструменти и да се осигури подкрепа 

за инвестициите в ключови технологии 

с цел преодоляване на недостига на 

инвестиции в иновациите; подчертава, 

че увеличаването на финансовите 

средства трябва да бъде съчетано с 

опростяване на процедурите за 

финансиране; приветства усилията на 

Комисията в това отношение и настоява 

тези усилия да продължат и през 

следващия програмен период; 

отбелязва големите географски 
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дисбаланси в използването на 

средства от рамковата програма; 

призовава за цялостни бюджетни 

решения, за да се гарантира, че всички 

държави членки и региони на ЕС се 

ангажират с научни изследвания, 

развитие и иновации; 

Or. en 

 

Изменение  354 

Жузе Мануел Фернандеш, Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 70 

 

Предложение за резолюция Изменение 

70. призовава освен това да се 

постави по-силен акцент върху 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации чрез съвместни предприятия 

и да се осигури подкрепа за 

инвестициите в ключови технологии с 

цел преодоляване на недостига на 

инвестиции в иновациите; подчертава, 

че увеличаването на финансовите 

средства трябва да бъде съчетано с 

опростяване на процедурите за 

финансиране; приветства усилията на 

Комисията в това отношение и настоява 

тези усилия да продължат и през 

следващия програмен период; 

70. призовава освен това да се 

постави по-силен акцент върху 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации чрез съвместни предприятия 

и да се осигури подкрепа за 

инвестициите в ключови технологии с 

цел преодоляване на недостига на 

инвестиции в иновациите; подчертава, 

че увеличаването на финансовите 

средства трябва да бъде съчетано с 

опростяване на процедурите за 

финансиране; приветства усилията на 

Комисията в това отношение и настоява 

тези усилия да продължат и през 

следващия програмен период, за да се 

осигури по-добър достъп и еднакви 

условия на конкуренция за 

кандидатите от всички държави 

членки чрез нова система за оценка на 

заявленията на кандидатите въз 

основа на добавена стойност в 

предложението и възможните 

резултати; 

Or. en 
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Изменение  355 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Георги Пирински 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 70 

 

Предложение за резолюция Изменение 

70. призовава освен това да се 

постави по-силен акцент върху 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации чрез съвместни предприятия 

и да се осигури подкрепа за 

инвестициите в ключови технологии с 

цел преодоляване на недостига на 

инвестиции в иновациите; подчертава, 

че увеличаването на финансовите 

средства трябва да бъде съчетано с 

опростяване на процедурите за 

финансиране; приветства усилията на 

Комисията в това отношение и настоява 

тези усилия да продължат и през 

следващия програмен период; 

70. призовава освен това да се 

постави по-силен акцент върху 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации чрез съвместни предприятия 

и да се осигури подкрепа за 

инвестициите в ключови технологии с 

цел преодоляване на недостига на 

инвестиции в иновациите; подчертава, 

че увеличаването на финансовите 

средства трябва да бъде съчетано с 

опростяване на процедурите за 

финансиране; приветства усилията на 

Комисията в това отношение и настоява 

тези усилия да продължат и през 

следващия програмен период; заедно с 

усилията за въвеждане на механизми, 

осигуряващи балансирано участие на 

заинтересованите страни от всички 

държави членки; 

Or. en 

 

Изменение  356 

Мирослав Похе, Павел Поц 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 70 

 

Предложение за резолюция Изменение 

70. призовава освен това да се 

постави по-силен акцент върху 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации чрез съвместни предприятия 

и да се осигури подкрепа за 

инвестициите в ключови технологии с 

цел преодоляване на недостига на 

инвестиции в иновациите; подчертава, 

че увеличаването на финансовите 

70. призовава освен това да се 

постави по-силен акцент върху 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации чрез съвместни предприятия 

и да се осигури подкрепа за 

инвестициите в ключови технологии с 

цел преодоляване на недостига на 

инвестиции в иновациите и по този 

начин Европа да стане лидер в 
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средства трябва да бъде съчетано с 

опростяване на процедурите за 

финансиране; приветства усилията на 

Комисията в това отношение и настоява 

тези усилия да продължат и през 

следващия програмен период; 

областта на големите научни 

изследвания, демонстрирането и 

реализирането; подчертава, че 

увеличаването на финансовите средства 

трябва да бъде съчетано с опростяване 

на процедурите за финансиране и 

ефективни контролни механизми; 

приветства усилията на Комисията в 

това отношение и настоява тези усилия 

да продължат и през следващия 

програмен период; 

Or. en 

 

Изменение  357 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 70 

 

Предложение за резолюция Изменение 

70. призовава освен това да се 

постави по-силен акцент върху 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации чрез съвместни 

предприятия и да се осигури подкрепа 

за инвестициите в ключови технологии 

с цел преодоляване на недостига на 

инвестиции в иновациите; подчертава, 

че увеличаването на финансовите 

средства трябва да бъде съчетано с 

опростяване на процедурите за 

финансиране; приветства усилията на 

Комисията в това отношение и 

настоява тези усилия да продължат и 

през следващия програмен период; 

70. призовава освен това да се 

постави по-силен акцент върху 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации и да се осигури подкрепа за 

инвестициите в ключови технологии, 

особено в създаващите нови 

възможности, с цел преодоляване на 

недостига на инвестиции в иновациите; 

подчертава, че увеличаването на 

финансовите средства трябва да бъде 

съчетано с подходяща подкрепа и 

опростяване на процедурите за 

финансиране; призовава Комисията да 

увеличи усилията в това отношение и 

настоява тези усилия да продължат и 

през следващия програмен период; 

Or. it 

 

Изменение  358 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за резолюция 

Параграф 70 

 

Предложение за резолюция Изменение 

70. призовава освен това да се 

постави по-силен акцент върху 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации чрез съвместни предприятия 

и да се осигури подкрепа за 

инвестициите в ключови технологии с 

цел преодоляване на недостига на 

инвестиции в иновациите; подчертава, 

че увеличаването на финансовите 

средства трябва да бъде съчетано с 

опростяване на процедурите за 

финансиране; приветства усилията на 

Комисията в това отношение и настоява 

тези усилия да продължат и през 

следващия програмен период; 

70. призовава1а освен това да се 

постави по-силен акцент върху 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации чрез съвместни предприятия 

и да се осигури подкрепа за 

инвестициите в ключови технологии с 

цел преодоляване на недостига на 

инвестиции в иновациите; подчертава, 

че увеличаването на финансовите 

средства трябва да бъде съчетано с 

опростяване на процедурите за 

финансиране; приветства усилията на 

Комисията в това отношение и настоява 

тези усилия да продължат и през 

следващия програмен период; 

 __________________ 

 1а Параграфът следва да бъде включен 

в глава „инвестиране в бъдещето“. 

Or. en 

 

Изменение  359 

Йенс Гайер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 70a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 70a. приветства неотдавнашното 

предложение на Комисията за 

осигуряване на финансирането на 

Изследователския фонд за въглища и 

стомана през следващите години; 

подчертава значението на този фонд 

за финансиране на научните 

изследвания в този сектор на 

промишлеността; следователно 

счита, че е необходимо по-

дългосрочно решение, което да 

гарантира финансирането след 2020 г. 
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и също така да включи фонда в 

бюджета на Съюза, за да може 

Парламентът да изпълни своята роля 

на орган за бюджетен контрол;  

Or. en 

 

Изменение  360 

Збигнев Кужмюк, Чеслав Адам Шекерски, Станислав Ожуг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 70a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 70a. насочва внимание към 

необходимостта от гарантиране на 

географско равновесие по отношение 

на използването на финансиране от 

ЕС за научни изследвания и иновации 

чрез въвеждане на национални 

финансови пакети или допълнителни 

критерии за подбор на проектите, с 

което да се гарантира справедливо 

разпределение на подпомагането сред 

държавите членки; 

Or. pl 

 

Изменение  361 

Михал Бони, Паул Рюбиг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 70a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 70a. уверява, че съгласуваността 

между индустриалната и цифровата 

програма на ЕС като „Четвъртата 

индустриална революция“, 

„интернет за промишлеността“ е от 

съществено значение да се 

стартират отново индустриалните 

инвестиции и е също толкова 
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подходящо да се създаде ситуация, 

при която всеки печели, с целите на 

политиката в областта на околната 

среда; 

Or. en 

 

Изменение  362 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мари-Пиер Вю, Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 70a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 70a. настоява синдикатите да се 

ангажират с мира и призовава 

държавите членки да постигнат 

съгласие относно забраната за 

използване на бюджета на ЕС за 

финансиране или гарантиране на 

двойни технологични проекти за 

развитие с военна приложимост; 

Or. en 

 

Изменение  363 

Михал Бони, Паул Рюбиг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 70б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 70б. подчертава необходимостта да 

се съсредоточат инструментите за 

финансиране на 

научноизследователската и развойна 

дейност върху здравните грижи по 

интернет, за да се индустриализират 

грижите чрез стандарти и основани 

на доказателства практики, като 

същевременно се позволи прецизна 

медицина и персонализирано лечение, 
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както и технологии за подкрепа на 

окончателната диагноза, 

профилактиката, биомедицинското 

моделиране и оптимизирането на 

лечението; 

Or. en 

 

Изменение  364 

Марко Вали, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 71 

 

Предложение за резолюция Изменение 

71. подчертава, че МСП са ключов 

двигател за икономическия растеж, 

иновациите и заетостта, и признава 

важната им роля за гарантиране на 

възстановяването и за стимулиране на 

изграждането на устойчива икономика 

на ЕС; припомня, че в ЕС съществуват 

над 20 милиона МСП и че те 

съставляват 99% от всички 

предприятия; счита, че подобряването 

на достъпа до финансиране за МСП 

следва да продължи да бъде важна цел 

на политиката за следващата МФР, и 

следователно призовава за удвояване на 

финансовия пакет за програмата 

COSME, за да може тя да съответства на 

реалните потребности на икономиката 

на ЕС и на значителния интерес за 

участие; 

71. подчертава, че МСП са ключов 

двигател за устойчивия растеж, 

иновациите и заетостта, и признава 

важната им роля за гарантиране на 

възстановяването и за стимулиране на 

изграждането на устойчива икономика 

на ЕС; припомня, че в ЕС съществуват 

над 20 милиона МСП и че те 

съставляват 99% от всички 

предприятия; счита, че подобряването и 

опростяването на достъпа до 

финансиране за МСП, с особено 

внимание към микропредприятията, 
следва да продължи да бъде важна цел 

на политиката за следващата МФР, и 

следователно призовава най-малко за 

удвояване на финансовия пакет за 

програмата COSME, за да може тя да 

съответства на реалните потребности на 

икономиката на ЕС и на значителния 

интерес за участие; 

Or. it 

 

Изменение  365 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Рамон Хауреги Атондо 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 71 
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Предложение за резолюция Изменение 

71. подчертава, че МСП са ключов 

двигател за икономическия растеж, 

иновациите и заетостта, и признава 

важната им роля за гарантиране на 

възстановяването и за стимулиране на 

изграждането на устойчива икономика 

на ЕС; припомня, че в ЕС съществуват 

над 20 милиона МСП и че те 

съставляват 99 % от всички 

предприятия; счита, че подобряването 

на достъпа до финансиране за МСП 

следва да продължи да бъде важна цел 

на политиката за следващата МФР, и 

следователно призовава за удвояване на 

финансовия пакет за програмата 

COSME, за да може тя да съответства на 

реалните потребности на икономиката 

на ЕС и на значителния интерес за 

участие; 

71. подчертава, че МСП и 

микропредприятията, включително 

социалните предприятия, са ключов 

двигател за икономическия растеж, 

иновациите и заетостта, и признава 

важната им роля за гарантиране на 

възстановяването и за стимулиране на 

изграждането на устойчива икономика 

на ЕС; припомня, че в ЕС съществуват 

над 20 милиона МСП и че те 

съставляват 99 % от всички 

предприятия; счита, че подобряването 

на достъпа до финансиране за МСП 

следва да продължи да бъде важна цел 

на политиката за следващата МФР, и 

следователно призовава за удвояване на 

финансовия пакет за програмата 

COSME, за да може тя да съответства на 

реалните потребности на икономиката 

на ЕС и на значителния интерес за 

участие; 

Or. en 

 

Изменение  366 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 71 

 

Предложение за резолюция Изменение 

71. подчертава, че МСП са ключов 

двигател за икономическия растеж, 

иновациите и заетостта, и признава 

важната им роля за гарантиране на 

възстановяването и за стимулиране на 

изграждането на устойчива икономика 

на ЕС; припомня, че в ЕС съществуват 

над 20 милиона МСП и че те 

съставляват 99 % от всички 

предприятия; счита, че подобряването 

на достъпа до финансиране за МСП 

71. подчертава1а, че МСП, в това 

число и кооперациите, са ключов 

двигател за икономическия растеж, 

иновациите и заетостта, и признава 

важната им роля за гарантиране на 

възстановяването и за стимулиране на 

изграждането на устойчива икономика 

на ЕС; припомня, че в ЕС съществуват 

над 20 милиона МСП и че те 

съставляват 99 % от всички 

предприятия; счита, че подобряването 
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следва да продължи да бъде важна цел 

на политиката за следващата МФР, и 

следователно призовава за удвояване на 

финансовия пакет за програмата 

COSME, за да може тя да съответства на 

реалните потребности на икономиката 

на ЕС и на значителния интерес за 

участие; 

на достъпа до финансиране за МСП 

следва да продължи да бъде важна цел 

на политиката за следващата МФР, и 

следователно призовава за удвояване на 

финансовия пакет за програмата 

COSME, за да може тя да съответства на 

реалните потребности на икономиката 

на ЕС и на значителния интерес за 

участие; 

 __________________ 

 1а Параграфът следва да бъде включен 

в глава „инвестиране в бъдещето“. 

Or. en 

 

Изменение  367 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 71 

 

Предложение за резолюция Изменение 

71. подчертава, че МСП са ключов 

двигател за икономическия растеж, 

иновациите и заетостта, и признава 

важната им роля за гарантиране на 

възстановяването и за стимулиране на 

изграждането на устойчива икономика 

на ЕС; припомня, че в ЕС съществуват 

над 20 милиона МСП и че те 

съставляват 99 % от всички 

предприятия; счита, че подобряването 

на достъпа до финансиране за МСП 

следва да продължи да бъде важна цел 

на политиката за следващата МФР, и 

следователно призовава за удвояване на 

финансовия пакет за програмата 

COSME, за да може тя да съответства на 

реалните потребности на икономиката 

на ЕС и на значителния интерес за 

участие; 

71. подчертава, че МСП са ключов 

двигател за икономическия растеж, 

иновациите и заетостта, и признава 

важната им роля за гарантиране на 

възстановяването и за стимулиране на 

изграждането на устойчива икономика 

на ЕС; припомня, че в ЕС съществуват 

над 20 милиона МСП и че те 

съставляват 99 % от всички 

предприятия; счита, че подобряването 

на достъпа до финансиране за МСП във 

всички държави членки следва да 

продължи да бъде важна цел на 

политиката за следващата МФР, и 

следователно призовава за удвояване на 

финансовия пакет за програмата 

COSME, за да може тя да съответства на 

реалните потребности на икономиката 

на ЕС и на значителния интерес за 

участие; 

Or. en 
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Изменение  368 

Жузе Мануел Фернандеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 71 

 

Предложение за резолюция Изменение 

71. подчертава, че МСП са ключов 

двигател за икономическия растеж, 

иновациите и заетостта, и признава 

важната им роля за гарантиране на 

възстановяването и за стимулиране на 

изграждането на устойчива икономика 

на ЕС; припомня, че в ЕС съществуват 

над 20 милиона МСП и че те 

съставляват 99 % от всички 

предприятия; счита, че подобряването 

на достъпа до финансиране за МСП 

следва да продължи да бъде важна цел 

на политиката за следващата МФР, и 

следователно призовава за удвояване 

на финансовия пакет за програмата 

COSME, за да може тя да 

съответства на реалните 

потребности на икономиката на ЕС 

и на значителния интерес за участие; 

71. подчертава, че МСП са ключов 

двигател за икономическия растеж, 

иновациите и заетостта, и признава 

важната им роля за гарантиране на 

възстановяването и за стимулиране на 

изграждането на устойчива икономика 

на ЕС; припомня, че в ЕС съществуват 

над 20 милиона МСП и че те 

съставляват 99 % от всички 

предприятия; счита, че подобряването 

на достъпа до финансиране за МСП 

следва да продължи да бъде важна цел 

на политиката за следващата МФР; 

Or. en 

 

Изменение  369 

Жузе Мануел Фернандеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 71a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 71a. приветства успеха на 

специалната програма на ЕС за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и 

средните предприятия (COSME) в 

настоящата МФР; отбелязва, че 

Парламентът постоянно се бори за 
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по-нататъшно увеличение на 

средствата, отделени за тази 

програма, в контекста на годишната 

бюджетна процедура; отбелязва със 

задоволство високото ниво на 

изпълнение на тази програма, което 

показва способността ѝ да поеме още 

повече; следователно призовава за 

удвояване на финансовия пакет на 

програмата COSME, за да може тя да 

съответства на действителните 

нужди на икономиката на ЕС и 

значителното търсене на участие; 

Or. en 

 

Изменение  370 

Марко Дзани, Андре Елисен, Станислав Жултек 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 72 

 

