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Резолюция на Европейския парламент относно прегледа на ирландското 
председателство, включително споразумението за МФР
(2012/2799(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията от 29 юни 2011 г. и измененото 
предложение на Комисията от 6 юли 2012 г. за регламент на Съвета за определяне 
на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020,

– като взе предвид своите резолюции от 13 юни 2012 г. относно многогодишната 
финансова рамка и собствените ресурси и от 13 март 2013 г. относно заключенията 
на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно многогодишната финансова рамка,

– като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г. с цел постигане на 
положителен резултат от процедурата по одобряване на многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари 2013 г. 
относно многогодишната финансова рамка,

– като взе предвид политическото споразумение, постигнато по многогодишната 
финансова рамка на 27 юни 2013 г., между председателя на Съвета и председателя 
на Европейския парламент,

– като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

1. отбелязва политическото споразумение, постигнато по многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г. между Съвета и председателя на Европейския 
парламент, и приветства постигнатия напредък;

2. счита, че постигнатото на 27 юни 2013 г. споразумение представлява подобрение 
спрямо предходните предложения, 

3. счита, че новите елементи по отношение на гъвкавостта на плащанията са важна 
стъпка напред, която ще гарантира преразпределението на неизразходваните 
средства между отделните години и функции;

4. ще даде окончателното си одобрение за Регламента за МФР, който ще бъде гласуван 
през септември, след като направи окончателен преглед на напредъка, поясненията 
и постигнатите ангажименти по отношение на следните елементи:

– преговорите относно правното основание за многогодишните програми трябва 
да бъдат приключени предварително и при пълно спазване на законодателните 
правомощия на Парламента, предоставени от Договора от Лисабон;

– изтеглянето напред във времето на средствата за младежката заетост и 
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научноизследователската политика е от голямо значение; въпреки това е 
изключително важно да се предостави допълнително финансиране и за 
Програмата в областта на цифровите технологии;

– Съветът трябва да гарантира, че не се прехвърлят дефицити от 2013 към 2014 г.; 
призовава Комисията спешно да предложи втори коригиращ бюджет, за да може 
Съветът да го одобри възможно най-скоро и във всички случаи преди 
одобряването на МФР;

– следващият Парламент трябва да предвиди задължително преразглеждане на 
общата бюджетна рамка; ето защо призовава за премахването на думите „по 
целесъобразност“ от Регламента за МФР и настоява това преразглеждане да 
обхваща не само разходите, включително определянето на таван за общия марж 
за плащанията, който се премахва при това преразглеждане, но също така и на 
приходите, включително законодателни предложения за реформа на системата 
на собствените ресурси;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на 
другите заинтересовани институции и органи.


