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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2015)0236 

Европейски фонд за стратегически инвестиции ***I 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 юни 2015 г. относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 

Европейския фонд за стратегически инвестиции и за изменение на регламенти 

(ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 (COM(2015)0010 – C8-0007/2015 – 

2015/0009(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2015)0010), 

— като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 172 и 173, трети параграф от 

член 175 и член 182, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно 

които Комисията е внесла предложението (C8-0007/2015), 

— като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален 

комитет1, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите2, 

— като взе предвид поетия с писмо от 9 юни 2015 г. ангажимент от представителя на 

Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, 

параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС, 

— като взе предвид член 59 от своя правилник, 

— като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и на 

комисията по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от 

Правилника за дейността,  

                                                 
1  Становище от 19 март 2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник).  
2  Становище от 16 април 2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник). 



 

 

— като взе предвид доклада на комисията по бюджети и на комисията по 

икономически и парични въпроси и становищата на комисията по промишленост, 

изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по 

бюджетен контрол, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по 

вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по регионално развитие, 

комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по култура и 

образование, както и на комисията по конституционни въпроси (A8-0139/2015), 

1. Приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. Одобрява съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и 

Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в 

серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния 

законодателен акт; 

3. Отбелязва изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция, 

които ще бъдат публикувани в серия L на Официален вестник на Европейския 

съюз заедно с окончателния законодателен акт; 

4. Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

5. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 



 

 

P8_TC1-COD(2015)0009 

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 юни 2015 г. с 

оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2015/...на Европейския парламент и на 

Съвета за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския 

консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за 

инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) 

№ 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции 

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 

на Парламента съответства на окончателния законодателен акт,(ЕС) 2015/1017.) 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

1. Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно 

разбивката за „Хоризонт 2020“ 

„Европейският парламент, Съветът и Комисията изразяват съгласие, че следните 

бюджетни редове няма да участват във финансирането на ЕФСИ: „Засилване на 

граничните научни изследвания чрез Европейския научноизследователски съвет“, 

„Действия по „Мария Склодовска-Кюри“ и „Разпространяване на високите научни 

постижения и разширяване на участието“. Оставащата сума, произтичаща от 

допълнителното използване на маржа в сравнение с предложението на Комисията, ще 

бъде възстановена по другите бюджетни редове на „Хоризонт 2020“, пропорционално 

на намаленията, предложени от Комисията. Ориентировъчната разбивка се съдържа в 

приложение І към Регламента за ЕФСИ.“ 

2. Изявление на Комисията относно проектобюджета за 2016 г. 

„Комисията ще анализира потенциалното въздействие на вноските в ЕФСИ от 

различните бюджетни редове на „Хоризонт 2020“ върху ефективното изпълнение на 

съответните програми и ако това е целесъобразно, ще предложи писмо за внасяне на 

корекции в проекта на общ бюджет на Съюза за 2016 г. с цел коригиране на разбивката 

за бюджетните редове на „Хоризонт 2020“.“ 

3. Изявление на Комисията относно нейната оценка на еднократните вноски в 

контекста на инициативата за ЕФСИ за целите на прилагането на Пакта за 

стабилност и растеж 

„Без да се засягат прерогативите на Съвета при прилагането на Пакта за стабилност и 

растеж (ПСР), еднократни вноски от държавите членки — от държава членка или от 

националните насърчителни банки, класифицирани в общия сектор „Държавно 

управление“ или действащи от името на държава членка — в ЕФСИ или в тематични 

или многонационални инвестиционни платформи, създадени за изпълнението на Плана 

за инвестиции, следва по принцип да се определят като еднократни мерки по смисъла 

на член 5 от Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета и член 3 от Регламент (ЕО) 

№ 1467/97 на Съвета.“ 

 