Предложение за резолюция Изменение 

72. изразява отново силния си 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който цели мобилизирането на 

500 милиарда евро под формата на 

нови инвестиции в реалната 

икономика по линия на настоящата 

МФР; счита, че ЕФСИ вече даде 

мощен и целенасочен тласък на 

икономическите сектори, които 

допринасят за постигането на 

устойчив растеж и за създаването на 

работни места; приветства 

следователно намерението на 

Комисията да внесе законодателно 

предложение за продължаване и 

подобряване на тази инвестиционна 

схема в новата МФР; подчертава, че 

всяко законодателно предложение 

следва да се основава на заключенията 

от прегледа и на независимата оценка 

на Комисията; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  371 

Бернд Кьолмел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 72 

 

Предложение за резолюция Изменение 

72. изразява отново силния си 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който цели мобилизирането на 

500 милиарда евро под формата на 

нови инвестиции в реалната 

икономика по линия на настоящата 

МФР; счита, че ЕФСИ вече даде 

мощен и целенасочен тласък на 

икономическите сектори, които 

допринасят за постигането на 

устойчив растеж и за създаването на 

работни места; приветства 

следователно намерението на 

Комисията да внесе законодателно 

предложение за продължаване и 

подобряване на тази инвестиционна 

схема в новата МФР; подчертава, че 

всяко законодателно предложение 

следва да се основава на заключенията 

от прегледа и на независимата оценка 

на Комисията; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  372 

Тамаш Дойч 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 72 

 

Предложение за резолюция Изменение 

72. изразява отново силния си 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който цели мобилизирането на 

500 милиарда евро под формата на нови 

инвестиции в реалната икономика по 

72. изразява отново силния си 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който цели мобилизирането на 

500 милиарда евро под формата на нови 

инвестиции в реалната икономика по 
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линия на настоящата МФР; счита, че 

ЕФСИ вече даде мощен и целенасочен 

тласък на икономическите сектори, 

които допринасят за постигането на 

устойчив растеж и за създаването на 

работни места; приветства следователно 

намерението на Комисията да внесе 

законодателно предложение за 

продължаване и подобряване на тази 

инвестиционна схема в новата МФР; 

подчертава, че всяко законодателно 

предложение следва да се основава на 

заключенията от прегледа и на 

независимата оценка на Комисията; 

линия на настоящата МФР; счита, че 

ЕФСИ вече даде мощен и целенасочен 

тласък на икономическите сектори, 

които допринасят за постигането на 

устойчив растеж и за създаването на 

работни места; приветства следователно 

намерението на Комисията да внесе 

законодателно предложение за 

продължаване и подобряване на тази 

инвестиционна схема в новата МФР; 

подчертава, че всяко законодателно 

предложение следва да се основава на 

заключенията от прегледа и на 

независимата оценка на Комисията; 

подчертава, че всяко законодателно 

предложение следва значително да 

подобри географския обхват на 

ЕФСИ; припомня, че ЕФСИ следва да 

остане допълнителен инструмент за 

стимулиране на инвестициите, тъй 

като политиката на сближаване 

следва да остане инвестиционната 

политика на Европейския съюз; 

Or. en 

 

Изменение  373 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 72 

 

Предложение за резолюция Изменение 

72. изразява отново силния си 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който цели мобилизирането на 

500 милиарда евро под формата на нови 

инвестиции в реалната икономика по 

линия на настоящата МФР; счита, че 

ЕФСИ вече даде мощен и целенасочен 

тласък на икономическите сектори, 

които допринасят за постигането на 

устойчив растеж и за създаването на 

работни места; приветства следователно 

намерението на Комисията да внесе 

законодателно предложение за 

72. изразява отново силния си 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който цели мобилизирането на 

500 милиарда евро под формата на нови 

инвестиции в реалната икономика по 

линия на настоящата МФР; счита, че 

ЕФСИ вече даде мощен и целенасочен 

тласък на икономическите сектори, 

които допринасят за постигането на 

устойчив растеж и за създаването на 

работни места; но този икономически 

стимул е предимно селективен за 15-

те държави членки на ЕС, като по 



 

AM\1144763BG.docx 89/175 PE616.896v01-00 

 BG 

продължаване и подобряване на тази 

инвестиционна схема в новата МФР; 

подчертава, че всяко законодателно 

предложение следва да се основава на 

заключенията от прегледа и на 

независимата оценка на Комисията; 

този начин трябва да се осигури равен 

достъп до инвестиционните 

възможности във всички държави 

членки; приветства следователно 

намерението на Комисията да внесе 

законодателно предложение за 

продължаване и подобряване на тази 

инвестиционна схема в новата МФР; 

подчертава, че всяко законодателно 

предложение следва да се основава на 

заключенията от прегледа и на 

независимата оценка на Комисията; 

Or. en 

 

Изменение  374 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 72 

 

Предложение за резолюция Изменение 

72. изразява отново силния си 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който цели мобилизирането на 

500 милиарда евро под формата на нови 

инвестиции в реалната икономика по 

линия на настоящата МФР; счита, че 

ЕФСИ вече даде мощен и целенасочен 

тласък на икономическите сектори, 

които допринасят за постигането на 

устойчив растеж и за създаването на 

работни места; приветства следователно 

намерението на Комисията да внесе 

законодателно предложение за 

продължаване и подобряване на тази 

инвестиционна схема в новата МФР; 

подчертава, че всяко законодателно 

предложение следва да се основава на 

заключенията от прегледа и на 

независимата оценка на Комисията; 

72. изразява1а отново силния си 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който цели мобилизирането на 

500 милиарда евро под формата на нови 

инвестиции в реалната икономика по 

линия на настоящата МФР; счита, че 

ЕФСИ вече даде мощен и целенасочен 

тласък на икономическите сектори, 

които допринасят за постигането на 

устойчив растеж и за създаването на 

работни места; приветства следователно 

намерението на Комисията да внесе 

законодателно предложение за 

продължаване и подобряване на тази 

инвестиционна схема в новата МФР; 

подчертава, че всяко законодателно 

предложение следва да се основава на 

заключенията от прегледа и на 

независимата оценка на Комисията и че 

всички разходи, които са в 

противоречие с националните и 

международните ангажименти на 

ЕС, следва да бъдат изключени от 
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допустимостта; 

 __________________ 

 1а Параграфът следва да бъде включен 

в глава „инвестиране в бъдещето“. 

Or. en 

Изменение  375 

Алфред Сант 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 72 

 

Предложение за резолюция Изменение 

72. изразява отново силния си 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който цели мобилизирането на 

500 милиарда евро под формата на нови 

инвестиции в реалната икономика по 

линия на настоящата МФР; счита, че 

ЕФСИ вече даде мощен и целенасочен 

тласък на икономическите сектори, 

които допринасят за постигането на 

устойчив растеж и за създаването на 

работни места; приветства следователно 

намерението на Комисията да внесе 

законодателно предложение за 

продължаване и подобряване на тази 

инвестиционна схема в новата МФР; 

подчертава, че всяко законодателно 

предложение следва да се основава на 

заключенията от прегледа и на 

независимата оценка на Комисията; 

72. изразява отново силния си 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който цели мобилизирането на 

500 милиарда евро под формата на нови 

инвестиции в реалната икономика по 

линия на настоящата МФР; счита, че 

ЕФСИ вече даде мощен и целенасочен 

тласък на икономическите сектори, 

които допринасят за постигането на 

устойчив растеж и за създаването на 

работни места, и че може да се направи 

още, за да се усетят ползите от него 

във всички региони на ЕС; приветства 

следователно намерението на 

Комисията да внесе законодателно 

предложение за продължаване и 

подобряване на тази инвестиционна 

схема в новата МФР; подчертава, че 

всяко законодателно предложение 

следва да се основава на заключенията 

от прегледа и на независимата оценка на 

Комисията; 

Or. en 

 

Изменение  376 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Георги Пирински 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 72 
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Предложение за резолюция Изменение 

72. изразява отново силния си 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който цели мобилизирането на 

500 милиарда евро под формата на нови 

инвестиции в реалната икономика по 

линия на настоящата МФР; счита, че 

ЕФСИ вече даде мощен и целенасочен 

тласък на икономическите сектори, 

които допринасят за постигането на 

устойчив растеж и за създаването на 

работни места; приветства 
следователно намерението на 

Комисията да внесе законодателно 

предложение за продължаване и 

подобряване на тази инвестиционна 

схема в новата МФР; подчертава, че 

всяко законодателно предложение 

следва да се основава на заключенията 

от прегледа и на независимата оценка на 

Комисията; 

72. изразява отново силния си 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който цели мобилизирането на 

500 милиарда евро под формата на нови 

инвестиции в реалната икономика по 

линия на настоящата МФР; 

следователно приканва Комисията да 

преодолее недостатъците в 

прилагането на ЕФСИ в първата му 

фаза и да го подобри, когато внесе 

законодателно предложение за 

продължаване на тази инвестиционна 

схема в новата МФР с цел увеличаване 

на нейната роля като важен 

инструмент за намаляване на 

структурните неравенства и 

повишаване на конвергенцията и 

сближаването; подчертава, че всяко 

законодателно предложение следва да 

се основава на заключенията от 

прегледа и на независимата оценка на 

Комисията; 

Or. en 

 

Изменение  377 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Йозеф Вайденхолцер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 72a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 72a. счита, че следващата МФР 

следва да отразява по-добре 

политическия приоритет, който се 

дава на цифровата трансформация на 

европейското общество и икономика; 

призовава за инвестиции в технологии 

и инфраструктури от ключово 

значение, в иновации и научни 

изследвания, както и в цифрови 

умения, с цел запазване и 

допълнително повишаване на 
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конкурентоспособността на ЕС, 

както и за подобряване на качеството 

на живот на нашите граждани; 

вярва, че по-голямо подпомагане 

следва да бъде насочено към 

трансгранични инициативи, които 

имат ключово значение за Европа, 

като например капацитет за 

киберсигурност, разработване и 

достъп до изкуствен интелект, 

роботика и високопроизводителни 

изчислителни технологии; 

Or. en 

 

Изменение  378 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 72a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 72a. счита1a, че МСЕ 2030 следва да 

се превърне в основен управляван 

пряко от Европейската комисия 

инвестиционен инструмент на ЕС и 

следва да бъде насочен към 

осигуряване на трансгранични връзки 

за устойчиви видове транспорт, 

включително подновяване, липсващи 

връзки, интермодалност и 

модернизация на инфраструктурите 

във връзка с новите решения в 

областта на цифровизацията и 

декарбонизацията, както и към 

електроенергийната 

инфраструктура, възобновяемите 

енергийни източници и 

интелигентните мрежи с цел 

насърчаване на енергийния преход, 

както и към високоскоростни 

широколентови мрежи в сектора на 

ИКТ; 

 __________________ 
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 1а Параграфът следва да бъде включен 

в глава „инвестиране в бъдещето“. 

Or. en 

 

Изменение  379 

Юнус Омаржи 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 72а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 72а. счита, че е необходимо да се 

гарантира, че мястото на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) в бюджета и 

сред политическите приоритети на 

Съюза не възпрепятства 

изпълнението на европейската 

политика на сближаване; счита, че 

дейностите, финансирани от ЕФСИ, 

следва да бъдат обвързани с целта за 

намаляване на разликите между 

бедни и богати в Европа, както и с 

целите за социално сближаване и 

устойчивост; 

Or. fr 

 

Изменение  380 

Жузе Мануел Фернандеш 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 72a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 72a. подчертава също така 

положителното въздействие, което 

ЕФСИ оказва във връзка с 

финансирането на МСП, достигнало 

досега до над 500 000 МСП и 

дружества със средна пазарна 

капитализация в Съюза; подчертава, 
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че поради много широкото използване, 

отразяващо голямото търсене на 

пазара, прозорецът за МСП вече беше 

допълнително укрепен посредством 

първия етап от изпълнението на 

програмата; 

Or. en 

 

Изменение  381 

Жузе Мануел Фернандеш, Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 72б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 72б. подчертава необходимостта 

следващата МФР да отразява по-

добре политическия приоритет, 

даден на цифровата трансформация 

на европейската икономика и 

общество и необходимостта от 

инвестиране в технологии и 

инфраструктури от ключово 

значение и в цифрови умения за 

поддържане и подобряване на нашата 

конкурентоспособност, качеството 

ни на живот и социална структура; 

счита, че повече подпомагане следва 

да бъде насочено към 

трансграничните инициативи, които 

имат ключово значение за Европа, по-

специално в областта на развитието 

и достъпа до най-новите технологии, 

от изкуствен интелект до 

високопроизводителни изчислителни 

технологии и цифрови умения, като 

се запази силната подкрепа за научни 

изследвания и иновации в областта на 

цифровите технологии като част от 

рамковата програма за научни 

изследвания.; 

Or. en 
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Изменение  382 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 73 

 

Предложение за резолюция Изменение 

73. набляга на значението на МФР за 

сектори, които разчитат на дългосрочни 

инвестиции, като сектора на транспорта; 

подчертава, че транспортната 

инфраструктура е гръбнакът на единния 

пазар и базата за устойчив растеж и 

създаване на работни места; отбелязва, 

че за изграждането на единно 

европейско транспортно пространство, 

свързано със съседните държави, е 

необходима голяма транспортна 

инфраструктура и че то следва да се 

разглежда като ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните райони; 

счита следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори, които 

следва да бъдат допълнително 

разширени; подчертава, че един 

модернизиран и по-ефективен МСЕ 

следва да покрива всички видове 

транспорт и да се съсредоточи върху 

междусистемните връзки и 

завършването на изграждането на 

мрежата в периферните райони, като 

същевременно използва общи 

стандарти; 

73. набляга на значението на МФР за 

сектори, които разчитат на дългосрочни 

инвестиции, като сектора на транспорта; 

подчертава, че транспортната 

инфраструктура е гръбнакът на единния 

пазар и базата за устойчив растеж и 

създаване на работни места, и 

стимулира преодоляването на 

различията в степента на 

сближаване; отбелязва, че за 

изграждането на единно европейско 

транспортно пространство, свързано със 

съседните държави, е необходима 

голяма транспортна инфраструктура и 

че то следва да се разглежда като 

ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните райони; 

счита следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори, които 

следва да бъдат допълнително 

разширени; за целите на 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване е 

важно да се гарантира свързването на 

регионалните центрове за развитие с 

мрежата TEN-T, като в противен 

случай те не могат да се възползват 

от достъп до единния пазар; 
подчертава, че един модернизиран и по-

ефективен МСЕ следва да покрива 

всички видове транспорт и да се 

съсредоточи върху междусистемните 

връзки и завършването на изграждането 
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на мрежата в периферните райони, като 

същевременно използва общи 

стандарти, като поставя специален 

акцент върху големи трансгранични 

инфраструктурни проекти в рамките 

на МСЕ, например балтийската 

железопътна линия, която 

допълнително ще намали различията 

в степента на сближаване, ще 

свърже северната и южната част на 

Европа и ще намали зависимостта от 

Русия; 

Or. en 

 

Изменение  383 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 73 

 

Предложение за резолюция Изменение 

73. набляга на значението на МФР за 

сектори, които разчитат на дългосрочни 

инвестиции, като сектора на транспорта; 

подчертава, че транспортната 

инфраструктура е гръбнакът на единния 

пазар и базата за устойчив растеж и 

създаване на работни места; отбелязва, 

че за изграждането на единно 

европейско транспортно пространство, 

свързано със съседните държави, е 

необходима голяма транспортна 

инфраструктура и че то следва да се 

разглежда като ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните райони; 

счита следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори, които 

73. набляга на значението на МФР за 

сектори, които разчитат на дългосрочни 

инвестиции, като сектора на транспорта; 

подчертава, че транспортната 

инфраструктура е гръбнакът на единния 

пазар и базата за устойчив растеж и 

създаване на работни места; отбелязва, 

че за изграждането на единно 

европейско транспортно пространство, 

свързано със съседните държави, е 

необходима голяма транспортна 

инфраструктура и че то следва да се 

разглежда като ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните райони; 

счита следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори; в тази 
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следва да бъдат допълнително 

разширени; подчертава, че един 

модернизиран и по-ефективен МСЕ 

следва да покрива всички видове 

транспорт и да се съсредоточи върху 

междусистемните връзки и 

завършването на изграждането на 

мрежата в периферните райони, като 

същевременно използва общи 

стандарти; 

връзка призовава Комисията да 

преразгледа финансирането на 

строителни проекти, които не са 

изгодни от икономическа гледна 

точка и които увреждат здравето на 

гражданите и околната среда, като 

отсечката Торино – Лион; подчертава, 

че един модернизиран и по-ефективен 

МСЕ следва да покрива всички видове 

транспорт и да се съсредоточи върху 

междусистемните връзки и 

завършването на изграждането на 

мрежата в периферните райони, като 

същевременно използва общи 

стандарти; подчертава 

необходимостта да се предостави 

приоритет на проектите, които 

освен цифровизирането на 

транспортните системи насърчават 

и тяхната декарбонизация; 

Or. it 

 

Изменение  384 

Жорди Соле, Свен Гиголд, Хейди Хаутала 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 73 

 

Предложение за резолюция Изменение 

73. набляга на значението на МФР 

за сектори, които разчитат на 

дългосрочни инвестиции, като сектора 

на транспорта; подчертава, че 

транспортната инфраструктура е 

гръбнакът на единния пазар и базата за 

устойчив растеж и създаване на 

работни места; отбелязва, че за 

изграждането на единно европейско 

транспортно пространство, свързано със 

съседните държави, е необходима 

голяма транспортна инфраструктура и 

че то следва да се разглежда като 

ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

73. набляга1a на2a значението на 

МФР за сектори, които разчитат на 

дългосрочни инвестиции, като сектора 

на устойчивия транспорт; подчертава, 

че транспортната инфраструктура е 

гръбнакът на единния пазар и базата за 

устойчиво развитие и създаване на 

работни места; отбелязва, че за 

изграждането на единно европейско 

транспортно пространство, свързано със 

съседните държави, е необходима 

голяма транспортна инфраструктура и 

че то следва да се разглежда като 

ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 
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икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните райони; 

счита следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори, които 

следва да бъдат допълнително 

разширени; подчертава, че един 

модернизиран и по-ефективен МСЕ 

следва да покрива всички видове 

транспорт и да се съсредоточи върху 

междусистемните връзки и 

завършването на изграждането на 

мрежата в периферните райони, като 

същевременно използва общи 

стандарти; 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните райони; 

счита следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори, които 

следва да бъдат допълнително 

разширени; подчертава, че един 

модернизиран и по-ефективен МСЕ 

следва да покрива всички видове 

транспорт съгласно ангажиментите 

на ЕС в областта на климата и 

енергетиката и да се съсредоточи 

върху междусистемните връзки и 

завършването на изграждането на 

мрежата в периферните райони, като 

същевременно използва общи 

стандарти; за разгръщане на 

свързаността и възстановяване на 

местообитанията следва да бъде 

създадена трансевропейската мрежа 

за екологосъобразна инфраструктура 

(TEN-G), която да бъде финансирана, 

наред с друго, посредством МСЕ; 

 __________________ 

 1а Параграфът следва да бъде включен 

в глава „инвестиране в бъдещето“. 

