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10.3.2017 A8-0060/7 

Изменение  7 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава важната роля и 

потенциала на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) за 

намаляване на все още съществуващия 

в Европа недостиг на инвестиции и 

признава положителните резултати, 

постигнати до момента; приветства 

също така предложението на 

Комисията за удължаване на срока на 

действие на ЕФСИ до 2020 г., което 

следва да цели по-нататъшно 

подобряване на неговото 

функциониране, включително 

прилагане на принципа за допълняемост 

и географски баланс, за което са 

необходими известни усилия; 

подчертава, че подборът на проектите, 

финансирани по ЕФСИ, следва да се 

основава на качеството и да е съобразен 

с потребностите; приветства 

намерението на Комисията за засилване 

на ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси по отношение 

на предоставянето на по-целенасочена 

местна техническа помощ в целия ЕС и 

също така за подобряване на 

географския баланс; също така 

призовава Комисията да анализира 

редовно добавената стойност на ЕФСИ 

чрез оценка на въздействието във връзка 

7. подчертава потенциалната 

роля на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) за 

намаляване на недостига на 

инвестиции в Европа и отбелязва 

смесените резултати, постигнати до 

момента; отбелязва предложението на 

Комисията за удължаване на срока на 

действие на ЕФСИ до 2020 г., което 

следва да цели по-нататъшно 

подобряване на неговото 

функциониране, включително 

прилагане на принципа за допълняемост 

и географски баланс, както и по-

големи инвестиции в социална 

инфраструктура и енергийна 

ефективност, като се изключват 

всякакви инвестиции, които 

противоречат на духа или буквата на 

Парижкото споразумение за 

климата; подчертава, че подборът на 

проектите, финансирани по ЕФСИ, 

следва да се основава на качеството и 

устойчивостта и следва да е 

съобразен с потребностите, като се 

използват пълноценно показателите; 

приветства намерението на Комисията 

за засилване на ролята на Европейския 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси по отношение 

на предоставянето на по-целенасочена 

местна техническа помощ в целия ЕС и 
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с резултатите от използването на фонда; също така за подобряване на 

географския баланс; също така 

призовава Комисията да анализира 

редовно добавената стойност на ЕФСИ 

чрез оценка на въздействието във връзка 

с резултатите от използването на фонда; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/8 

Изменение  8 

Моника Вана 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. решително подкрепя 

инициативите, касаещи научните 

изследвания в областта на 

отбраната, насочени към насърчаване 

на по-добро сътрудничество между 

държавите членки и постигане на 

полезни взаимодействия в областта 

на отбраната; все пак подчертава, че 

подобна дейност следва да бъде 

подкрепена със свежи ресурси, тъй 

като това е нова политическа 

инициатива със значително 

въздействие върху бюджета на ЕС; 

освен това призовава за проучване на 

всички възможности за финансиране 

на програма за научни изследвания в 

областта на отбраната със 

специален бюджет в рамките на 

следващата многогодишна финансова 

рамка; припомня, че разпоредбите на 

Договорите трябва да се спазват, но 

че същевременно установяването на 

засилено сътрудничество в областта 

на отбраната е необходима опция, за 

да може да се реагира на 

предизвикателствата, пред които е 

изправен ЕС в областта на 

сигурността, генерирани от 

продължителната нестабилност в 

съседните на Съюза държави и 

несигурността във връзка с 

заличава се 
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обвързаността на някои партньори 

на ЕС с целите на НАТО; подчертава 

освен това необходимостта от 

подобряване на 

конкурентоспособността и 

иновациите в европейската 

отбранителна промишленост, които 

могат да допринесат за стимулиране 

на растежа и създаването на 

работни места; призовава държавите 

членки да осигуряват съразмерно 

бюджетиране за справяне с външните 

предизвикателства по по-подходящ 

начин; отбелязва създаването на 

Европейския фонд за отбрана с 

неговите компоненти „научни 

изследвания“ и „способности“; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/9 

Изменение  9 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за резолюция Изменение 

19. отново потвърждава своето 

убеждение, че за да се справи с 

първопричините за настоящата 

миграционна и бежанска криза и 

съответните хуманитарни 

предизвикателства, ЕС трябва да засили 

своята роля чрез инвестиции в 

държавите на произход на 

миграционните потоци; призовава 

Комисията в тази връзка да изготви 

пътна карта за справяне с 

миграционната криза по ефективен 

начин; подчертава, че е необходима по-

стратегическа корекция на всички 

инструменти на политиката за развитие, 

за да се гарантира стабилно 

икономическо и социално развитие, без 

да се подкопава изпълнението на 

съществуващите външни политики; 

