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1.7.2015 A8-0217/18 

Изменение  18 
Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Фабио Де 
Мази, Мат Карти, Мартина Андерсън, Люк „Минг“ Фланаган, Барбара Спинели, 
Хавиер Кусо Пермуй, Лидия Сенра Родригес 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 
Жузе Мануел Фернандеш 
Бюджет за 2016 г. – мандат за тристранната среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 16 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. припомня, че механизмът за 

гарантиране на студентски заеми 

следва да се прилага при благоприятни 

условия за студентите, независимо 

от социалния им произход и че този 

допълнителен и новаторски 

инструмент за образователна 

мобилност не следва да замества 

някоя от настоящите, нито да 

възпрепятства развитието на 

бъдещи системи за безвъзмездно 

финансиране или за заеми в подкрепа 

на мобилността на студентите на 

местно и национална равнище, както 

и на равнището на Съюза; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/19 

Изменение  19 
Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Фабио Де 
Мази, Мари-Кристин Вержиа, Мат Карти, Мартина Андерсън, Марина Албиол 
Гусман, Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, Палома Лопес Бермехо, Димитриос 
Пападимулис, Люк „Минг“ Фланаган, Барбара Спинели 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 
Жузе Мануел Фернандеш 
Бюджет за 2016 г. – мандат за тристранната среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 21 
 

Предложение за резолюция Изменение 

21. отбелязва предложената сума в 

размер на 50,8 милиарда евро за 

бюджетни кредити за поети задължения 

(+3,2% спрямо 2015 г., като 

въздействието на препрограмирането е 

неутрализирано) и 49,1 милиарда евро 

за бюджетни кредити за плащания (–

4%) за подфункция 1б, която оставя 

малък марж от 15,3 милиона евро под 

тавана за поетите задължения; 

припомня, че политиката на сближаване 

представлява основната инвестиционна 

политика на ЕС, насочена към 

намаляване на различията между 

европейските региони чрез укрепване на 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване; 

подчертава, че инструменти като ЕСФ, 

ЕФРР, Кохезионния фонд или 

инициативата за младежка заетост 

способстват за насърчаването на 

сближаването, намаляването на 

разликите в развитието и оказването на 

подкрепа за създаването на качествени и 

устойчиви работни места; подчертава 

ключовата роля на политиката на 

сближаване на ЕС за постигането на 

целите на стратегията „Европа 2020“; 

21. отбелязва предложената сума в 

размер на 50,8 милиарда евро за 

бюджетни кредити за поети задължения 

(+3,2% спрямо 2015 г., като 

въздействието на препрограмирането е 

неутрализирано) и 49,1 милиарда евро 

за бюджетни кредити за плащания (–

4%) за подфункция 1б, която оставя 

малък марж от 15,3 милиона евро под 

тавана за поетите задължения; 

припомня, че политиката на сближаване 

представлява основната инвестиционна 

политика на ЕС, насочена към 

намаляване на различията между 

европейските региони чрез укрепване на 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване; 

подчертава, че инструменти като ЕСФ, 

ЕФРР, Кохезионния фонд или 

инициативата за младежка заетост 

способстват за насърчаването на 

сближаването, намаляването на 

разликите в развитието и оказването на 

подкрепа за създаването на качествени и 

устойчиви работни места, за да се 

гарантират инвестиции за целеви 

социални политики и политики на 

сближаване, да се насърчи 
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сближаването и намалят разликите в 

развитието, като същевременно се 

намалят социалните, икономически, 

местни, регионални и национални 

различия; припомня необходимостта 

от засилване на борбата срещу 

бедността, безработицата, 

социалното изключване и 

неравенството (на доходите), с 

помощта на инструменти като 

Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица и Плодове и 

мляко в училищата; подчертава 

ключовата роля на политиката на 

сближаване на ЕС за постигането на 

целите на Съюза; ето защо настоява 

на необходимостта предлаганите  

бюджетни кредити за плащания да 

бъдат увеличени до строгия минимум, 

необходим по тази подфункция; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/20 

Изменение  20 
Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 
Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мари-Кристин Вержиа, 
Лидия Сенра Родригес, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, Хавиер Кусо 
Пермуй, Барбара Спинели 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 
Жузе Мануел Фернандеш 
Бюджет за 2016 г. – мандат за тристранната среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 21 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 21a. набляга на важността на 

необходимостта от подсилване на 

всички бюджетни средства и на 

доброто бюджетно управление на 

програмите със социална насоченост 

по линия на многогодишната 

финансова рамка за 2014 – 2020 г., 

които имат за цел по-специално да се 

борят с безработицата, бедността и 

социалното изключване, като 

Европейския социален фонд (ЕСФ), 

инициативата за младежка заетост, 

различните оси на Програмата за 

заетост и социални иновации (EaSI), 

Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица (FEAD) и 

Европейския фонд за приспособяване 

към глобализацията (ЕФПГ); 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/21 