 2a Изменението е предложено от 

NABU – Naturschutzbund Deutschland 

e.V. 

Or. en 

 

Изменение  385 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Георги Пирински, Алфред Сант 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 73 

 

Предложение за резолюция Изменение 

73. набляга на значението на МФР за 73. набляга на значението на МФР за 



 

AM\1144763BG.docx 99/175 PE616.896v01-00 

 BG 

сектори, които разчитат на дългосрочни 

инвестиции, като сектора на транспорта; 

подчертава, че транспортната 

инфраструктура е гръбнакът на единния 

пазар и базата за устойчив растеж и 

създаване на работни места; отбелязва, 

че за изграждането на единно 

европейско транспортно пространство, 

свързано със съседните държави, е 

необходима голяма транспортна 

инфраструктура и че то следва да се 

разглежда като ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните райони; 

счита следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори, които 

следва да бъдат допълнително 

разширени; подчертава, че един 

модернизиран и по-ефективен МСЕ 

следва да покрива всички видове 

транспорт и да се съсредоточи върху 

междусистемните връзки и 

завършването на изграждането на 

мрежата в периферните райони, като 

същевременно използва общи 

стандарти; 

сектори, които разчитат на дългосрочни 

инвестиции, като сектора на транспорта; 

подчертава, че транспортната 

инфраструктура е гръбнакът на единния 

пазар и базата за устойчив растеж и 

създаване на работни места; отбелязва, 

че за изграждането на единно 

европейско транспортно пространство, 

свързано със съседните държави, е 

необходима голяма транспортна 

инфраструктура, особено в 

периферните и по-слабо развитите 

региони, и че то следва да се разглежда 

като ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните и 

островните райони; счита 

следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори, които 

следва да бъдат допълнително 

разширени; отчита в тази връзка 

значението на Кохезионния фонд и 

настоява той да продължи да 

съществува в новата МФР; 
подчертава, че един модернизиран и по-

ефективен МСЕ следва да покрива 

всички видове транспорт и да се 

съсредоточи върху междусистемните 

връзки и завършването на изграждането 

на мрежата в периферните райони, като 

същевременно използва общи 

стандарти; 

Or. en 

 

Изменение  386 

Анели Ятенмяки, Гезине Майснер, Урмас Пает, Неджми Али, Жан Артюи, 

Фредрик Федерлей, Нилс Турвалдс 
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Предложение за резолюция 

Параграф 73 

 

Предложение за резолюция Изменение 

73. набляга на значението на МФР за 

сектори, които разчитат на дългосрочни 

инвестиции, като сектора на транспорта; 

подчертава, че транспортната 

инфраструктура е гръбнакът на единния 

пазар и базата за устойчив растеж и 

създаване на работни места; отбелязва, 

че за изграждането на единно 

европейско транспортно пространство, 

свързано със съседните държави, е 

необходима голяма транспортна 

инфраструктура и че то следва да се 

разглежда като ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните райони; 

счита следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори, които 

следва да бъдат допълнително 

разширени; подчертава, че един 

модернизиран и по-ефективен МСЕ 

следва да покрива всички видове 

транспорт и да се съсредоточи върху 

междусистемните връзки и 

завършването на изграждането на 

мрежата в периферните райони, като 

същевременно използва общи 

стандарти; 

73. набляга на значението на МФР за 

сектори, които разчитат на дългосрочни 

инвестиции, като сектора на транспорта; 

подчертава, че транспортната 

инфраструктура е гръбнакът на единния 

пазар и базата за устойчив растеж и 

създаване на работни места; отбелязва, 

че за изграждането на единно 

европейско транспортно пространство, 

свързано със съседните държави, е 

необходима голяма транспортна 

инфраструктура и че то следва да се 

разглежда като ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните райони; 

счита следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори, които 

следва да бъдат допълнително 

разширени; подчертава, че един 

модернизиран и по-ефективен МСЕ 

следва да покрива всички видове 

транспорт и по-специално 

железопътния и други видове 

транспорт, които допринасят за 

намаляване на емисиите на CO2, и да 

се съсредоточи върху междусистемните 

връзки и завършването на изграждането 

на мрежата в периферните райони, като 

същевременно използва общи 

стандарти; 

Or. en 

 

Изменение  387 

Тиемо Вьолкен 
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Предложение за резолюция 

Параграф 73 

 

Предложение за резолюция Изменение 

73. набляга на значението на МФР за 

сектори, които разчитат на дългосрочни 

инвестиции, като сектора на транспорта; 

подчертава, че транспортната 

инфраструктура е гръбнакът на единния 

пазар и базата за устойчив растеж и 

създаване на работни места; отбелязва, 

че за изграждането на единно 

европейско транспортно пространство, 

свързано със съседните държави, е 

необходима голяма транспортна 

инфраструктура и че то следва да се 

разглежда като ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните райони; 

счита следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори, които 

следва да бъдат допълнително 

разширени; подчертава, че един 

модернизиран и по-ефективен МСЕ 

следва да покрива всички видове 

транспорт и да се съсредоточи върху 

междусистемните връзки и 

завършването на изграждането на 

мрежата в периферните райони, като 

същевременно използва общи 

стандарти; 

73. набляга на значението на МФР за 

сектори, които разчитат на дългосрочни 

инвестиции, като сектора на транспорта; 

подчертава, че транспортната 

инфраструктура е гръбнакът на единния 

пазар и че устойчивата 

инфраструктура е базата за устойчив 

растеж и създаване на работни места; 

отбелязва, че за изграждането на единно 

европейско транспортно пространство, 

свързано със съседните държави, е 

необходима голяма транспортна 

инфраструктура и че то следва да се 

разглежда като ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните райони; 

счита следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори, които 

следва да бъдат допълнително 

разширени; подчертава, че един 

модернизиран и по-ефективен МСЕ 

следва да покрива всички видове 

транспорт и да се съсредоточи върху 

междусистемните връзки и 

завършването на изграждането на 

мрежата в периферните райони, като 

същевременно използва общи 

стандарти; 

Or. en 

 

Изменение  388 

Жузе Мануел Фернандеш, Мариан-Жан Маринеску 
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Предложение за резолюция 

Параграф 73 

 

Предложение за резолюция Изменение 

73. набляга на значението на МФР за 

сектори, които разчитат на дългосрочни 

инвестиции, като сектора на транспорта; 

подчертава, че транспортната 

инфраструктура е гръбнакът на единния 

пазар и базата за устойчив растеж и 

създаване на работни места; отбелязва, 

че за изграждането на единно 

европейско транспортно пространство, 

свързано със съседните държави, е 

необходима голяма транспортна 

инфраструктура и че то следва да се 

разглежда като ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните райони; 

счита следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори, които 

следва да бъдат допълнително 

разширени; подчертава, че един 

модернизиран и по-ефективен МСЕ 

следва да покрива всички видове 

транспорт и да се съсредоточи върху 

междусистемните връзки и 

завършването на изграждането на 

мрежата в периферните райони, 

като същевременно използва общи 

стандарти; 

73. набляга на значението на МФР за 

сектори, които разчитат на дългосрочни 

инвестиции, като сектора на транспорта; 

подчертава, че транспортната 

инфраструктура е гръбнакът на единния 

пазар и базата за устойчив растеж и 

създаване на работни места; отбелязва, 

че за изграждането на единно 

европейско транспортно пространство, 

свързано със съседните държави, е 

необходима голяма транспортна 

инфраструктура и че то следва да се 

разглежда като ключов приоритет за 

конкурентоспособността на ЕС и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, 

включително за периферните райони; 

счита следователно, че следващата МФР 

следва да осигури достатъчно 

финансиране за проекти, които 

допринасят по-специално за завършване 

на изграждането на основната мрежа на 

трансевропейската транспортна мрежа 

(TEN-T) и на нейните коридори, които 

следва да бъдат допълнително 

разширени; 

Or. en 

 

Изменение  389 

Жузе Мануел Фернандеш, Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 73a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 73a. подчертава, че един 

модернизиран и по-ефективен МСЕ 

следва да покрива всички видове 

транспорт и да се съсредоточи върху 

междусистемните връзки и 

завършването на изграждането на 

мрежата в периферните райони, 

като същевременно използва общи 

стандарти; МСЕ следва да насърчава 

по-тесни връзки между 

хоризонталните приоритети по 

отношение на широкообхватните 

мрежи, като например морските 

магистрали; подчертава, че 

координацията, осигурявана от 

Комисията, следва да бъде насочена 

към стимулиране на участието на 

инвеститори и че въвеждането на 

ERTMS следва да доведе до постигане 

на максимални ползи в областта на 

оперативната съвместимост; счита, 

че следва да бъде създаден специален 

бюджетен ред за туризма с цел да се 

премине към истинска европейска 

политика в областта на туризма; 

призовава за установяването на 

подход „от горе надолу“, за да се 

гарантира ефикасното изпълнение на 

проектите, свързани с 

плавателността на вътрешните 

водни пътища; призовава за 

финансиране, като част от 

програмата SESAR, за научни 

изследвания за завършване на 

изграждането на европейското 

цифрово УВД; 

Or. en 

 

Изменение  390 

Михал Бони, Паул Рюбиг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 73a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 73a. призовава Европейската 

комисия спешно да насърчи 

инвестициите в разработване на 

технологии от ново поколение и да 

насърчи тяхното въвеждане; 

Европейските структурни фондове и 

финансирането за широколентови и 

трансевропейски 

телекомуникационни мрежи трябва 

да се основават на критерии, 

ориентирани към бъдещето; 

Or. en 

 

Изменение  391 

Джовани Ла Вия 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 73a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 73a. призовава за създаването на 

бюджетен ред за туризма в 

следващата многогодишна финансова 

рамка; предвид необходимостта от 

постигане на растеж и създаване на 

работни места, туризмът трябва да 

бъде един от нашите приоритети; 

Or. en 

 

Изменение  392 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 74 

 

Предложение за резолюция Изменение 

74. подчертава, че е важно да се 

обезпечи финансирането за завършване 

74. подчертава, че е важно да се 

обезпечи финансирането за завършване 
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на изграждането на цифровия единен 

пазар чрез пълноценно използване на 

радиочестотния спектър, 5G и 

гигабитовата свързаност и чрез 

постигане на по-нататъшен напредък в 

хармонизирането на правилата на ЕС 

относно телекомуникациите, за да се 

създаде правилната регулаторна рамка 

за подобряване на интернет 

свързаността в целия Съюз; подчертава, 

че МСЕ – Телекомуникации следва да 

продължи да подкрепя 

инфраструктурите за цифрови услуги и 

широколентовите мрежи, като ги прави 

достъпни, включително в отдалечените 

и селските региони, и като подобрява 

цифровата грамотност, взаимната 

свързаност и оперативната 

съвместимост; 

на изграждането на цифровия единен 

пазар чрез пълноценно използване на 

радиочестотния спектър, 5G и 

гигабитовата свързаност и чрез 

постигане на по-нататъшен напредък в 

хармонизирането на правилата на ЕС 

относно телекомуникациите, за да се 

създаде правилната регулаторна рамка 

за подобряване на интернет 

свързаността в целия Съюз; подчертава, 

че МСЕ – Телекомуникации следва да 

продължи да подкрепя 

инфраструктурите за цифрови услуги и 

широколентовите мрежи, като ги прави 

достъпни, включително в отдалечените 

и селските региони, и като подобрява 

цифровата грамотност, взаимната 

свързаност и оперативната 

съвместимост; подчертава 

възможността МСЕ – 

Телекомуникации да подкрепя и 

цифрови модели, които освен за 

децентрализираното съхранение на 

данните спомагат и за връзката и 

обмена между равнопоставени лица; 

Or. it 

 

Изменение  393 

Жузе Мануел Фернандеш, Мариан-Жан Маринеску 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 74 

 

Предложение за резолюция Изменение 

74. подчертава, че е важно да се 

обезпечи финансирането за завършване 

на изграждането на цифровия единен 

пазар чрез пълноценно използване на 

радиочестотния спектър, 5G и 

гигабитовата свързаност и чрез 

постигане на по-нататъшен напредък в 

хармонизирането на правилата на ЕС 

относно телекомуникациите, за да се 

създаде правилната регулаторна рамка 

за подобряване на интернет 

74. подчертава, че е важно да се 

обезпечи финансирането за завършване 

на изграждането на цифровия единен 

пазар чрез пълноценно използване на 

радиочестотния спектър, 5G и 

гигабитовата свързаност и чрез 

постигане на по-нататъшен напредък в 

хармонизирането на правилата на ЕС 

относно телекомуникациите, за да се 

създаде правилната регулаторна рамка 

за подобряване на интернет 
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свързаността в целия Съюз; подчертава, 

че МСЕ – Телекомуникации следва да 

продължи да подкрепя 

инфраструктурите за цифрови услуги и 

широколентовите мрежи, като ги 

прави достъпни, включително в 

отдалечените и селските региони, и като 

подобрява цифровата грамотност, 

взаимната свързаност и оперативната 

съвместимост; 

свързаността в целия Съюз; подчертава, 

че МСЕ – Телекомуникации следва да 

разполага с подходящи ресурси и да 
продължи да подкрепя 

инфраструктурите за цифрови услуги и 

растящата необходимост от 

инвестиции във високоскоростни 

широколентови мрежи, като ги прави 

достъпни, включително в отдалечените 

и селските региони, и като подобрява 

цифровата грамотност, взаимната 

свързаност и оперативната 

съвместимост; 

Or. en 

 

Изменение  394 

Михал Бони, Паул Рюбиг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 74 

 

Предложение за резолюция Изменение 

74. подчертава, че е важно да се 

обезпечи финансирането за завършване 

на изграждането на цифровия единен 

пазар чрез пълноценно използване на 

радиочестотния спектър, 5G и 

гигабитовата свързаност и чрез 

постигане на по-нататъшен напредък в 

хармонизирането на правилата на ЕС 

относно телекомуникациите, за да се 

създаде правилната регулаторна рамка 

за подобряване на интернет 

свързаността в целия Съюз; подчертава, 

че МСЕ – Телекомуникации следва да 

продължи да подкрепя 

инфраструктурите за цифрови услуги и 

широколентовите мрежи, като ги прави 

достъпни, включително в отдалечените 

и селските региони, и като подобрява 

цифровата грамотност, взаимната 

свързаност и оперативната 

съвместимост; 

74. подчертава, че е важно да се 

обезпечи финансирането за завършване 

на изграждането на цифровия единен 

пазар чрез пълноценно използване на 

радиочестотния спектър, 

модернизиране на фиксираните и 

уплътняване на мобилните мрежи, 
5G и гигабитовата свързаност до 2025 г. 

