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Изменение 12
Йорг Мойтен, Елен Лапорт
от името на групата ID

Предложение за резолюция B9-0428/2020
от името на групите PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., 
Междуинституционалното споразумение, Инструмента на ЕС за възстановяване и 
Регламента относно принципите на правовата държава

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. приветства политическите 
споразумения, включително 
съвместните и едностранните 
декларации, постигнати от 
съзаконодателите на 5 ноември относно 
Регламента относно принципите на 
правовата държава, и на 10 ноември - 
относно МФР, МИС и Инструмента на 
ЕС за възстановяване; подчертава, че 
тези исторически политически 
споразумения включват, наред с 
другото, следните разпоредби:

• безпрецедентен пакет от 
1.8 трилиона евро, състоящ се от 
МФР за периода 2021—2027 г. 
(1 074 млрд. евро постепенно 
достигащи 1085 млрд. евро), 
съчетан с Инструмента за 
възстановяване (750 млрд. евро);

• допълнителни 16 
милиарда евро към МФР за 
периода 2021—2027 г., които ще 
бъдат разпределени за водещите 
програми на ЕС, определени от 
ЕП (EU4Health, „Хоризонт 
Европа“, „Еразъм+“, Фонда за 
интегрирано управление на 
границите, Frontex, InvestEU, 
Rights&Values, „Творческа 
Европа“, хуманитарна помощ и 
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Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество) и 
за засилване на бюджетната 
реакция при непредвидени 
събития;

• правно обвързваща пътна 
карта за въвеждане на нови 
собствени ресурси в хода на 
следващата МФР в хода на 
следващата МФР, която следва 
да бъде достатъчна поне за 
покриване на бъдещите разходи 
за погасяване (главница и лихви) 
на Инструмента на ЕС за 
възстановяване;

• правно обвързващ 
минимален дял за разходите, 
свързани с климата, в размер на 
най-малко 30% от МФР и 
Инструмента на Европейския 
съюз за възстановяване, а за 
разходите, свързани с 
биологичното разнообразие — 
7,5% (през 2024 г.) и 10% (от 
2026 г.) от МФР;

• елементи за контрол на 
разходите за равенство между 
половете и интегриране на 
принципа на равенство между 
половете;

• засилена роля на 
Европейския парламент като 
бюджетен орган в [управлението] 
на Инструмента на ЕС за 
възстановяване и външните 
целеви приходи, както и в 
създаването на бъдещи 
инструменти за извънредни 
ситуации, които да се основават 
на член 122 от ДФЕС;

• действащо обвързване с 
условия във връзка с принципите 
на правовата държава;

Европа“, хуманитарна помощ и 
Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество) и 
за засилване на бюджетната 
реакция при непредвидени 
събития;

• правно обвързваща пътна 
карта за въвеждане на нови 
собствени ресурси в хода на 
следващата МФР в хода на 
следващата МФР, която следва 
да бъде достатъчна поне за 
покриване на бъдещите разходи 
за погасяване (главница и лихви) 
на Инструмента на ЕС за 
възстановяване;

• правно обвързващ 
минимален дял за разходите, 
свързани с климата, в размер на 
най-малко 30% от МФР и 
Инструмента на Европейския 
съюз за възстановяване, а за 
разходите, свързани с 
биологичното разнообразие — 
7,5% (през 2024 г.) и 10% (от 
2026 г.) от МФР;

• елементи за контрол на 
разходите за равенство между 
половете и интегриране на 
принципа на равенство между 
половете;

• засилена роля на 
Европейския парламент като 
бюджетен орган в [управлението] 
на Инструмента на ЕС за 
възстановяване и външните 
целеви приходи, както и в 
създаването на бъдещи 
инструменти за извънредни 
ситуации, които да се основават 
на член 122 от ДФЕС;

• действащо обвързване с 
условия във връзка с принципите 
на правовата държава;



AM\1220823BG.docx PE661.562v01-00

BG Единство в многообразието BG

Or. en