отбелязва, че инвестициите в 

инфраструктура, жилища, образование, 

медицински услуги и подкрепа за МСП, 

с особен акцент върху създаването на 

работни места, социалната закрила и 

приобщаването, са част от решението за 

справяне с първопричините за 

миграцията; следователно 

приветства, като част от 

решението във връзка с тези 

предизвикателства, плана за външни 

инвестиции (ПВИ) като 

19. отново потвърждава своето 

убеждение, че за да се справи с 

първопричините за настоящата 

миграционна и бежанска криза и 

съответните хуманитарни 

предизвикателства, ЕС трябва да засили 

своята роля чрез инвестиции в 

държавите на произход на 

миграционните потоци; призовава 

Комисията в тази връзка да изготви 

пътна карта за справяне с 

миграционната криза по ефективен 

начин; подчертава, че е необходима по-

стратегическа корекция на всички 

инструменти на политиката за развитие, 

за да се гарантира стабилно 

икономическо и социално развитие, без 

да се подкопава изпълнението на 

съществуващите външни политики; 

отбелязва, че инвестициите в 

инфраструктура, жилища, образование, 

медицински услуги и подкрепа за МСП, 

с особен акцент върху създаването на 

работни места, социалната закрила и 

приобщаването, са част от решението за 

справяне с първопричините за 

миграцията; отбелязва 

предложенията за план за външни 

инвестиции (ПВИ); подчертава, че е 

необходимо ПВИ да бъде напълно 

съгласуван с целите за устойчиво 
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последователна и съгласувана рамка 

за насърчаване на инвестициите в 

Африка и съседните на ЕС държави, 

като се има предвид, че той трябва да 

бъде напълно съгласуван с целите за 

устойчиво развитие и да допринася за 

тяхното постигане; очаква, че ПВИ ще 

насърчи устойчивото развитие, без да се 

прави компромис с правата на човека, 

смекчаването на изменението на 

климата или доброто управление, и че 

ще се гарантира прозрачно управление 

на Европейския фонд за устойчиво 

развитие и на проектите по линия на 

този фонд; 

развитие и да допринася за тяхното 

постигане; очаква, че ПВИ ще насърчи 

устойчивото развитие, без да се прави 

компромис с правата на човека, 

смекчаването на изменението на 

климата или доброто управление, и че 

ще се гарантира прозрачно управление 

на Европейския фонд за устойчиво 

развитие и на проектите по линия на 

този фонд; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/10 

Изменение  10 

Индрек Таранд 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. подчертава, че съгласно 

Регламента за МФР Комисията ще 

представи до края на 2017 г. своите 

предложения за МФР за периода след 

2020 г., при които следва да се вземе 

предвид решението на Обединеното 

кралство за напускане на ЕС, което ще 

окаже въздействие върху МФР за 

периода след 2020 г.; подчертава, че 

това решение води до невъзможност за 

продължаване на работата, както е било 

досега; придава първостепенно значение 

на процеса, водещ до изработването на 

новата финансова рамка, както и на 

реформиран и по-ефикасен бюджет на 

ЕС, и очаква това да бъде съобразено с 

предизвикателствата, пред които е 

изправен Съюзът, и задълженията, 

които вече е поел; призовава за бързо и 

успешно приключване на текущия 

междинен преглед на МФР, тъй като 

това може да гарантира нужната 

корекция на настоящата финансова 

рамка и известна допълнителна 

гъвкавост на бюджета на ЕС, която е 

необходима за постигане на целите на 

Съюза; 

26. подчертава, че съгласно 

Регламента за МФР Комисията ще 

представи до края на 2017 г. своите 

предложения за МФР за периода след 

2020 г., при които следва да се вземе 

предвид решението на Обединеното 

кралство за напускане на ЕС, което ще 

окаже въздействие върху МФР за 

периода след 2020 г.; подчертава, че 

това решение води до невъзможност за 

продължаване на работата, както е било 

досега; придава първостепенно значение 

на процеса, водещ до изработването на 

новата финансова рамка, както и на 

реформиран и по-ефикасен бюджет на 

ЕС, и очаква това да бъде съобразено с 

предизвикателствата, пред които е 

изправен Съюзът, и задълженията, 

които вече е поел; изразява съжаление 

за пълната липса на амбиция във 

връзка с междинния преглед на МФР и 

отхвърля предложената декларация 

за увеличения (добавки) за оставащия 

срок на действие на МФР; 

Or. en 
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