и чрез постигане на по-нататъшен 

напредък в хармонизирането на 

правилата на ЕС относно 

телекомуникациите, за да се създаде 

правилната регулаторна рамка за 

подобряване на интернет свързаността в 

целия Съюз; подчертава, че МСЕ – 

Телекомуникации следва да продължи 

да подкрепя инфраструктурите за 

цифрови услуги и широколентовите 

мрежи, като ги прави достъпни, 

включително в отдалечените и селските 

региони, и като подобрява цифровата 

грамотност, взаимната свързаност и 
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оперативната съвместимост; 

Or. en 

 

Изменение  395 

Марита Улвског 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 74 

 

Предложение за резолюция Изменение 

74. подчертава, че е важно да се 

обезпечи финансирането за завършване 

на изграждането на цифровия единен 

пазар чрез пълноценно използване на 

радиочестотния спектър, 5G и 

гигабитовата свързаност и чрез 

постигане на по-нататъшен напредък в 

хармонизирането на правилата на ЕС 

относно телекомуникациите, за да се 

създаде правилната регулаторна рамка 

за подобряване на интернет 

свързаността в целия Съюз; подчертава, 

че МСЕ – Телекомуникации следва да 

продължи да подкрепя 

инфраструктурите за цифрови услуги и 

широколентовите мрежи, като ги прави 

достъпни, включително в отдалечените 

и селските региони, и като подобрява 

цифровата грамотност, взаимната 

свързаност и оперативната 

съвместимост; 

74. подчертава, че е важно да се 

обезпечи финансирането за завършване 

на изграждането на цифровия единен 

пазар чрез пълноценно използване на 

радиочестотния спектър, 5G и 

гигабитовата свързаност и чрез 

постигане на по-нататъшен напредък в 

хармонизирането на правилата на ЕС 

относно телекомуникациите, за да се 

създаде правилната регулаторна рамка 

за подобряване на интернет 

свързаността в целия Съюз; подчертава, 

че МСЕ – Телекомуникации следва да 

продължи да подкрепя 

инфраструктурите за цифрови услуги и 

широколентовите мрежи, като ги прави 

достъпни, включително в отдалечените 

и селските региони, и като подобрява 

цифровата грамотност, взаимната 

свързаност и оперативната 

съвместимост; подчертава значението 

на подобряването на цифровите 

умения на гражданите и работната 

сила в Европа; 

Or. en 

 

Изменение  396 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за резолюция 

Параграф 74 

 

Предложение за резолюция Изменение 

74. подчертава, че е важно да се 

обезпечи финансирането за завършване 

на изграждането на цифровия единен 

пазар чрез пълноценно използване на 

радиочестотния спектър, 5G и 

гигабитовата свързаност и чрез 

постигане на по-нататъшен напредък в 

хармонизирането на правилата на ЕС 

относно телекомуникациите, за да се 

създаде правилната регулаторна рамка 

за подобряване на интернет 

свързаността в целия Съюз; подчертава, 

че МСЕ – Телекомуникации следва да 

продължи да подкрепя 

инфраструктурите за цифрови услуги и 

широколентовите мрежи, като ги прави 

достъпни, включително в отдалечените 

и селските региони, и като подобрява 

цифровата грамотност, взаимната 

свързаност и оперативната 

съвместимост; 

74. подчертава1a , че е важно да се 

обезпечи финансирането за завършване 

на изграждането на цифровия единен 

пазар чрез пълноценно използване на 

радиочестотния спектър, 5G и 

гигабитовата свързаност и чрез 

постигане на по-нататъшен напредък в 

хармонизирането на правилата на ЕС 

относно телекомуникациите, за да се 

създаде правилната регулаторна рамка 

за подобряване на интернет 

свързаността в целия Съюз; подчертава, 

че МСЕ – Телекомуникации следва да 

продължи да подкрепя 

инфраструктурите за цифрови услуги и 

широколентовите мрежи, като ги прави 

достъпни, включително в отдалечените 

и селските региони, и като подобрява 

цифровата грамотност, взаимната 

свързаност и оперативната 

съвместимост; 

 __________________ 

 1а Параграфът следва да бъде включен 

в глава „инвестиране в бъдещето“. 

Or. en 

 

Изменение  397 

Михал Бони, Паул Рюбиг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 74a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 74a. призовава Комисията да 

осигурява, поддържа и разработва 

финансиране за плана за действие за 

5G на подходящо ниво в 

перспективата на следващата 

Многогодишна финансова рамка за 
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периода 2020 – 2027 г.; 

Or. en 

 

Изменение  398 

Нилс Турвалдс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна 

точка доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за 

непрекъсната подкрепа за 

инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 
източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ 

– Енергетика; подчертава по-

специално, че е важно да се осигури 

цялостна подкрепа, особено за 

регионите с висок въглероден 

интензитет, енергиен преход, преход 

към нисковъглеродна икономика, 

модернизирането на производството 

на електроенергия и на 

електропреносните мрежи, 

технологиите за улавяне, съхранение 

и използване на въглерод и 

модернизирането на 

топлоснабдяването; счита, че 

преобразуването на енергийния 

сектор съобразно целите в областта на 

климата следва да бъде подкрепено чрез 

създаването на фонд за енергиен 

преход в следващата МФР, което да 

улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и 

в електроцентралите за 

производство на електроенергия с 

висок въглероден интензитет и да 

стимулира нисковъглеродните 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят чисти, 

стабилни и конкурентни доставки на 

енергия в Европа; призовава 

следователно за непрекъснатата 

подкрепа за устойчиви инвестиции, 

които стимулират използването на 

енергия от възобновяеми източници, 

като се дава приоритет на 
енергийната ефективност, които 

увеличават енергийната сигурност и 

енергийната независимост от внос на 

източници на енергия и подкрепят 

нови и иновативни енергийни и 

промишлени технологии, които 

съответстват на дългосрочните 

ангажименти на Европа в областта на 

климата; 
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инвестиции и иновативните 

решения; 

Or. en 

 

Изменение  399 

Жерар Дьопре, Гербен-Ян Гербранди, Луи Мишел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна 

точка доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за 

непрекъсната подкрепа за 

инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 
източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ 

– Енергетика; подчертава по-

специално, че е важно да се осигури 

цялостна подкрепа, особено за 

регионите с висок въглероден 

интензитет, енергиен преход, преход 

към нисковъглеродна икономика, 

модернизирането на производството 

на електроенергия и на 

електропреносните мрежи, 

технологиите за улавяне, съхранение 

и използване на въглерод и 

модернизирането на 

топлоснабдяването; счита, че 

преобразуването на енергийния 

сектор съобразно целите в областта на 

климата следва да бъде подкрепено чрез 

създаването на фонд за енергиен 

преход в следващата МФР, което да 

улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и 

в електроцентралите за 

производство на електроенергия с 

висок въглероден интензитет и да 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят чисти, 

стабилни и конкурентни доставки на 

енергия в Европа; призовава 

следователно за непрекъснатата 

подкрепа за устойчиви инвестиции, 

които стимулират използването на 

енергия от възобновяеми източници, 

приоритетно повишават енергийната 

ефективност, увеличават 

енергийната сигурност и енергийната 

независимост от внос на източници 

на енергия и подкрепят нови и 

иновативни енергийни и промишлени 

технологии, които съответстват на 

дългосрочните ангажименти на 

Европа в областта на климата; 
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стимулира нисковъглеродните 

инвестиции и иновативните 

решения; 

Or. en 

 

Изменение  400 

Януш Левандовски, Йежи Бузек 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ – 

Енергетика; подчертава по-специално, 

че е важно да се осигури цялостна 

подкрепа, особено за регионите с висок 

въглероден интензитет, енергиен 

преход, преход към нисковъглеродна 

икономика, модернизирането на 

производството на електроенергия и на 

електропреносните мрежи, 

технологиите за улавяне, съхранение и 

използване на въглерод и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата следва да бъде 

подкрепено чрез създаването на фонд 

за енергиен преход в следващата 

МФР, което да улесни структурните 

промени в енергоемките промишлени 

сектори и в електроцентралите за 

производство на електроенергия с 

висок въглероден интензитет и да 

стимулира нисковъглеродните 

инвестиции и иновативните 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници и пътища, увеличаващи 

енергийната сигурност и повишаващи 

енергийната ефективност, включително 

чрез МСЕ – Енергетика; подчертава по-

специално, че е важно да се осигури 

цялостна подкрепа, особено за 

регионите с висок въглероден 

интензитет, енергиен преход, преход 

към икономика с ниски въглеродни 

емисии, модернизирането на 

производството на електроенергия и на 

електропреносните мрежи, 

технологиите за улавяне, съхранение и 

използване на въглерод и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че на зависимите от въглища 

региони и държави на Съюза е 

необходима целенасочена подкрепа, 

включително адекватно финансиране, 

за да допринесат ефективно за 

стратегически преход към 

нискоемисионна икономика, и 

призовава за създаване на всеобхватен 

инструмент за подобни региони и 

държави за подкрепа на справедлив 

преход, по-специално чрез развитие и 
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решения; въвеждане на възобновяеми енергийни 

източници, решения за енергийна 

ефективност, съхранение на енергия, 

решения за електрическа мобилност 

и инфраструктури, модернизиране на 

производството на енергия и 

мрежите, съвременни технологии за 

производство на енергия, 

включително за улавяне и съхранение 

на въглерод (CCS), за улавяне и 

оползотворяване на въглерод (CCU) и 

газификация на въглища, 

модернизиране във връзка с 

топлоснабдяването, включително 

високоефективно комбинирано 

производство на енергия, ранно 

приспособяване към бъдещи 

екологични стандарти, 

преструктуриране на енергоемките 

промишлени сектори, както и 

намирането на решения за 

обществените, социално-

икономическите и екологичните 

въздействия; 

Or. en 

 

Изменение  401 

Джон Хауърт, Тереза Грифин, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ – 

Енергетика; подчертава по-специално, 

че е важно да се осигури цялостна 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност; призовава за насочване 

на подпомагането към целите, 

указани в член 194, параграф 1 от 
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подкрепа, особено за регионите с висок 

въглероден интензитет, енергиен 

преход, преход към нисковъглеродна 

икономика, модернизирането на 

производството на електроенергия и на 

електропреносните мрежи, 

технологиите за улавяне, съхранение и 

използване на въглерод и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата следва да бъде 

подкрепено чрез създаването на фонд за 

енергиен преход в следващата МФР, 

което да улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет и да стимулира 

нисковъглеродните инвестиции и 

иновативните решения; 

ДФЕС; поради това подчертава 

необходимостта от пренасочване на 

подкрепата на МСЕ – Енергетика от 

областта на газовата 

инфраструктура към инвестиции, 

насочени към декарбонизиране на 

доставките на газ (биогаз, зелен 

водород, синтетичен метан,...); 

подчертава по-специално, че е важно да 

се осигури цялостна подкрепа, особено 

за регионите с висок въглероден 

интензитет, енергиен преход, преход 

към нисковъглеродна икономика, 

модернизирането на производството на 

електроенергия и на електропреносните 

мрежи, технологиите за улавяне, 

съхранение и използване на въглерод и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата следва да бъде 

подкрепено чрез създаването на фонд за 

енергиен преход в следващата МФР, 

което да улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет и да стимулира 

нисковъглеродните инвестиции и 

иновативните решения; 

Or. en 

 

Изменение  402 

Марко Вали, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна 

точка доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигури ефективно и 

икономично използване на енергията, 

както и основаващи се на 

възобновяеми източници доставки на 

енергия в Европа; призовава 
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диверсификацията на енергийните 
източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ 

– Енергетика; подчертава по-специално, 

че е важно да се осигури цялостна 

подкрепа, особено за регионите с висок 

въглероден интензитет, енергиен 

преход, преход към нисковъглеродна 
икономика, модернизирането на 

производството на електроенергия и на 

електропреносните мрежи, 

технологиите за улавяне, съхранение и 

използване на въглерод и 
модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата следва да бъде 

подкрепено чрез създаването на фонд за 

енергиен преход в следващата МФР, 

което да улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет и да стимулира 

нисковъглеродните инвестиции и 

иновативните решения; 

следователно за непрекъсната подкрепа 

за инвестициите, осигуряващи 

повишаването на енергийната 

ефективност, използването на 

децентрализирани възобновяеми 

енергийни източници, тяхното 

разпределение и съхранение, както и 

увеличаването на енергийната 

сигурност, включително чрез МСЕ – 

Енергетика; подчертава по-специално, 

че е важно да се осигури цялостна 

подкрепа, особено за регионите с висок 

въглероден интензитет, за прехода към 

икономика с нулеви нетни въглеродни 

емисии до 2050 г., модернизирането на 

производството на електроенергия, на 

електропреносните мрежи и на 

технологиите за улавяне и съхранение 

на енергия, както и модернизирането 

на топлоснабдяването; счита, че 

преобразуването на енергийния сектор 

съобразно целите в областта на климата 

следва да бъде подкрепено и чрез 

създаването на специален фонд за 

енергиен преход в следващата МФР, 

което да стимулира инвестициите в 

областта на енергийната 

ефективност, възобновяемата 

енергия и иновативните решения, 

преди всичко чрез подкрепа за 

местните органи, енергийните 

кооперативи, активните 

потребители на енергия и 

предприятията, и да улесни 

структурните промени в енергоемките 

промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет; 

Or. it 

 

Изменение  403 

Йенс Гайер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 
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Предложение за резолюция Изменение 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ – 

Енергетика; подчертава по-специално, 

че е важно да се осигури цялостна 

подкрепа, особено за регионите с висок 

въглероден интензитет, енергиен 

преход, преход към нисковъглеродна 

икономика, модернизирането на 

производството на електроенергия и на 

електропреносните мрежи, 

технологиите за улавяне, съхранение и 

използване на въглерод и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата следва да бъде 

подкрепено чрез създаването на фонд за 

енергиен преход в следващата МФР, 

което да улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет и да стимулира 

нисковъглеродните инвестиции и 

иновативните решения; 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност и използването на 

енергия от възобновяеми източници, 

включително чрез МСЕ – Енергетика, 

който трябва да постави специален 

акцент върху инфраструктурата за 

енергия от възобновяеми източници; 

подчертава по-специално, че е важно да 

се осигури цялостна подкрепа, особено 

за регионите с висок въглероден 

интензитет, енергиен преход, преход 

към нисковъглеродна икономика, 

модернизирането на производството на 

електроенергия и на електропреносните 

мрежи, технологиите за улавяне, 

съхранение и използване на въглерод и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата следва да бъде 

подкрепено чрез създаването на фонд за 

енергиен преход в следващата МФР, 

което да улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет и да стимулира 

нисковъглеродните инвестиции и 

иновативните решения; 

Or. en 

 

Изменение  404 

Мирослав Похе, Павел Поц 
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Предложение за резолюция 

Параграф 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ – 

Енергетика; подчертава по-специално, 

че е важно да се осигури цялостна 

подкрепа, особено за регионите с висок 

въглероден интензитет, енергиен 

преход, преход към нисковъглеродна 

икономика, модернизирането на 

производството на електроенергия и на 

електропреносните мрежи, 

технологиите за улавяне, съхранение и 

използване на въглерод и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата следва да бъде 

подкрепено чрез създаването на фонд за 

енергиен преход в следващата МФР, 

което да улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет и да стимулира 

нисковъглеродните инвестиции и 

иновативните решения; 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ – 

Енергетика; подчертава по-специално, 

че е важно да се осигури цялостна 

подкрепа, особено за регионите с висок 

въглероден интензитет, енергиен 

преход, преход към нисковъглеродна 

икономика, модернизирането на 

производството на електроенергия, 

подобряването на транграничните 

междусистемни връзки и 

разгръщането на интелигентните 

мрежи, технологиите за улавяне, 

съхранение и използване на въглерод и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата следва да бъде 

подкрепено чрез създаването на фонд за 

енергиен преход в следващата МФР, 

което да улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет и да стимулира 

нисковъглеродните инвестиции и 

иновативните решения; 

Or. en 

 

Изменение  405 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Мирослав Похе 
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Предложение за резолюция 

Параграф 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ – 

Енергетика; подчертава по-специално, 

че е важно да се осигури цялостна 

подкрепа, особено за регионите с висок 

въглероден интензитет, енергиен 

преход, преход към нисковъглеродна 

икономика, модернизирането на 

производството на електроенергия и на 

електропреносните мрежи, 

технологиите за улавяне, съхранение и 

използване на въглерод и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата следва да бъде 

подкрепено чрез създаването на фонд за 

енергиен преход в следващата МФР, 

което да улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет и да стимулира 

нисковъглеродните инвестиции и 

иновативните решения; 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ – 

Енергетика; подчертава по-специално, 

че е важно да се осигури цялостна 

подкрепа, особено за регионите с висок 

въглероден интензитет, енергиен 

преход, преход към нисковъглеродна 

икономика, модернизирането на 

производството на електроенергия, 

подобряването на транграничните 

междусистемни връзки и 

разгръщането на интелигентните 

мрежи, технологиите за улавяне, 

съхранение и използване на въглерод и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата следва да бъде 

подкрепено чрез създаването на фонд за 

енергиен преход в следващата МФР, 

което да улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет и да стимулира 

нисковъглеродните инвестиции и 

иновативните решения; 

Or. en 

 

Изменение  406 

Тиемо Вьолкен 
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Предложение за резолюция 

Параграф 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ – 

Енергетика; подчертава по-специално, 

че е важно да се осигури цялостна 

подкрепа, особено за регионите с висок 

въглероден интензитет, енергиен 

преход, преход към нисковъглеродна 

икономика, модернизирането на 

производството на електроенергия и на 

електропреносните мрежи, 

технологиите за улавяне, съхранение и 

използване на въглерод и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата следва да бъде 

подкрепено чрез създаването на фонд за 

енергиен преход в следващата МФР, 

което да улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет и да стимулира 

нисковъглеродните инвестиции и 

иновативните решения; 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ – 

Енергетика; подчертава по-специално, 

че е важно да се осигури цялостна 

подкрепа, особено за регионите с висок 

въглероден интензитет, енергиен 

преход, преход към нисковъглеродна 

икономика, модернизирането на 

производството на електроенергия и на 

електропреносните мрежи и 

технологиите за използване на въглерод 

и модернизирането на 

топлоснабдяването; счита, че 

преобразуването на енергийния сектор 

съобразно целите в областта на климата 

следва да бъде подкрепено чрез 

създаването на фонд за енергиен преход 

в следващата МФР, което да улесни 

структурните промени в енергоемките 

промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет и да стимулира 

нисковъглеродните инвестиции и 

иновативните решения, като 

същевременно бъдат преустановени 

субсидиите за инфраструктура за 

изкопаеми горива съгласно 

Парижкото споразумение; 

Or. en 

 

Изменение  407 

Жорди Соле, Свен Гиголд 
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от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 

 

Предложение за резолюция Изменение 

75. счита, че е от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ – 

Енергетика; подчертава по-специално, 

че е важно да се осигури цялостна 

подкрепа, особено за регионите с висок 

въглероден интензитет, енергиен 

преход, преход към нисковъглеродна 

икономика, модернизирането на 

производството на електроенергия и на 

електропреносните мрежи, 

технологиите за улавяне, съхранение 
и използване на въглерод и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата следва да бъде 

подкрепено чрез създаването на фонд за 

енергиен преход в следващата МФР, 

което да улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет и да стимулира 

нисковъглеродните инвестиции и 

иновативните решения; 

75. счита1a, че е2a от първостепенно 

значение да се осигурят устойчиви и 

достъпни от икономическа гледна точка 

доставки на енергия в Европа; 

призовава следователно за непрекъсната 

подкрепа за инвестициите, осигуряващи 

диверсификацията на енергийните 

източници, увеличаващи енергийната 

сигурност и повишаващи енергийната 

ефективност, включително чрез МСЕ – 

Енергетика; подчертава по-специално, 

че е важно да се осигури цялостна 

подкрепа, особено за регионите с висок 

въглероден интензитет, енергиен 

преход, преход към нисковъглеродна и 

безядрена икономика, модернизирането 

на производството на електроенергия и 

на интелигентните мрежи, и 

модернизирането на топлоснабдяването; 

счита, че преобразуването на 

енергийния сектор съобразно целите в 

областта на климата ще бъде 

подкрепено чрез създаването на фонд за 

енергиен преход в следващата МФР, 

което да улесни структурните промени в 

енергоемките промишлени сектори и в 

електроцентралите за производство на 

електроенергия с висок въглероден 

интензитет и да стимулира 

нисковъглеродните безядрени 

инвестиции и иновативните решения; 

 __________________ 

 1а Параграфът следва да бъде включен 

в глава „инвестиране в бъдещето“. 

