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1.7.2015 A8-0217/28 

Изменение  28 
Лидия Сенра Родригес, Мигел Виегаш, Мари-Кристин Вержиа, Лиа Ни Риада, 
Мат Карти, Мартина Андерсън, 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 тристранната среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 25 б (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 25б. призовава за разпределяне на 

специални средства, предназначени за 

подкрепа на малките земеделски 

стопанства, тъй като те запазват 

много преки работни места в 

селските райони и са необходими за 

поддържане на заетата територия и 

грижата за нея; призовава за даване 

на приоритет на популяризирането и 

рекламата на местните пазари и 

дейности, които повишават 

осведомеността за техния принос за 

местната икономика; призовава 

Комисията и държавите членки да 

дават приоритет на публичните 

политики, които поетапно 

премахват причините, провокиращи 

колебания на цените на 

селскостопанските продукти, които 

са все по-често явление и оказват 

неблагоприятно въздействие върху 

доходите на земеделските стопани; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/29 

Изменение  29 
Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 
Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Фабио Де Мази, Мари-Кристин Вержиа, 
Лиа Ни Риада, Мат Карти, Мартина Андерсън, 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 тристранната среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 28 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 28a. счита, че следва да бъдат 

предоставени достатъчно финансови 

ресурси чрез програми и мерки за 

подкрепа на общността за оценка на 

екологичното състояние на горите и 

санирането им, включително за 

възстановяване на горите; 

подчертава факта, че през годините 

държавите членки са били изправени 

пред значителен недостиг на 

средства за управление на зони по 

Натура 2000 (които в някои случаи 

съставляват значителна част от 

националната територия), което 

компрометира ефективността и 

последователността на този 

инструмент; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/30 

Изменение  30 
Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 
Мариза Матиаш, 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, 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 28 б (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 28б. призовава за по-голяма 

отчетност на Съюза във връзка със 

защитата на природните ресурси в 

мрежата „Натура 2000”, особено от 

гледна точка на нейното 

финансиране; отбелязва 

трудностите, които изпитват 

няколко държави членки в 

управлението на зони, включени в 

мрежата Натура 2000, поради 

липсата на специфичен финансов 

инструмент, предназначен за 

управление на зоните, включени в 

мрежата Натура 2000, който да 

допълва включването на 

съображения, свързани с 

биологичното разнообразие в 

секторните политики; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/31 

Изменение  31 
Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Фабио Де 
Мази, Мат Карти, Мартина Андерсън, Барбара Спинели, Люк „Минг“ Фланаган 
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 30 
 

Предложение за резолюция Изменение 

30. приветства европейската програма за 

миграцията на Комисията и отново 

заявява своята подкрепа за укрепването 

на средствата на ЕС и развитието на 

култура на справедливо разпределяне на 

тежестта и солидарност в областта на 

предоставянето на убежище, миграцията 

и управлението на външните граници; 

поради това приветства увеличенията на 

бюджетните кредити за поети 

задължения за фонд „Вътрешна 

сигурност“ и за фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“, включващи 

разработването на обща европейска 

система за убежище; приветства 

предложението на Комисията за 

мобилизиране на Инструмента за 

гъвкавост със 124 милиона евро с цел да 

се реагира на настоящите 

миграционни тенденции в 

Средиземноморието; пита се дали 

предложеното финансиране ще бъде 

достатъчно; подчертава 

необходимостта от строг контрол 

по отношение на предназначението 

на тези средства; 

30. отбелязва европейската програма за 

миграцията на Комисията и отново 

заявява своята подкрепа за укрепването 

на средствата на ЕС и развитието на 

култура на справедливо разпределяне на 

тежестта и солидарност в областта на 

предоставянето на убежище, 

миграцията, интеграцията и 

управлението на външните граници; 

поради това приветства увеличенията на 

бюджетните кредити за поети 

задължения за фонд „Вътрешна 

сигурност“ и за фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“, включващи 

разработването на обща европейска 

система за убежище; приветства 

предложението на Комисията за 

мобилизиране на Инструмента за 

гъвкавост със 124 милиона евро с цел да 

се реагира на настоящата 

хуманитарна криза в 

Средиземноморието; се пита дали 

предложените средства ще бъдат 

достатъчни за пълно финансиране на 

подходящ механизъм за 

преразпределение и програма за 

презаселване в Съюза, която да 

отговаря на сегашните потребности; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/32 

Изменение  32 
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, 
Димитрис Пападакис, Палома Лопес Бермехо, Люк „Минг“ Фланаган 
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 31 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 31a. настоява на необходимостта от 

приемането на всеобхватен и основан 

на правата на човека подход, свързващ 

миграцията с развитието и 

гарантиращ интегрирането на 

работниците мигранти, търсещите 

убежище и бежанците; припомня 

необходимостта от допълнителни 

мерки за подобряване на ендогенните 

възможности за развитие и за 

установяване на здрави и 

взаимноизгодни отношения;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/33 

Изменение  33 
Мигел Урбан Креспо, Лиа Ни Риада, 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, Барбара Спинели, Люк „Минг“ 
Фланаган 
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 36 
 

