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1.7.2015 A8-0217/8 

Изменение  8 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 

Фабио Де Мази, Мари-Кристин Вержиа, Лиа Ни Риада, Мат Карти, Мартина 

Андерсън, Лидия Сенра Родригес, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, 

Хавиер Кусо Пермуй, Димитриос Пападимулис, Мигел Урбан Креспо, Люк 

„Минг“ Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. подчертава, че бюджетът на 

Съюза следва да се използва по такъв 

начин, че да се отдаде приоритет на 

политиките на действително 

сближаване, основаващи се на 

социалния напредък и на запазването 

и насърчаването на потенциала на 

всяка държава, създаването на 

работни места, устойчивото 

използване на природните ресурси и 

опазването на околната среда, с цел 

истинско икономическо и социално 

сближаване; отхвърля Договора за 

фискална стабилност, пакета за 

икономическо управление, Пакта 

„Евро плюс“, които са основани и 

продължават прилагането на 

допълнителни мерки за ограничаване 

на разходите, предприемани както на 

равнище Съюз, така и на равнище 

държава членка, и които ще 

задълбочат текущата икономическа 

и социална криза, особено в 

държавите в по-затруднено 

икономическо и социално положение; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/9 

Изменение  9 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мари-Кристин Вержиа, Лидия Сенра Родригес, 

Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, Димитриос 

Пападимулис, Мигел Урбан Креспо, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1б. подчертава необходимостта от 

последователна европейска стратегия 

за публичните инвестиции чрез 

създаването на инвестиционна 

програма на ЕС за устойчиво 

развитие и трудова заетост, която 

да се финансира с поне 1% от БВП на 

Съюза и която следва да има 

допълващ характер по отношение на 

подобни усилия за публични 

инвестиции на държавите членки; 

призовава Комисията и Съвета да 

включат необходимите финансови 

средства в своето предложение за 

бюджета за 2016 г.; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/10 

Изменение  10 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мари-Кристин Вержиа, Лиа Ни Риада, Мат 

Карти, Мартина Андерсън, Лидия Сенра Родригес, Марина Албиол Гусман, 

Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели, Люк „Минг“ Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1в. счита, че е необходима промяна на 

текущите политики на Съюза, ако 

действително се цели намирането на 

решение на проблемите, свързани с 

устойчивия икономически растеж, 

безработицата, бедността, 

социалното изключване и 

неравенството (на доходите); 

подчертава, че е необходима нова 

стратегия за определянето на нов 

път за Европа, път на пълна заетост, 

достойни условия на труд, заплати, 

осигуряващи достойни условия на 

живот, социално и икономическо 

сближаване и социална защита за 

всички, който да гарантира възможно 

най-високи жизнени стандарти; път, 

който обръща внимание на 

потребностите на всяка държава 

членка в областта на развитието, по-

специално на най-слабо развитите 

държави членки, който насърчава 

действителното сближаване, като 

по този начин допринася за 

намаляване на разликите в 

развитието между държавите 

членки и съществуващите 

икономически, социални и регионални 
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неравенства; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/11 

Изменение  11 

Мигел Урбан Креспо, Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мариза Матиаш, Фабио Де 

Мази, Мари-Кристин Вержиа, Мат Карти, Мартина Андерсън, Лидия Сенра 

Родригес, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, Палома 

Лопес Бермехо, Барбара Спинели, Люк „Минг“ Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. приветства факта, че проектът на 

Комисията на общ бюджет на 

Европейския съюз за финансовата 

2016 година укрепва горепосочените 

приоритети и предлага засилването на 

подкрепата на ЕС за програми, насочени 

към инвестиции, знания, работни места 

и растеж, в частност за емблематична 

програма за мобилност като „Еразъм+“; 

счита, че проектобюджетът за 

2016 г. е положителна стъпка към 

подпомагане на държавите членки 

при преодоляване на структурните 

предизвикателства, и по-специално 

загубата на конкурентоспособност; 

изразява удовлетвореност, че освен 

надлежно очакваните увеличения в 

цялата функция 3 (Сигурност и 

гражданство) и функция 4 (Глобална 

Европа) Комисията приема 

предизвикателството да реагира на 

новите събития, като например кризите 

в Украйна, Сирия и 

Средиземноморието, като отговори на 

потребностите на ЕС и държавите 

членки в областта на сигурността и 

миграцията и като демонстрира 

силна политическа воля в областта 

3. отбелязва факта, че проектът на 

Комисията на общ бюджет на 

Европейския съюз за финансовата 

2016 година укрепва тези приоритети и 

предлага засилването на подкрепата на 

ЕС за програми, насочени към 

инвестиции, знания, достойни работни 

места и растеж, в частност за 

емблематична програма за мобилност 

като „Еразъм+“; не изразява 

удовлетвореност, че освен надлежно 

очакваните увеличения в цялата 

функция 3 (Сигурност и гражданство) и 

функция 4 (Глобална Европа) 