 2a Изменението отчасти е 

предложено от NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 
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Or. en 

 

Изменение  408 

Юнус Омаржи, Мари-Пиер Вю 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 75а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 75а. счита, че европейските 

острови, най-отдалечените региони 

(НОР), както и отвъдморските 

страни и територии (ОСТ), се 

сблъскват с едни и същи 

предизвикателства, произтичащи от 

изменението на климата, като някои 

от най-слабо развитите държави или 

от малките островни развиващи се 

държави се възползват от механизма 

за финансиране за адаптиране към 

изменението на климата чрез 

Световния алианс за борба с 

изменението на климата; 

следователно счита за необходимо да 

се създаде европейски фонд за 

адаптиране на европейските острови, 

НОЗ и ОСТ към 

предизвикателствата, свързани с 

изменението на климата, който ще 

даде възможност да се смекчи 

неблагоприятните последици от 

изменението на климата; 

Or. fr 

 

Изменение  409 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Тереза Грифин, Джон Хауърт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 75a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 75a. подчертава необходимостта 
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от европейски инвестиционен план в 

подкрепа на енергийната 

ефективност с оглед на 

амбициозните цели, които ЕС си е 

поставил за 2030 г.; изразява 

убеждение, че такава инвестиционна 

програма би имала много 

положителен ефект по отношение на 

създаването на работни места, 

достъпното жилищно настаняване и 

борбата срещу енергийната бедност; 

поради това изразява убеждение, че 

следващата МФР следва да включва 

видима и „леснодостъпна“ 

инвестиционна програма за енергийна 

ефективност на ЕС, което би дало 

възможност на местните публични 

органи да получат административна 

и финансова подкрепа за 

осъществяване на планове за 

енергийна ефективност в жилищния 

и строителния сектор; 

Or. en 

 

Изменение  410 

Марко Вали, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 75a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 75а. отново заявява, че в 

следващата МФР финансовите 

инструменти не могат да заместят 

безвъзмездните средства за 

финансиране на енергийната 

ефективност, енергията от 

възобновяеми източници и в по-общ 

план публичните проекти в областта 

на научните изследвания и 

иновациите, тъй като само 

безвъзмездните средства могат да 

постигнат максимални резултати на 

място и да гарантират голямо 

участие на страни като 
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академичната общност, местните 

органи, МСП, организациите и 

гражданското общество; 

Or. it 

 

Изменение  411 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Тереза Грифин, Джон Хауърт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 75б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 75б. счита, че в рамките на 

следващата МФР преходът на 

енергийния сектор с оглед на целите в 

областта на климата следва да бъде 

подкрепен от създаването на Фонд за 

справедлив преход, който има за цел 

да подкрепя работниците и 

общностите, които са 

неблагоприятно засегнати от този 

преход към устойчива 

нисковъглеродна икономика; в тази 

връзка настоятелно призовава 

Комисията да създаде платформа за 

финансиране на тази инициатива на 

равнище на Съюза, като се позовава 

на настоящия опит и гарантира 

достатъчно допълнително ресурси за 

покриване на нуждите в засегнатите 

области; освен това подчертава, че 

този фонд следва да бъде насочен към 

създаване на достойни и устойчиви 

работни места, наред с 

преквалификация и придобиване на 

нови умения в чисти процеси и 

технологии, както и към подобряване 

на схемите за социална защита, 

включително активните политики 

на пазара на труда; 

Or. en 
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Изменение  412 

Паул Рюбиг 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. подчертава стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти като 

международния експериментален 

термоядрен реактор (ITER), 

Европейската геостационарна служба за 

навигационно покритие (EGNOS), 

глобалната навигационна спътникова 

система („Галилео“) и програмата за 

наблюдение на Земята („Коперник“) за 

бъдещата конкурентоспособност на ЕС; 

счита, че финансирането на тези 

широкомащабни проекти следва да бъде 

гарантирано в бюджета на ЕС, но 

едновременно с това обособено по 

начин, който гарантира, че евентуалните 

преразходи не застрашават 

финансирането и успешното изпълнение 

на другите политики на Съюза, както се 

случи с предходната МФР; припомня за 

целта, че максималната сума, която 

може да бъде отпусната за тези проекти, 

понастоящем е определена в Регламента 

за МФР, и призовава в новия регламент 

да бъдат включени сходни разпоредби; 

76. подчертава стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти като 

международния експериментален 

термоядрен реактор (ITER), 

Европейската геостационарна служба за 

навигационно покритие (EGNOS), 

глобалната навигационна спътникова 

система („Галилео“) и програмата за 

наблюдение на Земята („Коперник“) за 

бъдещата конкурентоспособност на ЕС; 

посочва значителния принос на 

Европейската агенция за ГНСС (GSA) 

за засилването на 

конкурентоспособността и 

техническите иновации; подчертава 

необходимостта да се предвиди 

достатъчно финансиране за GSA в 

следващата МФР, за да се осигури 

безпрепятствено функциониране, 

подходящо ниво на сигурност и пълно 

използване на европейските програми 

за ГНСС; счита, че финансирането на 

тези широкомащабни проекти следва да 

бъде гарантирано в бюджета на ЕС, но 

едновременно с това обособено по 

начин, който гарантира, че евентуалните 

преразходи не застрашават 

финансирането и успешното изпълнение 

на другите политики на Съюза, както се 

случи с предходната МФР; припомня за 

целта, че максималната сума, която 

може да бъде отпусната за тези проекти, 

понастоящем е определена в Регламента 

за МФР, и призовава в новия регламент 

да бъдат включени сходни разпоредби; 

Or. de 
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Изменение  413 

Йенс Гайер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. подчертава стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти като 

международния експериментален 

термоядрен реактор (ITER), 

Европейската геостационарна служба за 

навигационно покритие (EGNOS), 

глобалната навигационна спътникова 

система („Галилео“) и програмата за 

наблюдение на Земята („Коперник“) за 

бъдещата конкурентоспособност на ЕС; 

счита, че финансирането на тези 

широкомащабни проекти следва да бъде 

гарантирано в бюджета на ЕС, но 

едновременно с това обособено по 

начин, който гарантира, че евентуалните 

преразходи не застрашават 

финансирането и успешното изпълнение 

на другите политики на Съюза, както се 

случи с предходната МФР; припомня за 

целта, че максималната сума, която 

може да бъде отпусната за тези проекти, 

понастоящем е определена в Регламента 

за МФР, и призовава в новия регламент 

да бъдат включени сходни разпоредби; 

76. подчертава стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти като 

международния експериментален 

термоядрен реактор (ITER), 

Европейската геостационарна служба за 

навигационно покритие (EGNOS), 

глобалната навигационна спътникова 

система („Галилео“) и програмата за 

наблюдение на Земята („Коперник“) за 

бъдещата конкурентоспособност на ЕС; 

счита, че финансирането на тези 

широкомащабни проекти следва да бъде 

гарантирано в бюджета на ЕС, но 

едновременно с това обособено по 

начин, който гарантира, че евентуалните 

преразходи не застрашават 

финансирането и успешното изпълнение 

на другите политики на Съюза, както се 

случи с предходната МФР; припомня за 

целта, че максималната сума, която 

може да бъде отпусната за тези проекти, 

понастоящем е определена в Регламента 

за МФР, и призовава в новия регламент 

да бъдат включени сходни разпоредби; 

отбелязва, че настоящото планиране 

за ITER изисква вноска от Съюза в 

размер на 6.07 милиарда евро за 

периода 2021-2027 г. в сравнение с 2.99 

милиарда за периода 2014-2020 г.; 

очаква за тези допълнителни нужди 

да бъдат осигурени допълнителни 

ресурси; 

Or. en 

 

Изменение  414 

Жузе Мануел Фернандеш, Мариан-Жан Маринеску 
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Предложение за резолюция 

Параграф 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. подчертава стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти като 

международния експериментален 

термоядрен реактор (ITER), 

Европейската геостационарна служба за 

навигационно покритие (EGNOS), 

глобалната навигационна спътникова 

система („Галилео“) и програмата за 

наблюдение на Земята („Коперник“) за 

бъдещата конкурентоспособност на ЕС; 

счита, че финансирането на тези 

широкомащабни проекти следва да бъде 

гарантирано в бюджета на ЕС, но 

едновременно с това обособено по 

начин, който гарантира, че евентуалните 

преразходи не застрашават 

финансирането и успешното изпълнение 

на другите политики на Съюза, както се 

случи с предходната МФР; припомня за 

целта, че максималната сума, която 

може да бъде отпусната за тези проекти, 

понастоящем е определена в Регламента 

за МФР, и призовава в новия регламент 

да бъдат включени сходни разпоредби; 

76. подчертава стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти като 

международния експериментален 

термоядрен реактор (ITER), 

Европейската геостационарна служба за 

навигационно покритие (EGNOS), 

глобалната навигационна спътникова 

система („Галилео“) и програмата за 

наблюдение на Земята („Коперник“) и 

предстоящата програма за 

правителствени сателитни 

комуникации (GOVSATCOM) за 
бъдещата конкурентоспособност на ЕС; 

счита, че финансирането на тези 

широкомащабни проекти следва да бъде 

гарантирано в бюджета на ЕС, но 

едновременно с това обособено по 

начин, който гарантира, че евентуалните 

преразходи не застрашават 

финансирането и успешното изпълнение 

на другите политики на Съюза, както се 

случи с предходната МФР; припомня за 

целта, че максималната сума, която 

може да бъде отпусната за тези проекти, 

понастоящем е определена в Регламента 

за МФР, и призовава в новия регламент 

да бъдат включени сходни разпоредби; 

Or. en 

 

Изменение  415 

Мирослав Похе, Павел Поц 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. подчертава стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти като 

76. подчертава стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти, а именно 
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международния експериментален 

термоядрен реактор (ITER), 

Европейската геостационарна служба за 

навигационно покритие (EGNOS), 

глобалната навигационна спътникова 

система („Галилео“) и програмата за 

наблюдение на Земята („Коперник“) за 

бъдещата конкурентоспособност на ЕС; 

счита, че финансирането на тези 

широкомащабни проекти следва да бъде 

гарантирано в бюджета на ЕС, но 

едновременно с това обособено по 

начин, който гарантира, че евентуалните 

преразходи не застрашават 

финансирането и успешното изпълнение 

на другите политики на Съюза, както се 

случи с предходната МФР; припомня за 

целта, че максималната сума, която 

може да бъде отпусната за тези проекти, 

понастоящем е определена в Регламента 

за МФР, и призовава в новия регламент 

да бъдат включени сходни разпоредби; 

международния експериментален 

термоядрен реактор (ITER), 

Европейската геостационарна служба за 

навигационно покритие (EGNOS), 

глобалната навигационна спътникова 

система („Галилео“) и програмата за 

наблюдение на Земята („Коперник“) за 

бъдещата конкурентоспособност, 

сигурност и политическа сила на ЕС; 

посочва, че финансирането на тези 

широкомащабни проекти трябва да 

бъде гарантирано в бюджета на ЕС, но 

едновременно с това обособено по 

начин, който гарантира, че евентуалните 

преразходи не застрашават 

финансирането и успешното изпълнение 

на другите политики на Съюза, както 

стана с предходната МФР в 

определени отделни случаи; припомня 

за целта, че максималната сума, която 

може да бъде отпусната за тези проекти, 

понастоящем е определена в Регламента 

за МФР, и призовава в новия регламент 

да бъдат включени сходни разпоредби; 

Or. en 

 

Изменение  416 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. подчертава стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти като 

международния експериментален 

термоядрен реактор (ITER), 
Европейската геостационарна служба за 

навигационно покритие (EGNOS), 

глобалната навигационна спътникова 

система („Галилео“) и програмата за 

наблюдение на Земята („Коперник“) за 

бъдещата конкурентоспособност на ЕС; 

счита, че финансирането на тези 

76. подчертава стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти като 

Европейската геостационарна служба за 

навигационно покритие (EGNOS), 

глобалната навигационна спътникова 

система („Галилео“) и програмата за 

наблюдение на Земята („Коперник“) за 

бъдещата конкурентоспособност на ЕС; 

счита, че финансирането на тези 

широкомащабни проекти следва да бъде 

гарантирано в бюджета на ЕС, но 
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широкомащабни проекти следва да бъде 

гарантирано в бюджета на ЕС, но 

едновременно с това обособено по 

начин, който гарантира, че евентуалните 

преразходи не застрашават 

финансирането и успешното изпълнение 

на другите политики на Съюза, както се 

случи с предходната МФР; припомня за 

целта, че максималната сума, която 

може да бъде отпусната за тези проекти, 

понастоящем е определена в Регламента 

за МФР, и призовава в новия регламент 

да бъдат включени сходни разпоредби; 

едновременно с това обособено по 

начин, който гарантира, че евентуалните 

преразходи не застрашават 

финансирането и успешното изпълнение 

на другите политики на Съюза, както се 

случи с предходната МФР; припомня за 

целта, че максималната сума, която 

може да бъде отпусната за тези проекти, 

понастоящем е определена в Регламента 

за МФР, и призовава в новия регламент 

да бъдат включени сходни разпоредби; 

Or. it 

 

Изменение  417 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 76 

 

Предложение за резолюция Изменение 

76. подчертава стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти като 

международния експериментален 

термоядрен реактор (ITER), 
Европейската геостационарна служба за 

навигационно покритие (EGNOS), 

глобалната навигационна спътникова 

система („Галилео“) и програмата за 

наблюдение на Земята („Коперник“) за 

бъдещата конкурентоспособност на ЕС; 

счита, че финансирането на тези 

широкомащабни проекти следва да бъде 

гарантирано в бюджета на ЕС, но 

едновременно с това обособено по 

начин, който гарантира, че евентуалните 

преразходи не застрашават 

финансирането и успешното изпълнение 

на другите политики на Съюза, както се 

случи с предходната МФР; припомня за 

целта, че максималната сума, която 

може да бъде отпусната за тези проекти, 

76. подчертава1a стратегическото 

значение на широкомащабните 

инфраструктурни проекти като 

Европейската геостационарна служба за 

навигационно покритие (EGNOS), 

глобалната навигационна спътникова 

система („Галилео“) и програмата за 

наблюдение на Земята („Коперник“) за 

бъдещата конкурентоспособност на ЕС; 

счита, че финансирането на тези 

широкомащабни проекти следва да бъде 

гарантирано в бюджета на ЕС, но 

едновременно с това обособено по 

начин, който гарантира, че евентуалните 

преразходи не застрашават 

финансирането и успешното изпълнение 

на другите политики на Съюза, както се 

случи с предходната МФР; припомня за 

целта, че максималната сума, която 

може да бъде отпусната за тези проекти, 

понастоящем е определена в Регламента 

за МФР, и призовава в новия регламент 
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понастоящем е определена в Регламента 

за МФР, и призовава в новия регламент 

да бъдат включени сходни разпоредби; 

да бъдат включени сходни разпоредби; 

 __________________ 

 1а Параграфът следва да бъде включен 

в глава „инвестиране в бъдещето“. 