Изменение  21 
Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Фабио Де 
Мази, Мари-Кристин Вержиа, Мат Карти, Мартина Андерсън, Димитриос 
Пападимулис, Люк „Минг“ Фланаган, Барбара Спинели 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 
Жузе Мануел Фернандеш 
Бюджет за 2016 г. – мандат за тристранната среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 23 
 

Предложение за резолюция Изменение 

23. припомня, че сума в размер на 

21,6 милиарда евро е необходима за 

бюджета за 2016 г. с цел да се намали 

равнището на неизпълнените искания за 

плащания за програмите за сближаване 

за периода 2007 – 2013 г. от 

24,7 милиарда евро в края на 2014 г. и 

20 милиарда евро в края на 2015 г. до 

около 2 милиарда евро до края на 

2016 г., както е описано в оценката на 

Комисията, приложена към съвместната 

декларация относно плана на 

плащанията за периода 2015 – 2016 г.; 

настоятелно призовава да се избягва 

подобно противоестествено натрупване 

на неплатени сметки в бъдеще, за да не 

се излага на опасност доверието в ЕС; 

23. припомня, че сума в размер на 

21,6 милиарда евро е необходима за 

бюджета за 2016 г. с цел да се намали 

равнището на неизпълнените искания за 

плащания за програмите за сближаване 

за периода 2007 – 2013 г. от 

24,7 милиарда евро в края на 2014 г. и 

20 милиарда евро в края на 2015 г. до 

около 2 милиарда евро до края на 

2016 г., както е описано в оценката на 

Комисията, приложена към съвместната 

декларация относно плана на 

плащанията за периода 2015 – 2016 г.; 

припомня заключенията на 6-ия 

доклад за сближаването, по-

специално, че регионалните различия 

в ЕС са нараснали значително през 

периода 2008‒2011 г., и настоява, че 

политиката на сближаване трябва да 

бъде значително увеличена; 

настоятелно призовава да се избягва 

подобно противоестествено натрупване 

на неплатени сметки в бъдеще, за да не 

се излага на опасност доверието в ЕС; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/22 

Изменение  22 
Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Фабио Де 
Мази, Мари-Кристин Вержиа, Мат Карти, Мартина Андерсън, Денис де Йонг, 
Лидия Сенра Родригес, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, Хавиер Кусо 
Пермуй, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис, Люк „Минг“ 
Фланаган, Барбара Спинели 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 
Жузе Мануел Фернандеш 
Бюджет за 2016 г. – мандат за тристранната среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 23 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 23а. изтъква факта, че политиката 

на Съюза за строги икономии създаде 

натиск за намаляване на реалните 

възнаграждения в държавите членки 

и че това ще доведе до удължаване на 

въздействието на икономическата и 

социална криза; подчертава, че 

бюджетът на Съюза следва да се 

използва в подкрепа на усилията за 

увеличаване на реалните 

възнаграждения и за борба срещу 

социалния дъмпинг в държавите 

членки; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/23 

Изменение  23 
Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, 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, Палома 
Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис, Люк „Минг“ Фланаган, Барбара 
Спинели 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 
Жузе Мануел Фернандеш 
Бюджет за 2016 г. – мандат за тристранната среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 23 б (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 23б. изразява своето неодобрение за 

институционализирането на 

принципа на макроикономическа 

обусловеност и резерва за изпълнение 

и за връзката между политиката на 

сближаване и структурните фондове, 

от една страна, и от друга страна 

пакета за Пакта за стабилност и 

растеж относно икономическото 

управление и каквото и да е 

икономическо споразумение на 

държавите членки; залегналите в тях 

разбирания са безспорно различни, а 

целите им – диаметрално 

противоположни; подчертава, че 

ролята на политиката на 

сближаване не следва да се състои 

нито в налагането на строги 

макроикономически и финансови 

условия, които изискват мерки за 

бюджетни ограничения, нито в 

наказването на държавите членки и 

регионите; подчертава, че 

политиката на сближаване е 

създадена с цел осигуряване на 

балансиран растеж и премахване на 

неравенствата, с оглед постигане на 
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истинска конвергенция; посочва, че 

предоставянето на средства за 

европейските региони не може да бъде 

прекъсвано поради неизпълнение от 

страна на държавите членки на 

макроикономически условия и че 

временното спиране на 

финансирането за държавите членки, 

които изпитват затруднения, ще 

доведе до влошаване на положението; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/24 

Изменение  24 
Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Фабио Де 
Мази, Мари-Кристин Вержиа, Мат Карти, Мартина Андерсън, Димитриос 
Пападимулис, Люк „Минг“ Фланаган, Барбара Спинели 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 
Жузе Мануел Фернандеш 
Бюджет за 2016 г. – мандат за тристранната среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 24 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 24a. настоятелно призовава 

Комисията да предложи конкретни 

мерки за засилване на подкрепата за 

устойчивото развитие, по-голямо, 

екологосъобразно вътрешно търсене, 

основано на качествена заетост, 

социално благоденствие, премахване 

на бедността и социалното 

изключване, насърчаване на 

икономическото и социално 

сближаване, като гарантира, че 

бюджетът на Съюза се използва за 

допълване на действията, 

предприети от държавите членки; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/25 