Комисията не приема надлежно 

предизвикателството да реагира на 

новите събития, като например 

хуманитарната криза в Украйна, 

Сирия и Средиземноморието, като 

възприеме всеобхватен подход, 

основан на правата на човека, 

обвързващ миграцията с развитието 

и гарантиращ интеграцията на 

работниците мигранти и на лицата, 

търсещи убежище, и на бежанците, 

като същевременно подкрепя нов 

политически и бюджетен 

ангажимент към държавите на 
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на външните действия и бюджетно 

задължение към държавите на 

произход и транзитните държави; 

произход и транзитните държави; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/12 

Изменение  12 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 

Мигел Урбан Креспо, Фабио Де Мази, Мари-Кристин Вержиа, Лиа Ни Риада, Мат 

Карти, Мартина Андерсън, Лидия Сенра Родригес, Марина Албиол Гусман, 

Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, Димитриос Пападимулис, Люк „Минг“ 

Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. отхвърля използването на 

бюджета на Съюза за финансиране на 

милитаристичен и неолиберален ЕС; 

защитава необходимостта от 

алтернативна програма, която да 

подпомага устойчивото развитие, 

засиленото, екологосъобразно 

вътрешно търсене, основаващо се на 

прогресивно нарастващи трудови 

възнаграждения, пълната заетост, 

придружена от права, социалното 

благоденствие, действията за 

премахване на бедността и 

социалното изключване, както и 

подобреното социално и 

икономическо сближаване; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/13 

Изменение  13 

Мигел Урбан Креспо, Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мариза Матиаш, Фабио Де 

Мази, Мари-Кристин Вержиа, Мат Карти, Мартина Андерсън, Димитриос 

Пападимулис, Барбара Спинели, Люк „Минг“ Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. приветства включването на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) в проектобюджета 

за 2016 г. и в частност мобилизирането 

на общия марж за поетите задължения с 

цел покриване на част от разходите, 

необходими за финансиране на 

гаранционния фонд на ЕФСИ в размер 

на 8 милиарда евро, вместо да се 

разчита само на съкращенията в 

„Хоризонт 2020“ и Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ); подчертава, 

че Парламентът имаше за цел във 

възможно най-голяма степен да сведе до 

минимум въздействието върху тези две 

програми и че постигнатото от 

съзаконодателите споразумение 

допълнително намали тези съкращения 

с общо 1 милиард евро, като в частност 

се запазиха непокътнати 

фундаменталните изследвания; очаква 

окончателното споразумение за ЕФСИ 

да бъде отразено в бюджета за 2016 г. 

във възможно най-кратки срокове въз 

основа на писмо за внасяне на корекции;  

4. отбелязва включването на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) в проектобюджета 

за 2016 г. и в частност мобилизирането 

на общия марж за поетите задължения с 

цел покриване на част от разходите, 

необходими за финансиране на 

гаранционния фонд на ЕФСИ в размер 

на 8 милиарда евро, вместо да се 

разчита само на съкращенията в 

„Хоризонт 2020“ и Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ); подчертава, 

че постигнатото от съзаконодателите 

споразумение допълнително намалява 

тези съкращения с общо 1 милиард 

евро, като в частност се пести от 

фундаментални изследвания; очаква 

окончателното споразумение да бъде 

отразено в бюджета за 2016 г. във 

възможно най-кратки срокове въз 

основа на писмо за внасяне на корекции; 

има за цел да избегне намаления по 

тези две програми и поема 

ангажимент допълнително да ги 

компенсира чрез укрепването на 

„Хоризонт 2020“ в контекста на 

бюджетната процедура; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/14 

Изменение  14 

Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Фабио Де 

Мази, Мари-Кристин Вержиа, Мат Карти, Мартина Андерсън, Лидия Сенра 

Родригес, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, 

Димитриос Пападимулис, Барбара Спинели, Люк „Минг“ Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. изразява загриженост относно по-

бавното от предвиденото започване на 

нови програми в рамките на МФР за 

годините 2014 – 2020 поради късното 

одобрение на правните основания и на 

оперативните програми, както и поради 

недостига на бюджетни кредити за 

плащания през 2014 г.; поема 

ангажимент да провери дали 

изискваните бюджетни кредити за поети 

задължения и за плащания в 

действителност ще предоставят 

възможност тези нови програми да 

постигнат оптимален ритъм на 

изпълнение; настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да 

предприемат всички необходими мерки, 

за да компенсират закъсненията при 

тяхното изпълнение; 

9. изразява дълбока загриженост 

относно по-бавното от предвиденото 

започване на нови програми в рамките 

на МФР за периода 2014 – 2020 г. 