Or. en 

 

Изменение  418 

Марко Вали, Давид Борели, Дарио Тамбурано 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 76a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 76а. по отношение на 

международния експериментален 

термоядрен реактор (ITER) 

подчертава, че липсата на 

предвидените в краткосрочен и 

средносрочен план конкретни 

резултати, на фона на много 

високите и нарастващи разходи, не 

оправдава отпускането на 

допълнителни средства (освен вече 

одобрените), които вместо това 

следва да бъдат пренасочени към 

технологии, особено в областта на 

производството и разпределеното 

съхранение, които може незабавно да 

допринесат за борбата с изменението 

на климата и за спазването на 

ангажимента на Парижкото 

споразумение; 

Or. it 

 

Изменение  419 

Тамаш Дойч 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 16а (ново) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 Обща селскостопанска политика и 

политика в областта на рибарството 

Or. en 

 

Изменение  420 

Ивана Малетич 

 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 16а (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Устойчиво развитие, опазване и 

управление на природните ресурси 

Or. en 

 

Изменение  421 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за 

продоволствената сигурност и 

независимост, запазването на 

населението в селските райони, 

устойчивото развитие и 

осигуряването на качествени храни на 

приемлива цена за европейските 

граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, 

също както и необходимостта от 

разработване на екологосъобразни 

селскостопански практики и 

77. потвърждава, че целите на 

общата селскостопанска политика 

следва да бъдат преразгледани изцяло, 

за да отразяват нуждите на 

обществото и изчерпаемия характер 

на ресурсите на нашата околна среда 

и на планетата, както и да бъдат 

съобразени с изменението на климата, 

изчезването на видовете и 

разпадането на екосистемите, както 

и с изчерпването на ресурсите, което 

засяга всички нас; счита, че ОСП 

следва да бъде използвана за вдъхване 

на нови сили в местните икономики с 
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необходимостта от справяне с 

изменението на климата; подчертава, че 

ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

цел създаване на жизнени селски 

общности, като се поставя акцент 

върху здравословното хранене и 

биологичното земеделие и се 

подпомага независимостта на 

земеделските стопани и тяхната 

роля в прехода; подчертава, че ОСП е 

една от най-интегрираните политики и 

че тя се финансира предимно на 

равнище ЕС, поради което замества 

националните разходи; 

Or. en 

 

Изменение  422 

Анели Ятенмяки, Улрике Мюлер, Хану Такула, Павел Теличка, Неджми Али, 

Фредрик Федерлей, Нилс Турвалдс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; отчита 

ролята на устойчивото селско и 

горско стопанство като ключови 

компоненти от работата на ЕС в 

борбата с изменението на климата, 

загубата на биологично разнообразие 

и подпомагането на екологичната 

устойчивост; припомня, че 

следващата МФР следва да насочва 

ОСП след 2020 г. към справедлива, 

ефективна и ефикасна 

селскостопанска политика, която 
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има за основна цел да улесни прехода 

към устойчива хранителна и 

селскостопанска система в Европа, и 
подчертава, че трябва да бъде 

предоставено достатъчно 

финансиране за постигане на целите; 

приветства стратегическия подход 

на Комисията, представен в 

съобщението „Бъдещето на 

прехраната и селското стопанство“, 

да предоставя по-голяма гъвкавост на 

държавите членки да намерят 

подходящите средства, за да 

ориентират селскостопанския си 

сектор към постигане на общите 

екологични цели по най-ефективния 

начин; подчертава, че ОСП е една от 

най-интегрираните политики и че тя се 

финансира предимно на равнище ЕС, 

поради което замества националните 

разходи; 

Or. en 

 

Изменение  423 

Разван Попа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 
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предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

подчертава, че ОСП следва да може 

да посрещне бъдещите 

предизвикателства, тъй като тя е 

един от основните стълбове на ЕС, и 

счита, че една актуализирана и 

опростена двустълбова ОСП след 2020 

г. следва да функционира по 

уравновесен начин, като осигурява на 

потребителите храни на разумни 

цени и допринася за устойчивостта в 

селските райони, без нейното 

преразглеждане да подкопава самата 

същност на ОСП; 

Or. en 

 

Изменение  424 

Мария Нойхл, Йенс Гайер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; отбелязва 

увеличената необходимост от пряко 

свързване на плащанията в 

селскостопанския сектор с 

предоставянето на обществени блага, 

като вода, биологично разнообразие и 

опазване на климата, както и 

животновъдство, съобразено с 

принципите за хуманно отношение 

към животните; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 
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с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

Or. en 

 

Изменение  425 

Ален Ламасур, Мишел Дантен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, 

също както и необходимостта от 

разработване на екологосъобразни 
селскостопански практики и 

необходимостта от справяне с 

изменението на климата; подчертава, че 

ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост на Съюза, 

запазването на населението и 

развитието в неговите селските 

райони, устойчивото развитие и 

осигуряването на качествени храни на 

приемлива цена за европейските 

граждани; посочва, че потребностите от 

храна и санитарни условиянараснаха, 

също както и необходимостта от 

подкрепа за преминаване на 

европейското селско стопанство към 

по-екологосъобразни селскостопански 

практики и дават своя принос за 

справяне с изменението на климата; 

подчертава, че ОСП като една от най-

интегрираните европейски политики, 

която се финансира предимно на 

равнище ЕС, поради което замества 

националните разходи; 

Or. fr 

 

Изменение  426 

Жан-Пол Дьонано, Пол Бранън, Ерик Андрийо 
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Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; отбелязва 

необходимостта общата 

селскостопанска политика да бъде в 

подкрепа на сигурността на доходите 

на земеделските стопани, околната 

среда, климата и здравето; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

Or. en 

 

Изменение  427 

Анели Ятенмяки, Улрике Мюлер, Хану Такула, Павел Теличка, Жерар Дьопре, 

Урмас Пает, Неджми Али, Нилс Турвалдс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; подчертава 
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потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

необходимостта да се гарантира 

селскостопанското производство във 

всички части на ЕС, както и в 

районите с природни ограничения; 
посочва, че потребностите от храна 

нараснаха, също както и 

необходимостта от разработване на 

екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

Or. en 

 

Изменение  428 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Алфред Сант, Мария Нойхл 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони и 

екологичните ресурси, устойчивото 

развитие и осигуряването на качествени 

храни на приемлива цена за 

европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; добавя, 

че следва да се даде по-голям 

приоритет на дребните земеделски 

стопани; 
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Or. en 

 

Изменение  429 

Мария Нойхл, Йенс Гайер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; за да може 

гражданите на ЕС да разберат 

мотивите за плащанията в рамките 

на селскостопанската политика; 
подчертава, че ОСП е една от най-

интегрираните политики и че тя се 

финансира предимно на равнище ЕС, 

поради което замества националните 

разходи; 

Or. en 

 

Изменение  430 

Тиемо Вьолкен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика е от основно 

значение за продоволствената сигурност 
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сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и 

осигуряването на качествени храни на 

приемлива цена за европейските 

граждани; посочва, че потребностите 

от храна нараснаха, също както и 

необходимостта от разработване на 

екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

и независимост и запазването на 

населението в селските райони; посочва, 

че потребностите от храна нараснаха, 

също както и необходимостта от 

разработване на екологосъобразни 

селскостопански практики и 

необходимостта от справяне с 

изменението на климата; подчертава, че 

ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; поради 

това изразява убеждение, че 

политиката трябва да се развие, за да 

се справи с тези предизвикателства и 

да се превърне в истинска политика в 

областта на земеползването, 

обхващаща храните и земеделието; 

Or. en 

 

Изменение  431 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони и на 

заетостта, устойчивото развитие и 

осигуряването на качествени храни на 

приемлива цена за европейските 

граждани; посочва, че потребностите от 

храна нараснаха, също както и 

необходимостта от разработване на 

екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-успешно 

интегрираните политики и че тя се 

финансира предимно на равнище ЕС, 

поради което замества националните 
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разходи; 

Or. en 

 

Изменение  432 

Мария Нойхл, Йенс Гайер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени, здравословни и 

устойчиви храни на приемлива цена за 

европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

Or. en 

 

Изменение  433 

Кристофер Фелнер, Гунар Хьокмарк 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) 

допринася за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 
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на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

замества националните разходи; 

Or. sv 

Изменение  434 

Бернд Кьолмел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77 

 

Предложение за резолюция Изменение 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; подчертава, 

че ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради 

което замества националните 

разходи; 

77. потвърждава, че общата 

селскостопанска политика (ОСП) е от 

основно значение за продоволствената 

сигурност и независимост, запазването 

на населението в селските райони, 

устойчивото развитие и осигуряването 

на качествени храни на приемлива цена 

за европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна нараснаха, също 

както и необходимостта от разработване 

на екологосъобразни селскостопански 

практики и необходимостта от справяне 

с изменението на климата; счита обаче 

че много от дейностите в рамките на 

ОСП могат да бъдат извършени по-

добре на национално равнище, и 

поставя под въпрос тяхната 

европейска добавена стойност; 

Or. en 
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Изменение  435 

Ингеборг Гресле 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 77a. припомня своите забележки1a 

относно неустойчивата структура 

на разходите за ОСП: 44,7% от 

всички земеделски стопанства в 

Съюза са имали годишен доход под 

4 000 EUR, а през 2016 г. средно най-

облагодетелстваните 10% от 

получателите на преки помощи по 

линия на ОСП са получили около 60% 

от плащанията1b; посочва, че във 

времена на нестабилност или криза 

по-големите земеделски стопанства 

не се нуждаят непременно от същото 

равнище на подкрепа за 

стабилизиране на доходите като по-

малките стопанства, тъй като 

често те могат да се възползват от 

потенциални икономии от мащаба, 

които биха могли да ги направят по-

устойчиви; счита, че схемите за 

финансиране по линия на ОСП могат 

да бъдат насочени в по-голяма степен 

към земеделските стопани, 

поставени пред особени ограничения: 

малките стопанства, по-специално 

тези с по-малко от 15 хектара земя, 

необлагодетелствани райони в 

климатично и географско отношение, 

както и слабо населени региони, 

както и че за стопанства с над 100 

хектара земя плащанията следва 

постепенно да бъдат намалени; 

 __________________ 

 1a Вж. параграф 207 от резолюцията 

на Парламента от 27 април 2017 г., 

съдържаща забележките, които са 

неразделна част от решенията за 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на общия 

бюджет на Европейския съюз за 
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финансовата 2015 година, раздел III – 

Комисия и изпълнителни агенции 

(Приети текстове, P8_TA(2016)0309). 

 1б Вж. ориентировъчните данни 

относно разпределението на 

помощта, групирани по размер на 

сумата, получена като пряка помощ, 

която е изплатена на 

производителите съгласно Регламент 

(ЕО) № 1307/2013 на Съвета (за 2016 

фискална година). 

Or. en 

 

Изменение  436 

Петри Сарвама, Ингеборг Гресле 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 77a. припомня своите забележки1a 

относно неустойчивата структура 

на разходите за ОСП: 44,7% от 

всички земеделски стопанства в 

Съюза са имали годишен доход под 

4 000 EUR, а средно 80 % от 

получателите на преки помощи по 

линия на ОСП са получили около 20 % 

от плащанията; посочва, че във 

времена на нестабилност или криза 

по-големите земеделски стопанства 

не се нуждаят непременно от същото 

равнище на подкрепа за 

стабилизиране на доходите като по-

малките стопанства, тъй като 

често те могат да се възползват от 

потенциални икономии от мащаба, 

които биха могли да ги направят по-

устойчиви; счита, че схемите за 

финансиране по линия на ОСП могат 

да бъдат насочени в по-голяма степен 

към земеделските стопани, 

поставени пред особени 

ограничениия: малки земеделски 
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стопанства, необлагодетелствани 

райони в климатично и географско 

отношение, както и слабо населени 

региони; 

 __________________ 

 1a Вж. параграф 207 от резолюцията 

на Парламента от 27 април 2017 г., 

съдържаща забележките, които са 

неразделна част от решенията за 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на общия 

бюджет на Европейския съюз за 

финансовата 2015 година, раздел III – 

Комисия и изпълнителни агенции 

(Приети текстове, P8_TA(2016)0309). 

Or. en 

 

Изменение  437 

Петри Сарвама, Ингеборг Гресле 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 77б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 77б. призовава Комисията при 

обмислянето на опростена и 

осъвременена ОСП да направи оценка 

дали чрез разработването на различна 

политика или модел на разпределяне 

на преките плащания не биха могли 

да се осигурят по-добри методи за 

насочване на публичните средства 

към целите за агроекология и 

действия в областта на климата; 

подчертава обаче необходимостта от 

осигуряване на финансови 

обезщетения, които да покриват 

разходите за поддържане на високи 

стандарти при производството на 

храни, както и високите 

производствени разходи, свързани с 

трудните климатични условия в 

някои географски райони, тъй като 

земеделските стопани в Европа често 
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се сблъскват с международната 

конкуренция; 

Or. en 

 

Изменение  438 

Бернд Кьолмел 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на 

повторна национализация и на 

национално съфинансиране в това 

отношение; подчертава 

необходимостта от увеличаване на 

финансирането в съответствие с 

действията, предприемани в отговор 

на различните периодични кризи в 

чувствителни сектори, от 

създаването на нови инструменти, 

които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото 

да се запази на настоящото си 

равнище за ЕС-27; 

78. очаква в следващата МФР 

размерът на общия финансов пакет 

на ОСП да бъде намален с до 30% от 

настоящото му равнище; приветства 

опитите за повторно 

национализиране и съфинансиране на 

ОСП в случаите, в които не може да 

бъде демонстрирана добавена 

стойност; 

Or. en 

 

Изменение  439 

Жорди Соле 
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от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на 

различните периодични кризи в 

чувствителни сектори, от 

създаването на нови инструменти, 

които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото 

да се запази на настоящото си 

равнище за ЕС-27; 

78. подчертава, че 30% от 

субсидиите в рамките на ОСП 

достигат до 1% от земеделските 

стопани, всеки от които получава над 

50 000 евро годишно; поради това 

предлага за преките плащания да се 

постави горна граница в размер на 50 

000 евро годишно на бенефициер; 

настоява, че част от тези спестени 

средства следва да бъдат 

преразпределени по справедлив и 

устойчив начин в бюджета на ОСП, 

основно за подпомагане на нови и по-

дребни земеделски стопани, 

биологично земеделие...; настоява, че 

тази горна граница би засегнала едва 

1% от земеделските стопани в ЕС; 

противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

заключава следователно, че бюджетът 

на ОСП в следващата МФР следва да 

бъде леко намален по справедлив и 

устойчив начин; 

Or. en 

 

Изменение  440 

Ален Ламасур, Мишел Дантен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

78. призовава общата сума на 

директните плащания да се запази 
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непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки, и осигуряват на земеделските 

стопани основен източник на 

приходи, който е неразделна част от 

жизнеспособността на земеделските 

стопанства; противопоставя се на 

повторна национализация на общата 

селскостопанска политика и на всяка 

форма на национално съфинансиране 

на директни плащания; подчертава 

необходимостта от реформиране на 

резерва за кризи в селското 

стопанство в полза на фонд при кризи 

в селското стопанство, чието 

управление ще бъде извън бюджетния 

принцип на ежегодност, който дава 

възможност за прехвърляне на 

кредите от година на година с цел 

ефективен отговор на различните 

периодични кризи, които засягат 

чувствителните сектори в 

земеделието; счита, че е от 

съществено значение да се подкрепя 

разработването на инструменти за 

управление при кризи, рискове и 

отраслови организации, които могат да 

смекчат нестабилността на цените; 

призовава за увеличаване на 

финансовия пакет за програмите 

POSEI; 

 заключава следователно, че бюджетът 

на ОСП в следващата МФР следва най-

малкото да се запази на настоящото си 

равнище за ЕС-27; 

Or. fr 

 

Изменение  441 

Тиемо Вьолкен 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 
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Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото 

да се запази на настоящото си 

равнище за ЕС-27; 

78. противопоставя се на 

повторната национализация на 

бъдещата политика в областта на 

земеползването; подчертава 

необходимостта от увеличаване на 

финансирането в съответствие с 

действията, предприемани в отговор на 

различните периодични кризи в 

чувствителни сектори, от създаването на 

нови инструменти, които могат да 

смекчат нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); 

Or. en 

 

Изменение  442 

Разван Попа 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 
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членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; подчертава, че сближаването 

на директните плащания е от 

ключово значение за постигането на 

справедлив единен пазар в областта 

на селското стопанство, а мерките 

за постигане на сближаване и 

неограничени преки плащания са 

основни принципи за постигане на 

целта за еднакви условия на 

конкуренция; 

Or. en 

 

Изменение  443 

Анели Ятенмяки, Улрике Мюлер, Хану Такула, Павел Теличка, Неджми Али, 

Нилс Турвалдс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 
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членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; като 

се има предвид, че е важно да се 

поддържат различни мерки, 

включително доброволно обвързано с 

производството подпомагане, на 

разположение на държавите членки, 

за да се поддържа производството в 

секторите, които са от 

жизненоважно значение за уязвими 

райони, без нарушения в рамките на 

вътрешния пазар, подчертава 

необходимостта от увеличаване на 

финансирането в съответствие с 

действията, предприемани в отговор на 

различните периодични кризи в 

чувствителни сектори, от създаването на 

нови инструменти, които могат да 

смекчат нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

Or. en 

 