Предложение за резолюция Изменение 

36. приветства общото увеличаване на 

финансирането за функция 4, достигащо 

8,9 милиарда евро за бюджетни кредити 

за поети задължения (+5,6% спрямо 

бюджета за 2015 г.), като същевременно 

оставя марж от 261,3 милиона евро под 

тавана; отбелязва, че това показва 

висока степен на солидарност с трети 

държави; счита, че бюджетът на ЕС 

способства за оказването на помощ на 

нуждаещите се и за насърчаването на 

основните европейски ценности; 

изразява удовлетворение, че 

икономическите и социалните 

трудности, срещани от ЕС през 

последните години, не отклониха 

вниманието, насочвано към останалата 

част от света; при все това счита, че най-

вероятно ще бъдат необходими 

допълнителни увеличения за някои 

приоритетни области, като например 

Европейския инструмент за съседство, 

включително помощ за мирния процес в 

Близкия изток, Палестина и Агенцията 

на ООН за подпомагане и строителство 

за палестинските бежанци в Близкия 

изток (UNRWA) поради 

36. отбелязва общото увеличаване на 

финансирането за функция 4, достигащо 

8,9 милиарда евро за бюджетни кредити 

за поети задължения (+5,6% спрямо 

бюджета за 2015 г.), като същевременно 

оставя марж от 261,3 милиона евро под 

тавана; отбелязва, че това показва 

висока степен на солидарност с трети 

държави; счита, че бюджетът на ЕС 

способства за оказването на помощ на 

нуждаещите се и за насърчаването на 

основните европейски ценности; 

настоява на необходимостта от 

пренасочване на бюджетните 

средства от разходи за военни 

операции и сигурност към гражданска 

и ориентирана към развитието 

външна политика, за да се намалят 

дългосрочните военни разходи; 

изразява удовлетворение, че 

икономическите и социалните 

трудности, срещани от ЕС през 

последните години, не отклониха 

вниманието, насочвано към останалата 

част от света и отново изразява 

становището си, че средствата по 

тази функция следва да се използват 
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продължаващата хуманитарна и 

политическа криза в зоната на съседство 

и извън нея; 

за мирна и гражданска външна 

политика, която да гарантира, че 

ангажиментите на Съюза за 

изкореняване на бедността, 

устойчиво развитие, ЦХР, контрол 

върху въоръженията и във връзка с 

Договора за неразпространение на 

ядреното оръжие и ядреното 

разоръжаване се спазват; при все това 

счита, че най-вероятно ще бъдат 

необходими допълнителни увеличения 

за някои приоритетни области, като 

например Европейския инструмент за 

съседство, включително помощ за 

мирния процес в Близкия изток, 

Палестина и Агенцията на ООН за 

подпомагане и строителство за 

палестинските бежанци в Близкия изток 

(UNRWA) поради продължаващата 

хуманитарна и политическа криза в 

зоната на съседство и извън нея; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/34 

Изменение  34 
Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Фабио Де 
Мази, Мари-Кристин Вержиа, Мат Карти, Мартина Андерсън, Денис де Йонг 
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 38 
 

Предложение за резолюция Изменение 

38. счита, че инструментите за външно 

финансиране предоставят средства за 

преодоляване, по многостранен начин и 

наред със съответните им цели, на 

първопричините за тези 

предизвикателства, свързани с 

вътрешната сигурност и миграцията, 

които са в основата на бюджета за 

следващата година, със специален 

акцент върху южните и източните 

граници на Съюза и като цяло върху 

засегнатите от конфликти райони; 

изтъква, в частност, Инструмента за 

сътрудничество за развитие и 

Европейския инструмент за съседство, 

но също така и политиките, във връзка с 

които има по-умерени увеличения, като 

например хуманитарната помощ, 

Инструмента, допринасящ за 

стабилността и мира, общата външна 

политика и политика на сигурност и 

Европейския инструмент за демокрация 

и права на човека; призовава Комисията 

ясно да определи области, които могат 

да помогнат за справяне с тези важни 

предизвикателства и в които 

потенциалните увеличения могат 

ефективно да бъдат усвоени; в това 

отношение припомня важността на 

предоставянето на помощ за 

38. счита, че инструментите за външно 

финансиране следва да предоставят 

средства за преодоляване, по 

многостранен начин и наред със 

съответните им цели, на 

първопричините за тези хуманитарни и 

свързани с миграцията 

предизвикателства, които са в 

основата на бюджета за следващата 

година, със специален акцент върху 

южните и източните граници на Съюза 

и като цяло върху засегнатите от 

конфликти райони; изтъква, в частност, 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие и Европейския инструмент за 

съседство, но също така и политиките, 

във връзка с които има по-умерени 

увеличения, като например 

хуманитарната помощ, Инструмента, 

допринасящ за стабилността и мира, 

общата външна политика и политика на 

сигурност и Европейския инструмент за 

демокрация и права на човека; 

призовава Комисията ясно да определи 

области, които могат да помогнат за 

справяне с тези важни 

предизвикателства и в които 

потенциалните увеличения могат 

ефективно да бъдат усвоени; в това 

отношение припомня важността на 
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намаляването и в крайна сметка 