поради късното одобрение на правните 

основания и на оперативните програми, 

както и поради недостига на бюджетни 

кредити за плащания през 2014 г. и 

2015 г. вследствие на изоставянето в 

плащанията за програмите на Съюза 

за периода 2007 – 2013 г.; подчертава 

отрицателното въздействие, 

причинено от забавата на 

плащанията, върху местните, 

регионалните и националните органи, 

в частност тези, които са изправени 

пред социални, финансови и 

икономически ограничения; поема 

ангажимент да провери дали 

изискваните бюджетни кредити за поети 

задължения и за плащания в 

действителност ще предоставят 

възможност тези нови програми да 

постигнат оптимален ритъм на 

изпълнение; настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да 

предприемат всички необходими мерки, 

за да компенсират закъсненията при 
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тяхното изпълнение; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/15 

Изменение  15 

Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Мари-Кристин Вержиа, Мат 

Карти, Мартина Андерсън, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Люк 

„Минг“ Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. отбелязва, че проектобюджетът на 

ЕС за 2016 г. възлиза на 153,5 милиарда 

евро за бюджетни кредити за поети 

задължения (включително 4,5 милиарда 

евро, които са препрограмирани от 

2014 г.) и 143,5 милиарда евро за 

бюджетни кредити за плащания; 

подчертава, че пренебрегвайки ефекта 

на препрограмирането през 2015 и 

2016 г., това съответства на увеличение 

с +2,4% за поетите задължения и с 

+1,6% за плащанията спрямо бюджета 

за 2015 г.; подчертава, че като цяло тези 

умерени увеличения, следвайки 

установения от МФР път и отчитайки 

инфлацията, почти не представляват 

увеличение в реално изражение, което 

подчертава значението на 

ефикасността и ефективността на 

разходите; 

10. отбелязва, че проектобюджетът на 

ЕС за 2016 г. възлиза на 153,5 милиарда 

евро за бюджетни кредити за поети 

задължения (включително 4,5 милиарда 

евро, които са препрограмирани от 

2014 г.) и 143,5 милиарда евро за 

бюджетни кредити за плащания; 

подчертава, че пренебрегвайки ефекта 

на препрограмирането през 2015 и 

2016 г., това съответства на увеличение 

с +2,4% за поетите задължения и с 

+1,6% за плащанията спрямо бюджета 

за 2015 г.; подчертава, че като цяло тези 

умерени увеличения, следвайки 

установения от МФР път и отчитайки 

инфлацията, почти не представляват 

увеличение в реално изражение, което 

подчертава необходимостта от 

преразглеждане на МФР за годините 

2014 – 2020, тъй като повишаването 

на ефикасността и ефективността на 

разходите очевидно не е достатъчно за 

посрещане на потребностите на 

Съюза; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/16 

Изменение  16 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 

Мигел Урбан Креспо, Мари-Кристин Вержиа, Лиа Ни Риада, Мат Карти, Мартина 

Андерсън, Лидия Сенра Родригес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  11б. призовава за изготвянето на 

планове за извънредни ситуации в 

подкрепа на икономиката на 

държавите, в които беше 

осъществена интервенция на 

Тройката, като се предоставят 

финансови средства и се предвидят 

необходимите изключения за 

функционирането на единния пазар и 

общите политики; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/17 

Изменение  17 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 

Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мари-Кристин Вержиа, Лиа Ни Риада, Мат 

Карти, Мартина Андерсън, Лидия Сенра Родригес, Марина Албиол Гусман, 

Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, Мигел Урбан Креспо, Люк „Минг“ 

Фланаган, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 

Жузе Мануел Фернандеш 

Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранна среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  11в. призовава за замяна на текущата 

стратегия „ЕС 2020“ с „Европейска 

стратегия за солидарност и устойчиво 

развитие“, основаваща се на 

споменатите по-долу принципи, с нов 

пакет от икономически и социални 

политики и политики в областта на 

околната среда, които да насърчават 

инвестициите в: 

 i) качеството на труда във всички негови 

аспекти (трудови възнаграждения, 

стабилност, условия на труд и обучение) 

и повишаване на квалификацията с цел 

да се осигури добре обучена и 

висококвалифицирана работна сила, 

 ii) основната и подпомагаща 

промишлеността инфраструктура, 

 iii) обществените услуги с цел 

подобряване на тяхното качество, 

 iv) силната политика на сближаване с 

цел насърчаване на социалното и 

икономическото сближаване, 

 v) опазването на околната среда и на 

природните ресурси, 

 vi) усъвършенстването на трудовите, 

социалните и свързаните с околната 

среда и безопасността стандарти с цел 
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да се постигне хармонизация за 

съответствие с възможно най-високите 

стандарти, 

 vii) социалната икономика, 

 viii) социалната закрила с цел премахване 

на бедността и борбата със социалното 

изключване, 

 ix) (публичните) научни изследвания и 

иновации с цел гарантиране на полза за 

всички, 

 x) насърчаване на културата и 

гражданското участие, 

 xi) постепенната „дематериализация“ на 

икономиката; 

Or. en 

 

 