Изменение  444 

Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Чеслав Адам Шекерски 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 
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национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

отбелязва също така, че 

изравняването на нивото на преките 

плащания между държавите членки е 

от ключово значение за гарантиране 

на равни условия на конкуренция на 

единния пазар на ЕС; подчертава 

необходимостта от увеличаване на 

финансирането в съответствие с 

действията, предприемани в отговор на 

различните периодични кризи в 

чувствителни сектори, от създаването на 

нови инструменти, които могат да 

смекчат нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

Or. pl 

Изменение  445 

Жузе Мануел Фернандеш, Мариан-Жан Маринеску, София Рибейру 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

78. подчертава, че бюджетът на 

ОСП в следващата МФР следва най-

малкото да се запази на настоящото 

си равнище за ЕС-27 в текущи цени, в 

това число общата сума на директните 

плащания, а също и по отношение на 

развитието на селските райони; 

подчертава, че директните плащания 
са източник на ясна добавена стойност 

от ЕС и укрепват единния пазар, като се 

избягват нарушения на конкуренцията 

между държавите членки; 

противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 
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периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото 
да се запази на настоящото си 

равнище за ЕС-27; 

съфинансиране на преките плащания; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); призовава 

Комисията да осигури необходимата 

финансова и правна рамка за веригата 

за доставки на храни, за да се 

противодейства на нелоялните 

търговски практики; 

Or. en 

 

Изменение  446 

Петри Сарвама, Ингеборг Гресле 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на 
повторна национализация и на 

национално съфинансиране в това 

отношение; подчертава 

необходимостта от увеличаване на 

финансирането в съответствие с 

действията, предприемани в отговор на 

различните периодични кризи в 

чувствителни сектори, от създаването на 

нови инструменти, които могат да 

смекчат нестабилността на цените, и от 

78. поставя под въпрос всяка 

повторна национализация и национално 

съфинансиране на преките плащания; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва да бъде на 

достатъчно равнище, за да може да 
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увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото 

да се запази на настоящото си 
равнище за ЕС-27; 

посрещне реалните нужди на 

европейското селско стопанство; 

Or. en 

 

Изменение  447 

Джон Хауърт, Пол Бранън 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27, което е предмет на 

основанията за плащанията в 

рамките на ОСП, с цел по-ефективно 
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разрешаване на въпроси, свързани със 

селското стопанство, селските 

райони и околната среда, както и с 

оглед на спазването на поетите 

задължения спрямо сектора; 

Or. en 

 

Изменение  448 

Мария Нойхл, Йенс Гайер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); подчертава 

факта, че в центъра на следващата 

МФР следва да бъдат публичните 

средства за публичните блага, 

предоставени от селскостопанския 

сектор; заключава следователно, че 

бюджетът на ОСП в следващата МФР 

следва най-малкото да се запази на 

настоящото си равнище за ЕС-27; 
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Or. en 

 

Изменение  449 

Инесе Вайдере 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, при осъществяване на 

сближаване на преките плащания в 

рамките на общата селскостопанска 

политика през следващия период на 

МФР, като така се избягват нарушения 

на конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

Or. en 

 

Изменение  450 

Ингеборг Гресле 
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Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото 

да се запази на настоящото си 

равнище за ЕС-27; 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); 

Or. en 

 

Изменение  451 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Мария Нойхл 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 
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стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и разширяване на 

обхвата на национално съфинансиране 

в това отношение; подчертава факта, 

че новите предизвикателства 

налагат добро разпределяне на 

финансовите средства; подчертава 
необходимостта от увеличаване на 

финансирането в съответствие с 

действията, предприемани в отговор на 

различните периодични кризи в 

чувствителни сектори, от създаването на 

нови инструменти, които могат да 

смекчат нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

Or. en 

 

Изменение  452 

Жерар Дьопре, Жан Артюи, Урмас Пает, Луи Мишел, Нилс Турвалдс, Павел 

Теличка, Ян Хойтема, Неджми Али, Гербен-Ян Гербранди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на цялостна 

повторна национализация в това 

отношение; подчертава необходимостта 
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подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото 

да се запази на настоящото си 

равнище за ЕС-27; 

от увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва да получи 

адекватно финансиране за EU-27 въз 

основа на анализ на потребностите и 

като се вземе предвид оценката на 

прилагането на политиката; 

Or. en 

 

Изменение  453 

Мария Нойхл, Йенс Гайер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

78. очаква общата сума на 

плащанията в рамките на ОСП да се 

запази непроменена в следващата МФР, 

тъй като те са източник на ясна 

добавена стойност от ЕС и укрепват 

единния пазар, като се избягват 

нарушения на конкуренцията между 

държавите членки; противопоставя се на 

повторна национализация и на 

национално съфинансиране в това 

отношение; подчертава необходимостта 

от увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 
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програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

Or. en 

 

Изменение  454 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото да 

се запази на настоящото си равнище за 

ЕС-27; 

Or. it 
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Изменение  455 

Никола Капуто 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва най-малкото 

да се запази на настоящото си 

равнище за ЕС-27; 

78. очаква общата сума на 

директните плащания да се запази 

непроменена в следващата МФР, тъй 

като те са източник на ясна добавена 

стойност от ЕС и укрепват единния 

пазар, като се избягват нарушения на 

конкуренцията между държавите 

членки; противопоставя се на повторна 

национализация и на национално 

съфинансиране в това отношение; 

подчертава необходимостта от 

увеличаване на финансирането в 

съответствие с действията, 

предприемани в отговор на различните 

периодични кризи в чувствителни 

сектори, от създаването на нови 

инструменти, които могат да смекчат 

нестабилността на цените, и от 

увеличаване на финансирането за 

програмите от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(програмите POSEI); заключава 

следователно, че бюджетът на ОСП в 

следващата МФР следва да бъде 

увеличен за ЕС-27; 

Or. it 

 

Изменение  456 

Никола Капуто, Катлен Ван Бремпт 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78a (нов) 
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Предложение за резолюция Изменение 

 78a. счита, че следващата МФР 

следва да предостави достатъчно 

финансиране за спиране на загубата 

на биологично разнообразие 

посредством укрепването на програма 

LIFE и създаването на бюджетен ред 

за трансевропейската мрежа Натура 

2000 (TEN-N); призовава Комисията 

да гарантира, че бъдещите финансови 

инструменти в областта на селското 

стопанство, развитието на селските 

райони и регионалното развитие 

съдържат специални пакети за 

биологичното разнообразие и за 

управлението на мрежата „Натура 

2000“, които да се управляват 

съвместно от националните и 

регионалните органи по опазване на 

околната среда; 

Or. en 

 

Изменение  457 

Юнус Омаржи, Мари-Пиер Вю 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 78а. счита, че следващата МФР 

следва да включва достатъчно 

финансиране, за да се предотврати 

загубата на биологично разнообразие, 

като разшири програмата за 

финансовия инструмент за околната 

среда и създаде бюджетен ред 

„екологосъобразна инфраструктура“ 

и финансов инструмент за 

финансиране на биоразнообразието за 

управление, наред с другото, на мрежа 

„Натура 2000“; 

Or. fr 
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Изменение  458 

Януш Левандовски, Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 78a. подчертава ключовата роля на 

сближаването на преките плащания 

между държавите членки за 

осигуряване на равни конкурентни 

условия на единния европейски пазар, 

равно третиране на гражданите на 

ЕС и изпълнението на целите на 

Договора в областта на 

икономическото и социалното 

сближаване; 

Or. en 

 

Изменение  459 

Януш Левандовски, Чеслав Адам Шекерски, Ярослав Калиновски 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 78б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 78б. отбелязва, че многобройните 

селски райони в ЕС са изправени пред 

проблеми като ниска заетост, 

недоразвита техническа и социална 

инфраструктура, липса или ниско 

ниво на основни услуги, което на свой 

ред води до тяхното бързо 

обезлюдяване; подчертава в тази 

връзка, че тези райони се нуждаят от 

по-голямо подпомагане, като 

критериите за разпределение на 

финансовите средства следва да 

продължат да бъдат съобразени с 

различията в равнището на развитие 

на селските райони в държавите 

членки; 



 

AM\1144763BG.docx 161/175 PE616.896v01-00 

 BG 

Or. en 

 

Изменение  460 

Юнус Омаржи, Мари-Пиер Вю 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 79 

 

Предложение за резолюция Изменение 

79. подчертава социално-

икономическата значимост и 

значимостта за околната среда на 

сектора на рибарството, на „синята 

икономика“ и техния принос за 

продоволствената независимост на ЕС; 

посочва, че общата политика в областта 

на рибарството е в изключителната 

компетентност на ЕС; подчертава в 

това отношение необходимостта да се 

запази специален, достатъчно 

финансиран, независим и достъпен 

фонд за рибарството, за да се 

изпълнява тази политика; призовава 

най-малкото за запазването на 

равнището на бюджетните кредити за 

сектора на рибарството съгласно 

действащата МФР и в случай на 

необходимост, за увеличаване на 

финансовите средства за морското 

дело; предупреждава за възможни 

отрицателни последици за сектора в 

случай на „твърдо“ излизане на 

Обединеното кралство от ЕС; 

отбелязва, че други финансови 

инструменти, в допълнение към 

помощта с безвъзмездни средства, биха 

могли да осигурят допълнителни 

възможности за финансиране; 

79. подчертава социално-

икономическата значимост и 

значимостта за околната среда на 

морската среда, на „синята икономика“ 

и техния принос за продоволствената 

независимост на ЕС; посочва, че ЕС 

следва да постигне добро екологично 

състояние на своите морските води, 

както е предвидено в Рамковата 

директива за морска стратегия, 

включително чрез общата политика в 

областта на рибарството и 

интегрираната морска политика; 

подчертава в това отношение 

необходимостта да се запази специален, 

достатъчно финансиран, независим и 

достъпен фонд за устойчиви океански 

води, за да се изпълнят целите на 

Рамковата директива за морска 

стратегия; призовава за запазването на 

равнището на бюджетните кредити за 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство съгласно действащата МФР 

с цел постигане на устойчиво и 

образцово рибарство в ЕС; отбелязва, 

че други финансови инструменти, в 

допълнение към помощта с 

безвъзмездни средства, биха могли да 

осигурят допълнителни възможности за 

финансиране; 

Or. fr 

Изменение  461 

Жорди Соле 

от името на групата Verts/ALE 
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Предложение за резолюция 

Параграф 79 

 

Предложение за резолюция Изменение 

79. подчертава социално-

икономическата значимост и 

значимостта за околната среда на 

сектора на рибарството, на „синята 

икономика“ и техния принос за 

продоволствената независимост на ЕС; 

посочва, че общата политика в областта 

на рибарството е в изключителната 

компетентност на ЕС; подчертава в това 

отношение необходимостта да се запази 

специален, достатъчно финансиран, 

независим и достъпен фонд за 

рибарството, за да се изпълнява тази 

политика; призовава най-малкото за 

запазването на равнището на 

бюджетните кредити за сектора на 

рибарството съгласно действащата МФР 

и в случай на необходимост, за 

увеличаване на финансовите средства за 

морското дело; предупреждава за 

възможни отрицателни последици за 

сектора в случай на „твърдо“ излизане 

на Обединеното кралство от ЕС; 

отбелязва, че други финансови 

инструменти, в допълнение към 

помощта с безвъзмездни средства, биха 

могли да осигурят допълнителни 

възможности за финансиране; 

79. подчертава социално-

икономическата значимост и 

значимостта за околната среда на 

сектора на рибарството, на „синята 

икономика“ и техния принос за 

продоволствената независимост на ЕС; 

посочва, че общата политика в областта 

на рибарството е в изключителната 

компетентност на ЕС; подчертава в това 

отношение необходимостта да се запази 

специален, достатъчно финансиран, 

независим и достъпен фонд за 

рибарството, за да се изпълнява тази 

политика; призовава най-малкото за 

запазването на равнището на 

бюджетните кредити за сектора на 

рибарството съгласно действащата МФР 

и в случай на необходимост, за 

увеличаване на финансовите средства за 

морското дело; предупреждава за 

възможни отрицателни последици за 

сектора в случай на „твърдо“ излизане 

на Обединеното кралство от ЕС; 

отбелязва, че други финансови 

инструменти, в допълнение към 

помощта с безвъзмездни средства, биха 

могли да осигурят допълнителни 

възможности за финансиране; 

подчертава, че политиката в 

областта на рибарството е 

изключително важен фонд за 

насърчаване на трансформацията на 

рибарството в екологично устойчива 

промишленост, поддържаща 

изобилни рибни запаси и даваща 

възможност за доходоносен риболов, 

който няма да се нуждае от 

финансово подпомагане; счита, че 

трансформацията на Фонда трябва 

да продължи да измества фокуса от 

преките субсидии към мерки за 

намаляване на екологичното 

въздействие на риболова, трябва да 
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осигури безопасни и здравословни 

храни и да гарантира достатъчно 

парични средства за научни 

изследвания и контрол в областта на 

рибарството; 

Or. en 

 

Изменение  462 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 79 

 

Предложение за резолюция Изменение 

79. подчертава социално-

икономическата значимост и 

значимостта за околната среда на 

сектора на рибарството, на „синята 

икономика“ и техния принос за 

продоволствената независимост на ЕС; 

посочва, че общата политика в областта 

на рибарството е в изключителната 

компетентност на ЕС; подчертава в това 

отношение необходимостта да се запази 

специален, достатъчно финансиран, 

независим и достъпен фонд за 

рибарството, за да се изпълнява тази 

политика; призовава най-малкото за 

запазването на равнището на 

бюджетните кредити за сектора на 

рибарството съгласно действащата МФР 

и в случай на необходимост, за 

увеличаване на финансовите средства за 

морското дело; предупреждава за 

възможни отрицателни последици за 

сектора в случай на „твърдо“ излизане 

на Обединеното кралство от ЕС; 

отбелязва, че други финансови 

инструменти, в допълнение към 

помощта с безвъзмездни средства, биха 

могли да осигурят допълнителни 

възможности за финансиране; 

79. подчертава социално-

икономическата значимост и 

значимостта за околната среда на 

сектора на рибарството, на „сините 

икономика и разтеж“ и техния принос 

за продоволствената независимост на 

ЕС; посочва, че общата политика в 

областта на рибарството е в 

изключителната компетентност на ЕС, 

но същевременно насърчава 

регионализацията на сектора, особено 

по отношение на плановете за 

управление на рибните запаси; 

подчертава в това отношение 

необходимостта да се запази специален, 

достатъчно финансиран, независим и 

достъпен фонд за рибарството, 

включително за работещите в 

дребномащабния непромишлен 

риболов, за да се изпълнява тази 

политика; призовава най-малкото за 

запазването на равнището на 

бюджетните кредити за сектора на 

рибарството съгласно действащата 

МФР, за по-прости и бързи процеси за 

финансиране, а в случай на 

необходимост – за увеличаване на 

финансовите средства за морското дело; 

предупреждава за възможни 

отрицателни последици за сектора в 

случай на „твърдо“ излизане на 
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Обединеното кралство от ЕС; отбелязва, 

че други финансови инструменти, в 

допълнение към помощта с 

безвъзмездни средства, биха могли да 

осигурят допълнителни възможности за 

финансиране; 

Or. it 

 

Изменение  463 

Жузе Мануел Фернандеш, София Рибейру, Клаудия Монтейру де Агиар, Габриел 

Мато, Морис Понга 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 79 

 

Предложение за резолюция Изменение 

79. подчертава социално-

икономическата значимост и 

значимостта за околната среда на 

сектора на рибарството, на „синята 

икономика“ и техния принос за 

продоволствената независимост на ЕС; 

посочва, че общата политика в областта 

на рибарството е в изключителната 

компетентност на ЕС; подчертава в това 

отношение необходимостта да се запази 

специален, достатъчно финансиран, 

независим и достъпен фонд за 

рибарството, за да се изпълнява тази 

политика; призовава най-малкото за 

запазването на равнището на 

бюджетните кредити за сектора на 

рибарството съгласно действащата МФР 

и в случай на необходимост, за 

увеличаване на финансовите средства за 

морското дело; предупреждава за 

възможни отрицателни последици за 

сектора в случай на „твърдо“ излизане 

на Обединеното кралство от ЕС; 

отбелязва, че други финансови 

инструменти, в допълнение към 

помощта с безвъзмездни средства, биха 

могли да осигурят допълнителни 

възможности за финансиране; 

79. подчертава социално-

икономическата значимост и 

значимостта за околната среда на 

сектора на рибарството, на „синята 

икономика“ и техния принос за 

продоволствената независимост на ЕС; 

посочва, че общата политика в областта 

на рибарството е в изключителната 

компетентност на ЕС; подчертава в това 

отношение необходимостта да се запази 

специален, достатъчно финансиран, 

независим и достъпен фонд за 

рибарството, за да се изпълнява тази 

политика; призовава за повторното 

въвеждане на програмата със 

специални опции, предназначени за 

отдалечените и островните райони в 

областта на рибарството (POSEI 

Рибарство), тъй като тази програма 

е от голямо значение за най-

отдалечените европейски региони; 

призовава най-малкото за запазването 

на равнището на бюджетните кредити за 

сектора на рибарството съгласно 

действащата МФР и в случай на 

необходимост, за увеличаване на 

финансовите средства за морското дело; 