премахването на бедността, както и на 

необходимостта правата на човека, 

равенството между половете, 

социалното сближаване и борбата с 

неравенствата да бъдат поддържани в 

основата на дейностите на ЕС, свързани 

с външната помощ; 

предоставянето на помощ за 

намаляването и премахването на 

бедността, както и на необходимостта 

правата на човека, равенството между 

половете, социалното сближаване и 

борбата с неравенствата да бъдат 

поддържани в основата на дейностите 

на ЕС, свързани с външната помощ;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/35 

Изменение  35 
Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Фабио Де 
Мази, Мари-Кристин Вержиа, Мат Карти, Мартина Андерсън, Барбара Спинели, 
Люк „Минг“ Фланаган 
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 46 
 

Предложение за резолюция Изменение 

46. припомня, че предвид факта, че се 

очаква програми да бъдат в разгара на 

своето изпълнение, предвид 

интегрирането на нови значими 

инициативи в областта на инвестициите 

и миграцията, предвид възможността за 

уреждане на въпроси от миналото, като 

например плащания и специални 

инструменти, както и предвид първото 

задействане на новите разпоредби на 

МФР, като например общия марж за 

поетите задължения, бюджетната 

процедура за 2016 г. ще представлява 

тест за подхода на Съвета към плана за 

плащанията, както и за оценката на 

настоящата МФР; припомня на 

Комисията нейното правно задължение 

да представи преглед на 

функционирането на МФР до края на 

2016 г., като бюджетният преглед бъде 

придружен от законодателно 

предложение за преразглеждането на 

Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 

на Съвета за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

годините 2014 – 2020; припомня, че 

едновременно с този процес Комисията 

следва също така да извърши оценка на 

новите инициативи относно собствените 

46. припомня, че предвид факта, че се 

очаква програми да бъдат в разгара на 

своето изпълнение, предвид 

интегрирането на нови значими 

инициативи в областта на инвестициите 

и миграцията, предвид възможността за 

уреждане на въпроси от миналото, като 

например плащания и специални 

инструменти, както и предвид първото 

задействане на новите разпоредби на 

МФР, като например общия марж за 

поетите задължения, бюджетната 

процедура за 2016 г. ще представлява 

тест за подхода на Съвета към плана за 

плащанията, както и за оценката на 

настоящата МФР; припомня на 

Комисията нейното правно задължение 

да представи преглед на 

функционирането на МФР до края на 

2016 г., като бюджетният преглед бъде 

придружен от законодателно 

предложение за преразглеждането на 

Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 

на Съвета за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

годините 2014 – 2020; настоява, че за 

постигането на целите на Съюза за 

интелигентен, екологичен, устойчив 

и приобщаващ растеж, за да се даде 
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ресурси въз основа на резултатите от 

дейността на работната група на високо 

равнище относно собствените ресурси, 

които трябва да бъдат представени през 

2016 г.; 

тласък на създаването на качествени 

работни места, като същевременно 

се повишава равнището на 

социалната и здравната защита и 

защитата на околната среда, и за 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване в 

Съюза, е необходимо процесът на 

преглед/преразглеждане на МФР да 

бъде стартиран следващата година; 

припомня, че едновременно с този 

процес Комисията следва също така да 

извърши оценка на новите инициативи 

относно собствените ресурси въз основа 

на резултатите от дейността на 

работната група на високо равнище 

относно собствените ресурси, които 

трябва да бъдат представени през 

2016 г.; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/36 

Изменение  36 
Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Лидия Сенра Родригес, 
Палома Лопес Бермехо, Мигел Урбан Креспо, Мариза Матиаш, Мари-Кристин 
Вержиа, 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 тристранната среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 43 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 43a. подчертава значението, за 

комисията по земеделие и развитие 

на селските райони и за сектора на 

селското стопанство, на пилотни 

проекти, като проекта за Европейска 

обсерватория за наблюдение на 

цените, и изисква да им бъде 

осигурена непрекъсна подкрепа; счита 

при все това, че тези обсерватории не 

премахват необходимостта от 

прилагането на инструменти за 

контрол на продукцията; подчертава 

предложените пилотни проекти, 

свързани със заплахите, надвиснали 

над много горски екосистеми, като, 

наред с другото, разпространението 

на инвазивни чужди видове, вредители 

(като нематода по боровете и други) 

и горските пожари; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/37 

Изменение  37 
Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Палома Лопес Бермехо, 
Мигел Урбан Креспо, 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, 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 тристранната среща 

2015/2074(BUD) 

Предложение за резолюция 
Параграф 45 a (нов) 
 

Предложение за резолюция Изменение 

 45a. призовава Комисията да даде 

реален приоритет на борбата с 

бедността, като предложи 

конкретни действия за намаляване на 

бедността и начини, по които 

бюджетът на ЕС би могъл да допълва 

мерките на равнище държави членки, 

в допълнение към милионите евро, 

отпускани за разгласяването на тази 

политика; 

Or. en 

 

 


