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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2017)0400 

Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на 

финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие  

Резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно 

предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно 

мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за 

Европейския фонд за устойчиво развитие (COM(2017)0480 – C8-0235/2017 – 

2017/2134(BUD)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 

Съвета (COM(2017)0480 – C8-0235/2017), 

— като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—

20201 (Регламент за МФР), и по-специално член 11 от него, 

— като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово 

управление2, и по-специално точка 12 от него, 

— като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 

2017 година, приет на 1 декември 2016 г.3,  

— като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0298/2017), 

A. като има предвид, че след преразглеждането на Регламента за МФР годишна сума 

в размер на 676 милиона евро по текущи цени е налична по линия на Инструмента 

за гъвкавост, увеличена с освободени суми от фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, а 

именно 646 милиона евро в края на 2016 г.; като има предвид, че сума в размер на 

530 милиона евро вече е мобилизирана по линия на Инструмента за гъвкавост в 

                                                 
1  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884. 
2  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 
3  OВ L 51, 28.2.2017 г. 



 

 

бюджета за 2017 г., като по този начин на разположение за допълнително 

мобилизиране остава сума в размер на 792 милиона евро; 

Б. като има предвид, че Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на 

Съвета1 влезе в сила на 28 септември 2017 г.; 

В. като има предвид, че след като разгледа всички възможности за преразпределяне 

на бюджетните кредити за поети задължения по функция 4 („Глобална Европа“), 

Комисията предложи да се мобилизира Инструментът за гъвкавост за сума в 

размер на 275 милиона евро над тавана по функция 4, за да се предостави 

финансиране за Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР); 

1. отбелязва, че таванът за 2017 г. по функция 4 не позволява адекватно 

финансиране на ЕФУР; отново изразява дългогодишната си позиция, че 

финансовите ресурси за външната дейност на Съюза не са достатъчни, за да 

покрият нуждите на една проактивна и устойчива външна политика; 

2. поради тази причина е съгласен с мобилизирането на средства от Инструмента за 

гъвкавост в размер на 275 милиона евро под формата на бюджетни кредити за 

поети задължения и бюджетни кредити за плащания; 

3. отново заявява, че мобилизирането на този инструмент, както е предвидено в 

член 11 от Регламента за МФР, показва още веднъж жизненоважната 

необходимост от по-голяма гъвкавост на бюджета на Съюза; 

4. изразява отново своята дългогодишна позиция, че плащанията, произтичащи от 

поетите задължения, които са били мобилизирани предварително чрез 

Инструмента за гъвкавост, могат да бъдат отчитани само над таваните на МФР; 

5. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение; 

6. възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с 

председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на 

Европейския съюз; 

7. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и 

приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията. 

                                                 
1  Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета от 26 септември 

2017 г. за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция 
от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР (OВ L 249, 27.9.2017 г., стр. 1.). 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно мобилизирането на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на 

финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие 

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на 

окончателния акт, Решение (ЕС) 2018/51.) 