предупреждава за възможни 

отрицателни последици за сектора в 
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случай на „твърдо“ излизане на 

Обединеното кралство от ЕС; отбелязва, 

че други финансови инструменти, в 

допълнение към помощта с 

безвъзмездни средства, биха могли да 

осигурят допълнителни възможности за 

финансиране; 

Or. en 

 

Изменение  464 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 79 

 

Предложение за резолюция Изменение 

79. подчертава социално-

икономическата значимост и 

значимостта за околната среда на 

сектора на рибарството, на „синята 

икономика“ и техния принос за 

продоволствената независимост на 

ЕС; посочва, че общата политика в 

областта на рибарството е в 

изключителната компетентност на ЕС; 

подчертава в това отношение 

необходимостта да се запази специален, 

достатъчно финансиран, независим и 

достъпен фонд за рибарството, за да се 

изпълнява тази политика; призовава 

най-малкото за запазването на 

равнището на бюджетните кредити за 

сектора на рибарството съгласно 

действащата МФР и в случай на 

необходимост, за увеличаване на 

финансовите средства за морското дело; 

предупреждава за възможни 

отрицателни последици за сектора в 

случай на „твърдо“ излизане на 

Обединеното кралство от ЕС; отбелязва, 

че други финансови инструменти, в 

допълнение към помощта с 

безвъзмездни средства, биха могли да 

осигурят допълнителни възможности за 

79. подчертава социално-

икономическата значимост и 

значимостта за околната среда на 

сектора на рибарството, на „синята 

икономика“ и техния принос за 

устойчивата продоволствена 
независимост на ЕС; посочва, че общата 

политика в областта на рибарството е в 

изключителната компетентност на ЕС; 

подчертава в това отношение 

необходимостта да се запази специален, 

достатъчно финансиран, независим и 

достъпен фонд за рибарството, за да се 

изпълнява тази политика; призовава 

най-малкото за запазването на 

равнището на бюджетните кредити за 

сектора на рибарството съгласно 

действащата МФР и в случай на 

необходимост, за увеличаване на 

финансовите средства за морското дело; 

предупреждава за възможни 

отрицателни последици за сектора в 

случай на „твърдо“ излизане на 

Обединеното кралство от ЕС; отбелязва, 

че други финансови инструменти, в 

допълнение към помощта с 

безвъзмездни средства, биха могли да 

осигурят допълнителни възможности за 



 

PE616.896v01-00 166/175 AM\1144763BG.docx 

BG 

финансиране; финансиране; 

Or. en 

 

Изменение  465 

Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 79a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 79a. подчертава, че социално-

икономическите цели и по-голямата 

регионализация са основни положения 

в новата обща политика в областта 

на рибарството, без да се засяга 

екологичната устойчивост; това 

включва разширяване на обхвата на 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, улеснен достъп до 

финансиране, опростяване на 

процедурите за кандидатстване по 

механизми за финансиране и 

съответни програми, по-специално за 

местните групи и кооперации за 

действие, които подпомагат сектора 

на рибарството, в рамките на 

оперативните програми на 

държавите членки, насочени към 

намаляване на административните 

тежести и свързаните с тях разходи; 

Or. en 

 

Изменение  466 

Жорди Соле, Хейди Хаутала 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 
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Предложение за резолюция Изменение 

80. подчертава значението на 

водещата роля на ЕС в борбата с 
изменението на климата и на неговите 

вътрешни и външни ангажименти и 

цели по отношение на биологичното 
разнообразие; изисква предоставянето 

на достатъчно финансови средства за 

изпълнението на Парижкото 

споразумение и систематичното 

интегриране на въпросите относно 

климата в бъдещите разходи на ЕС; 

припомня, че следващата МФР следва 

да помогне на Съюза да постигне своите 

цели, определени в рамката в областта 

на климата и енергетиката до 2030 г.; 

подчертава, че ЕС не следва да 

финансира проекти и инвестиции, които 

са в разрез с постигането на тези цели; 

80. подчертава, че програма LIFE + 

е от основно значение за приноса за 

преминаване към нисковъглеродна и 

устойчива на изменението на климата 

икономика с по-ефикасно използване 

на ресурсите, за защитата и 

подобряването на качеството на 

околната среда и за спирането на 

загубата и възстановяването на 

биологично разнообразие, 

включително за подпомагане на 

мрежата „Натура 2000“ и справяне с 

влошаването на състоянието на 

екосистемите; призовава за 

трикратно увеличаване на нейния 

бюджет и за изразходване на поне 1% 

от бюджета на ЕС за LIFE+; освен 

това изисква предоставянето на 

достатъчно финансови средства за 

изпълнението на Парижкото 

споразумение, Програмата до 2030 г. 

за устойчиво развитие и целите по 

силата на Конвенцията за 

биологичното разнообразие (КБР) и 
систематичното интегриране на 

въпросите относно климата и околната 

среда в бъдещите разходи на ЕС; 

припомня, че следващата МФР следва 

да помогне на Съюза да постигне своите 

цели, определени в рамката в областта 

на климата и енергетиката до 2030 г.; 

подчертава, че ЕС не следва да 

финансира проекти и инвестиции, които 

са в разрез с постигането на тези цели; 

Or. en 

 

Изменение  467 

Анели Ятенмяки, Улрике Мюлер, Жерар Дьопре, Неджми Али, Жан Артюи, 

Фредрик Федерлей 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 
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Предложение за резолюция Изменение 

80. подчертава значението на 

водещата роля на ЕС в борбата с 

изменението на климата и на 

неговите вътрешни и външни 

ангажименти и цели по отношение на 

биологичното разнообразие; изисква 

предоставянето на достатъчно 

финансови средства за изпълнението 

на Парижкото споразумение и 

систематичното интегриране на 

въпросите относно климата в 

бъдещите разходи на ЕС; припомня, че 

следващата МФР следва да помогне на 

Съюза да постигне своите цели, 

определени в рамката в областта на 

климата и енергетиката до 2030 г.; 

подчертава, че ЕС не следва да 

финансира проекти и инвестиции, които 

са в разрез с постигането на тези цели; 

80. подчертава необходимостта от 

осигуряване на подходящи финансови 

ресурси за гарантиране на това, че ЕС 

ще може да посрещне своите 

международни задължения, поети по 

силата на Парижкото споразумение 

и в рамките на целите на ООН за 

устойчиво развитие, както и своите 
вътрешни и външни ангажименти и 

цели по отношение на биологичното 

разнообразие; подчертава значението 

на запазването и укрепването на 

водещата роля на ЕС в борбата с 

изменението на климата; припомня, 

че следващата МФР следва да помогне 

на Съюза да постигне своите цели, 

определени в рамката в областта на 

климата и енергетиката до 2030 г.; 

подчертава, че ЕС не следва да 

финансира проекти и инвестиции, които 

са в разрез с постигането на тези цели; 

призовава за цялостно интегриране на 

въпросите в областта на климата в 

бъдещите разходи на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  468 

Нилс Турвалдс, Гербен-Ян Гербранди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 

 

Предложение за резолюция Изменение 

80. подчертава значението на 

водещата роля на ЕС в борбата с 

изменението на климата и на неговите 

вътрешни и външни ангажименти и 

цели по отношение на биологичното 

разнообразие; изисква предоставянето 

на достатъчно финансови средства за 

изпълнението на Парижкото 

споразумение и систематичното 

80. подчертава значението на 

опазването, защита и подобряване на 

качеството на околната среда; 

подчертава водещата роля на ЕС в 

борбата с изменението на климата и на 

неговите вътрешни и външни 

ангажименти и цели по отношение на 

биологичното разнообразие; счита, че 

стабилното и подходящо 
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интегриране на въпросите относно 

климата в бъдещите разходи на ЕС; 

припомня, че следващата МФР следва 

да помогне на Съюза да постигне 

своите цели, определени в рамката в 

областта на климата и 

енергетиката до 2030 г.; подчертава, 

че ЕС не следва да финансира проекти 

и инвестиции, които са в разрез с 
постигането на тези цели; 

финансиране е от съществено 

значение за постигането на поетите 

от Европейския съюз международни 

ангажименти, особено Програмата 

до 2030, Парижкото споразумение и 

Конвенцията за биологичното 

разнообразие; признава, че за 

постигането на тези цели са 

необходими нови инструменти за 

финансиране и различни подходи към 

настоящата инвестиционна 

политика, като например 

постепенното премахване на 

вредните за околната среда субсидии 

и проектите с високи нива на емисии; 

Or. en 

 

Изменение  469 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 

 

Предложение за резолюция Изменение 

80. подчертава значението на 

водещата роля на ЕС в борбата с 

изменението на климата и на неговите 

вътрешни и външни ангажименти и 

цели по отношение на биологичното 

разнообразие; изисква предоставянето 

на достатъчно финансови средства за 

изпълнението на Парижкото 

споразумение и систематичното 

интегриране на въпросите относно 

климата в бъдещите разходи на ЕС; 

припомня, че следващата МФР следва 

да помогне на Съюза да постигне своите 

цели, определени в рамката в областта 

на климата и енергетиката до 2030 г.; 

подчертава, че ЕС не следва да 

финансира проекти и инвестиции, които 

са в разрез с постигането на тези цели; 

80. подчертава значението на 

водещата роля на ЕС в борбата с 

изменението на климата и на неговите 

вътрешни и външни ангажименти и 

цели по отношение на биологичното 

разнообразие; изисква предоставянето 

на достатъчно финансови средства за 

изпълнението на Парижкото 

споразумение и систематичното 

интегриране на въпросите относно 

климата в бъдещите разходи на ЕС; 

припомня, че следващата МФР следва 

да помогне на Съюза да постигне своите 

цели, определени в рамката в областта 

на климата и енергетиката до 2030 г.; 

подчертава, че ЕС не следва да 

финансира проекти и инвестиции, които 

са в разрез с постигането на тези цели; 

призовава по-конкретно за подходящо 

финансиране на програми за опазване 

на природата, биологичното 
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разнообразие, а програмите, свързани 

с опазването на околната среда, като 

например LIFE+, да бъдат 

продължени и затвърдени; 

Or. en 

 

Изменение  470 

Мирослав Похе, Павел Поц 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 

 

Предложение за резолюция Изменение 

80. подчертава значението на 

водещата роля на ЕС в борбата с 

изменението на климата и на неговите 

вътрешни и външни ангажименти и 

цели по отношение на биологичното 

разнообразие; изисква предоставянето 

на достатъчно финансови средства за 

изпълнението на Парижкото 

споразумение и систематичното 

интегриране на въпросите относно 

климата в бъдещите разходи на ЕС; 

припомня, че следващата МФР следва 

да помогне на Съюза да постигне своите 

цели, определени в рамката в областта 

на климата и енергетиката до 2030 г.; 

подчертава, че ЕС не следва да 

финансира проекти и инвестиции, които 

са в разрез с постигането на тези цели; 

80. подчертава значението на 

водещата роля на ЕС в борбата с 

изменението на климата и на неговите 

вътрешни и външни ангажименти и 

цели по отношение на биологичното 

разнообразие; изисква предоставянето 

на достатъчно финансови средства за 

изпълнението на Парижкото 

споразумение и систематичното 

интегриране на въпросите относно 

климата в бъдещите разходи на ЕС; 

припомня, че следващата МФР следва 

да помогне на Съюза да постигне своите 

цели, определени в рамката в областта 

на климата и енергетиката до 2030 г., и 

следа да допринесе за прехода към 

нисковъглеродна икономика до 2050 г.; 

подчертава, че ЕС не следва да 

финансира проекти и инвестиции, които 

са в разрез с постигането на тези цели; 

Or. en 

 

Изменение  471 

Марко Вали 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 80 
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Предложение за резолюция Изменение 

80. подчертава значението на 

водещата роля на ЕС в борбата с 

изменението на климата и на неговите 

вътрешни и външни ангажименти и 

цели по отношение на биологичното 

разнообразие; изисква предоставянето 

на достатъчно финансови средства за 

изпълнението на Парижкото 

споразумение и систематичното 

интегриране на въпросите относно 

климата в бъдещите разходи на ЕС; 

припомня, че следващата МФР следва 

да помогне на Съюза да постигне своите 

цели, определени в рамката в областта 

на климата и енергетиката до 2030 г.; 

подчертава, че ЕС не следва да 

финансира проекти и инвестиции, които 

са в разрез с постигането на тези цели; 

80. подчертава значението на 

водещата роля на ЕС в борбата с 

изменението на климата и на неговите 

вътрешни и външни ангажименти и 

цели по отношение на биологичното 

разнообразие; изисква предоставянето 

на достатъчно финансови средства за 

изпълнението на Парижкото 

споразумение и систематичното 

интегриране на въпросите относно 

климата в бъдещите разходи на ЕС; 

припомня, че следващата МФР следва 

да помогне на Съюза да постигне своите 

цели, определени в рамката в областта 

на климата и енергетиката до 2030 г.; 

подчертава, че ЕС не следва да 

финансира проекти и инвестиции, които 

са в разрез или забавят постигането на 

тези цели; 

Or. it 

Изменение  472 

Анели Ятенмяки, Фредерик Рийс, Жерар Дьопре, Урмас Пает, Неджми Али, 

Фредрик Федерлей, Нилс Турвалдс 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 80a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 80a. обръща внимание на първите 

препоръки на експертната група на 

високо равнище по въпросите на 

устойчивото финансиране1a, 

включително тези, които се отнасят 

до многогодишната финансова рамка 

и в които се подчертава, че целите за 

устойчиво развитие трябва да бъдат 

подпомагани от финансова система, 

която да може да насърчава 

дългосрочен, устойчив растеж; 

призовава също така Комисията да 

проучи и да разгледа тези препоръки 

за следващата Многогодишна 
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финансова рамка, включително 

необходимостта от разработване на 

„изпитване за устойчивост“ за 

всички бъдещи финансови регламенти 

и политики на ЕС, а финансовите 

инструменти да постигнат по-добро 

насочващо въздействие; 

 __________________ 

 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 

Изменение  473 

Йенс Гайер 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 80a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 80a. отбелязва, че OLAF 

многократно е констатирала 

сериозни случаи на митнически 

измами в държави членки, като тези 

случаи са довели до значителни 

пропуснати приходи за бюджета на 

Съюза; посочва специалния доклад 

19/2017 на ЕСП относно процедурите 

за внос и изразява своята 

загриженост, че измамниците ще 

продължат да намират „най-слабата 

брънка“ сред държавите членки за 

входен пункт в митническия съюз и че 

загубите за бюджета на Съюза ще 

продължат и пред следващата 

многогодишна финансова рамка; 

призовава държавите членки, които 

възразиха срещу правната рамка на 

Съюза в областта на митническите 

нарушения и наказания, да 

преосмислят своята позиция, за да се 

даде възможност за бързо 

разрешаване на този проблем; 

Or. en 



 

AM\1144763BG.docx 173/175 PE616.896v01-00 

 BG 

 

Изменение  474 

Нилс Турвалдс, Гербен-Ян Гербранди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 80a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 80a. потвърждава, че най-малко 

20% от бюджета на ЕС за периода 

2014 – 2020 г. следва да бъдат 

изразходвани за действия, свързани с 

изменението на климата; счита, че 

следващата МФР следва да 

компенсира отпускането на по-малко 

средства през първата половина на 

текущата МФР и че общата цел 

следва да бъде увеличена на 30%; 

призовава също така Комисията да 

гарантира, че механизмът и 

методологията за включване на 

политиката в областта на 

изменението на климата са напълно 

оптимизирани; 

Or. en 

 

Изменение  475 

Ейдер Гардиасабал Рубиал, Арнд Кон 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 80a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 80a. призовава за мерки за 

подобряване на защитата срещу 

измами, свързани с традиционните 

източници на приходи на ЕС; 

призовава за предлагане на програма за 

действие на ЕС в рамките на новата 

Многогодишна финансова рамка, 

която да допринесе за завършване на 

изграждането и за финансовата 

устойчивост на митническите 
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европейски информационни системи; 

Or. en 

 

Изменение  476 

Нилс Турвалдс, Гербен-Ян Гербранди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 80б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 80б. отбелязва, че всички разходи в 

рамките на следващата МФР следва 

да отговарят на целта на ЕС с оглед 

на необходимото според 

Междуправителствения комитет по 

изменение на климата намаляване на 

емисии общо от развитите държави с 

80-95% до 2050 г., в сравнение с нивата 

от 1990 г., както и на целта по 

силата на Парижкото споразумение 

за постигане на равновесие между 

антропогенните емисии по 

източници и поглъщането по 

поглътители на парникови газове през 

втората половина на този век; 

Or. en 

 

Изменение  477 

Нилс Турвалдс, Гербен-Ян Гербранди 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 80в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 80в. подчертава значението на 

биологичното разнообразие за 

околната среда и за социално- 

икономическия аспект, изразяващо се, 

например, в екосистемни услуги и 

природен капитал; отбелязва, че 

загубата на биологично разнообразие 
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няма да бъде овладяна без значителни 

допълнителни усилия на местно, 

регионално, национално и 

наднационално равнище; призовава 

Комисията да въведе механизъм за 

проследяване на разходите за опазване 

на биологичното разнообразие в ЕС с 

цел повишаване на прозрачността, 

отчетността и ефективността, 

както и да включи последните в 

следващата МФР; 

Or. en 

 


