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Изменение  2 

Марко Дзани, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-1173/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. подчертава, след извършването на 

преглед на изпълнението на МФР през 

първата половина на настоящия 

програмен период, представен в 

резолюцията на Парламента от 6 

юли 2016 г., че предприемането на 

подходящи действия в отговор на тези 

предизвикателства изисква значително 

по размер допълнително финансиране 

от бюджета на ЕС, което не можеше да 

бъде осигурено изцяло през първите 

години на настоящата финансова 

перспектива поради недостатъчните 

финансови средства, налични по 

линия на действащата МФР; 

подчертава, че бюджетът на ЕС 

трябва да съответства на 

политическите ангажименти и на 

стратегическите цели на 

Европейския съюз; припомня в този 

контекст член 311 от Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС), в който се посочва, че 

„Съюзът си осигурява средствата, 

необходими за постигане на неговите 

цели и успешното изпълнение на 

неговите политики“; 

2. подчертава, че предприемането на 

подходящи действия в отговор на тези 

предизвикателства изисква значително 

по размер финансиране от бюджета на 

ЕС, което би могло да бъде осигурено 

чрез преразпределянето на бюджетни 

кредити от съществуващите 

неприоритетни бюджетни редове; 

Or. en 
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25.10.2016 B8-1173/3 

Изменение  3 

Марко Вали, Даниела Аюто, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-1173/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020 г. 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. отбелязва, че предложението на 

Комисията относно цифрите, оценено на 

12,8 милиарда евро, включва различни 

компоненти; подчертава по-специално 

допълнителните средства за 

„Хоризонт 2020“ и Механизма за 

свързване на Европа – Транспорт (по 

0,4 милиарда евро), „Еразъм +“ и 

Програмата за конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия – COSME (по 0,2 милиарда 

евро) и Инициативата за младежка 

заетост (1 милиард евро), които 

възлизат общо на 2,2 милиарда евро 

нови бюджетни кредити; отбелязва, че 

няколкото законодателни предложения, 

представени от Комисията успоредно с 

междинното преразглеждане на МФР 

(удължаване на ЕФСИ, план за външни 

инвестиции, включително рамката за 

партньорство по въпросите на 

миграцията, и инициативата „Wi-Fi за 

Европа“ (WiFi4EU)), възлизат на 

допълнителни 1,6 милиарда евро; 

припомня, че още при представянето на 

проектобюджета за 2017 г. Комисията 

включи увеличение в размер на 

1,8 милиарда евро за миграцията и 

актуализира финансовото си планиране 

с 2,55 милиарда евро по функция 3 в 

резултат на текущите законодателни 

9. отбелязва, че предложението на 

Комисията относно цифрите, оценено на 

12,8 милиарда евро, включва различни 

компоненти; отбелязва допълнителните 

средства за „Хоризонт 2020“ и 

Механизма за свързване на Европа – 

Транспорт (по 0,4 милиарда евро) и 

подчертава, че що се отнася до 

програмата за трансевропейската 

транспортна мрежа (програмата 

TEN-T), бюджетните кредити не 

следва да се използват за 

финансирането на проекти, обект на 

спорове и лишени от реална добавена 

стойност; отбелязва освен това 

допълнителните средства за „Еразъм 

+“ и Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средните 

предприятия – COSME (по 0,2 милиарда 

евро) и Инициативата за младежка 

заетост (1 милиард евро), които 

възлизат общо на 2,2 милиарда евро 

нови бюджетни кредити; отбелязва, че 

няколкото законодателни предложения, 

представени от Комисията успоредно с 

междинното преразглеждане на МФР 

(удължаване на ЕФСИ, план за външни 

инвестиции, включително рамката за 

партньорство по въпросите на 

миграцията, и инициативата „Wi-Fi за 
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процедури; изтъква освен това факта, че 

част от предложените финансови 

увеличения по функция 1а и функция 4 

вече са отразени в писмо за внасяне на 

корекции № 1/2017; отбелязва, на 

последно място, че техническата 

корекция на финансовите пакети за 

политиката на сближаване, възлизаща 

на 4,6 милиарда евро, е резултат от 

техническа процедура на Комисията и 

вече е одобрена като част от 

техническата корекция на финансовата 

рамка за 2017 г.; 

Европа“ (WiFi4EU)), възлизат на 

допълнителни 1,6 милиарда евро; 

припомня, че още при представянето на 

проектобюджета за 2017 г. Комисията 

включи увеличение в размер на 

1,8 милиарда евро за миграцията и 

актуализира финансовото си планиране 

с 2,55 милиарда евро по функция 3 в 

резултат на текущите законодателни 

процедури; изтъква освен това факта, че 

част от предложените финансови 

увеличения по функция 1а и функция 4 

вече са отразени в писмо за внасяне на 

корекции № 1/2017; отбелязва, на 

последно място, че техническата 

корекция на финансовите пакети за 

политиката на сближаване, възлизаща 

на 4,6 милиарда евро, е резултат от 

техническа процедура на Комисията и 

вече е одобрена като част от 

техническата корекция на финансовата 

рамка за 2017 г.; 

Or. en 

 

 


