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Предложение за резолюция Изменение 

6. изказва съжаление, че в последните 

години бюджетът на Съюза стана 

косвена жертва на двуличното 

поведение на държавите членки, което 

ги накара да разглеждат вноските си в 

бюджета на Съюза като тежест и да ги 

третират като променлива величина, 

подлежаща на корекция; в този 

контекст призовава за допълнителна 

гъвкавост по отношение на 

разходите, правени от държавите 

членки в конкретни области като 

инвестициите в рамките на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) и борбата срещу 

безработицата, бедността и 

неравенството, така също в 

светлината на необходимостта от 

справяне с възникващите заплахи за 

сигурността и кризата с мигрантите 

и бежанците; подчертава, че бюджетът 

на ЕС, като инвестиционен бюджет, 

може да донесе особено силна добавена 

стойност чрез засилване на растежа, 

конкурентоспособността и създаването 

на работни места в държавите членки; 

обръща внимание на необходимостта 

вноските на държавите членки в 

бюджета на Съюза да не бъдат 

третирани като променлива величина, 

подлежаща на корекция в зависимост от 

макроикономическите условия; 

6. изказва съжаление, че в последните 

години бюджетът на Съюза стана 

косвена жертва на двуличното 

поведение на държавите членки, което 

ги накара да разглеждат вноските си в 

бюджета на Съюза като тежест и да ги 

третират като променлива величина, 

подлежаща на корекция; подчертава, че 

бюджетът на ЕС, като инвестиционен 

бюджет, може да донесе особено силна 

добавена стойност чрез засилване на 

растежа, конкурентоспособността и 

създаването на работни места в 

държавите членки; обръща внимание на 

необходимостта вноските на държавите 

членки в бюджета на Съюза да не бъдат 

третирани като променлива величина, 

подлежаща на корекция в зависимост от 

макроикономическите условия; 

потвърждава също така добавената 

стойност на бюджета на Съюза по 

отношение на полезните 

взаимодействия и икономиите от 

мащаба; набляга на особеното 

положение на изолираните и 

периферните региони; 
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потвърждава също така добавената 

стойност на бюджета на Съюза по 

отношение на полезните 

взаимодействия и икономиите от 

мащаба; набляга на особеното 

положение на изолираните и 

периферните региони и счита, че 

вноските на държавите членки в 

бюджета на ЕС следва да не бъдат 

вземани предвид при изчисляването на 

структурните им дефицити; 

Or. en 

 


