
AM\1234536BG.docx PE694.479v01-00

BG Единство в многообразието BG

16.6.2021 A9-0195/3

Изменение 3
Йохан Ван Овертвелд
от името на комисията по бюджети
Ирене Тинали
от името на комисията по икономически и парични въпроси

Доклад A9-0195/2020
Йохан Ван Овертвелд, Хенрике Хан
Механизъм за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на механизма за 
справедлив преход
(COM(2020)0453 – C9 0153/2020 – 2020/0100(COD))

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. Одобрява съвместното 
изявление на Парламента и 
Комисията, приложено към 
настоящата резолюция;

Or. en

За сведение текстът на изявлението е следният:

Съвместно изявление на Европейския парламент и на Комисията

В случай че очакваните кумулативни ресурси от целеви приходи се различават 
значително от сумата, посочена в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2021/... 
на Европейския парламент и на Съвета1, Европейският парламент, въз основа на 
предложение на Комисията, ще определи и подкрепи отпускането за механизма за 
отпускане на заеми в публичния сектор, в съответствие с член 314 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, на допълнителни ресурси, необходими за 
посрещане на нуждите от финансиране на механизма за отпускане на заеми в публичния 
сектор и за гарантиране на пълното му прилагане. Предложението на Комисията ще бъде 
в съответствие с многогодишната финансова рамка и няма да застраши изпълнението на 
програмите, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) 2021/....

1 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета от ... относно механизма за 
отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход (ОВ ...).
 ОВ: Моля, въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS № .../... 
2020/0100(COD), и добавете в бележката под линия номера, датата и данните за публикацията на този 
регламент в ОВ.
 ОВ: Моля, въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE‑CONS …/… 
2020/0100(COD).
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