Изменение  25 
Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 
Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Мари-Кристин Вержиа, Мат Карти, 
Мартина Андерсън, Лидия Сенра Родригес, Марина Албиол Гусман, Анхела 
Валина, Хавиер Кусо Пермуй, Барбара Спинели, Лиа Ни Риада 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 
Жузе Мануел Фернандеш 
Бюджет за 2016 г. – мандат за тристранната среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 24 б (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 24б. подчертава, че бюджетът за 

2016 г. следва да насърчава висока 

степен на защита на работниците, 

включително трудови и синдикални 

права , и култура на превенцията в 

Съюза и да спомага за справяне с 

новите предизвикателства пред 

здравословните и безопасни условия 

на труд, които продължават да 

възникват; подчертава, че средства 

от Съюза не могат да бъдат 

използвани за финансиране на 

работни програми, които отговарят 

на текущите нужди от услуги или 

финансиране на фиктивна 

самостоятелна заетост; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/26 

Изменение  26 
Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Мари-
Кристин Вержиа, Мат Карти, Мартина Андерсън, Денис де Йонг, Барбара 
Спинели 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 
Жузе Мануел Фернандеш 
Бюджет за 2016 г. – мандат за тристранната среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 25 
 

Предложение за резолюция Изменение 

25. отбелязва предложената сума в 

размер на 63,1 милиарда евро за 

бюджетни кредити за поети задължения 

(–0,1% спрямо 2015 г., като 

въздействието на препрограмирането е 

неутрализирано) и 55,9 милиарда евро 

за бюджетни кредити за плащания (–

0,2%) за функция 2, която оставя марж 

от 1,2 милиарда под тавана за поетите 

задължения и марж от 1,1 милиарда под 

тавана за Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ); 

посочва, че механизмът за финансова 

дисциплина се прилага само с цел 

установяване на резерва за кризи в 

сектора на селското стопанство; очаква 

писмото на Комисията за внасяне на 

корекции, очаквано през октомври, 

което следва да се основава на 

актуализирана информация относно 

финансирането на ЕФГЗ; подчертава, че 

трансферите между двата стълба на 

ОСП водят до общо увеличение на 

сумата, налична за развитието на 

селските райони; 

25. отбелязва предложената сума в 

размер на 63,1 милиарда евро за 

бюджетни кредити за поети задължения 

(–0,1% спрямо 2015 г., като 

въздействието на препрограмирането е 

неутрализирано) и 55,9 милиарда евро 

за бюджетни кредити за плащания (–

0,2%) за функция 2, която оставя марж 

от 1,2 милиарда под тавана за поетите 

задължения и марж от 1,1 милиарда под 

тавана за Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието (ЕФГЗ); 

посочва, че механизмът за финансова 

дисциплина се прилага само с цел 

установяване на резерва за кризи в 

сектора на селското стопанство; очаква 

писмото на Комисията за внасяне на 

корекции, очаквано през октомври, 

което следва да се основава на 

актуализирана информация относно 

финансирането на ЕФГЗ, и по-

специално призовава Комисията да 

представи, преди септември 2015 г., 

първа оценка на прилагането на 

механизма за кръстосано спазване и 

преразглеждането на стандартите за 

добро селскостопанско и екологично 

състояние, както и дали са били 

постигнати допълнителни ползи за 
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околната среда чрез 

реструктурирането и 

екологизирането на ОСП; подчертава, 

че трансферите между двата стълба на 

ОСП водят до общо увеличение на 

сумата, налична за развитието на 

селските райони; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/27 

Изменение  27 
Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 
Мариза Матиаш, Марина Албиол Гусман, Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, 
Барбара Спинели 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0217/2015 
Жузе Мануел Фернандеш 
Бюджет за 2016 г. – мандат за тристранната среща 

2015/2074 (BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 25 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 25a. призовава за предоставянето на 

достатъчно средства, за да се 

изпълнят всички елементи на 

реформата на общата 

селскостопанска политика (ОСП), 

като се укрепи определянето на горни 

граници и модулирането, 

включително по отношение на 

повишаването на 

екологосъобразността, биологичното 

разнообразие и програмите за 

развитие на селските райони; 

подчертава целите за повишаване на 

конкурентоспособността и 

устойчивостта на европейското 

селско стопанство и изисква да се 

предоставят ресурси за постигането 

на тези цели, включително 

наличието на повече ресурси за борба 

с вредителите и бедствията и 

тяхното предотвратяване; 

подчертава, че защитата на лозовите 

насаждения включва основни аспекти 

като защитата на правата на 

селските стопани; призовава 

Комисията да увеличи бюджета с цел 

да подсили системата за 

предоставяне на помощи за 

отглеждането на лозя, по-специално 
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чрез инвестиции, реструктуриране и 

популяризиране, като се има предвид, 

че лозите се засаждат за 

десетилетия и че първата реколта се 

събира едва три години след 

засаждането; призовава да се даде 

приоритет на популяризирането и 

рекламата на местните пазари и 

дейности, които повишават 

осведомеността относно техния 

принос към местните икономики; 

Or. en 

 


