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22.10.2015 A8-0298/28 

Изменение  28 

Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, 

Мигел Виегаш, Мариза Матиаш, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, 

Щефан Ек, Таня Гонсалес Пеняс, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Палома 

Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мартина Михелс, Юнус Омаржи, Анхела 

Валина, Люк Минг Фланаган, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. подчертава, че е необходимо цел на 

бюджета на Съюза да бъдат 

социалното и икономическото 

развитие, насърчаването на 

публичните инвестиции, укрепването 

на социалната държава, социалното 

развитие и социалното сближаване; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/29 

Изменение  29 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, Марина Албиол Гусман, 

Мариза Матиаш, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес 

Пеняс, Мартина Михелс, Милослав Рансдорф, Лола Санчес Калдентей, Лидия 

Сенра Родригес, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Анхела 

Валина, Мари-Кристин Вержиа, Палома Лопес Бермехо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. подчертава, че бюджетът на 

Съюза следва да се използва по такъв 

начин, че да се отдаде приоритет на 

политиките на реална конвергенция, 

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 и Пакта „Евро плюс“, 

които са основани и продължават 

прилагането на допълнителни мерки 

за финансови ограничения, 

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; 
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Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/30 

Изменение  30 

Лиа Ни Риада, Мигел Урбан Креспо, Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел 

Виегаш, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Люк Минг 

Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Аня Хазекамп, Рина Роня Кари, Стелиос 

Кулоглу, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза 

Матиаш, Мартина Михелс, Милослав Рансдорф, София Сакорафа, Лола Санчес 

Калдентей, Лидия Сенра Родригес, Естефания Торес Мартинес, Анхела Валина, 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. изтъква факта, че политиките на 

Съюза за финансови ограничения 

създадоха 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 трябва 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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22.10.2015 A8-0298/31 

Изменение  31 

Мигел Урбан Креспо, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, 

Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Юнус 

Омаржи, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей,  Естефания Торес Мартинес, 

Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. изтъква, че понастоящем Съюзът е 

изправен пред редица сериозни 

извънредни ситуации, а именно 

безпрецедентната криза с миграцията и 

бежанците; е убеден, че въпросът за 

осигуряването в бюджета на Съюза на 

необходимите финансови средства, 

които да са на равнището на 

политическите предизвикателства и 

чрез които да се даде възможност на 

Съюза да предприема ефективни 

действия в отговор на тези кризи, е 

изключително спешен и с висок 

приоритет; разбира, че кризата с 

миграцията и с бежанците не може да 

бъде решена само с финансови средства 

и че е необходим цялостен подход, 

насочен както към нейното вътрешно, 

така и към нейното външно измерение; 

счита, че извънредните обстоятелства 

изискват извънредни мерки и че е 

необходим силен политически 

ангажимент за осигуряването на свежи 

бюджетни кредити за тази цел;  

2. изтъква, че понастоящем Съюзът е 

изправен пред редица сериозни 

извънредни ситуации, а именно 

безпрецедентната криза с миграцията и 

бежанците; е убеден, че въпросът за 

осигуряването в бюджета на Съюза на 

необходимите финансови средства, 

които да са на равнището на 

политическите предизвикателства и 

чрез които да се даде възможност на 

Съюза да предприема ефективни 

действия в отговор на тези кризи, е 

изключително спешен и с висок 

приоритет; разбира, че кризата с 

миграцията и с бежанците не може да 

бъде решена само с финансови средства 

и че е необходим цялостен подход, 

насочен както към нейното вътрешно, 

така и към нейното външно измерение, с 

политики за социално приобщаване и 

заетост в рамките на нашите 

граници, и насърчаващ политика на 

солидарност с нашите съседни 

страни, слагаща край на всички 

агресивни мерки, предприети по-рано; 

отбелязва, че Съюзът трябва да се 

ангажира със свободното и 

демократично развитие на 
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държавите, които ни заобикалят, с 

цел предотвратяване на истинските 

причини за принудителната миграция 

на населението, бягащо от войната, 

сушата и глада; счита, че извънредните 

обстоятелства изискват извънредни 

мерки и че е необходим силен 

политически ангажимент за 

осигуряването на свежи бюджетни 

кредити за тази цел;  

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

22.10.2015 A8-0298/32 

Изменение  32 

Неоклис Силикиотис, Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш, 

Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, 

Таня Гонсалес Пеняс, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Палома Лопес 

Бермехо, Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Милослав Рансдорф, София 

Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, Лидия Сенра Родригес, Естефания Торес 

Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. подчертава факта, че 

икономическите политики на Съюза 

се ръководят от финансови 

ограничения и дерегулация на пазара, 

като тласкат неговите граждани 

към обедняване и социална 

несигурност и водят социалната 

държава към дълбока криза; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/33 

Изменение  33 

Мигел Урбан Креспо, Курцио Малтезе,  Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес,Мари-Кристин Вержиа, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Таня 

Гонсалес Пеняс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. призовава за извършване на оценка 

на ЕФСИ, по-специално на 

въздействието му върху създаването 

на постоянна и качествена заетост, 

създаването и реализацията на МСП, 

икономическия растеж на местно, 

регионално и национално равнище; 

подчертава, че ЕФСИ не успява да 

насърчи действителна 

инвестиционна политика за 

преодоляването на безработицата, 

по-специално в най-бедните региони и 

в периферните държави членки; 

противопоставя се на настоящата 

МФР, като подчертава неотложната 

необходимост от прилагане на нови 

специални мерки, насочени към 

подпомагане на най-нуждаещите се и 

към растежа и развитието на най-

бедните региони, които са изложени в 

особена степен на въздействието на 

политиката на финансови 

ограничения;  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/34 

Изменение  34 

Лиа Ни Риада, Мигел Урбан Креспо, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Люк Минг 

Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Мариза 

Матиаш, Мартина Михелс, Естефания Торес Мартинес, Мари-Кристин Вержиа, 

Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9a. признава, че е необходимо да се 

положат много повече усилия за 

справяне със слабостите в 

икономиката на Съюза, по-специално 

като се осигурят адекватни равнища 

на финансиране за микро-, малките и 

средните предприятия и социалните 

предприятия, по-специално, и въпреки 

държавната капитализация на 

няколко кредитни институции след 

началото на икономическата криза; 

отбелязва, че публичните банкови 

структури, в частност 

иновативните такива, сега могат да 

играят решаваща роля за 

икономическото възстановяване на 

държавите членки, по-специално тъй 

като тези структури са насочени към 

регионалната икономика, към 

сътрудничеството между 

съставните банки и към устойчивото 

и местното кредитиране на микро-, 

малките и средните предприятия и 

на социалните предприятия. Тези 

структури, поради специфичната си 

организация, цели и близостта до 

потенциалните бенефициенти, по-

специално до МСП, които могат да 
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бъдат допълнително укрепени в 

рамките на ЕФСИ, сега са в 

състояние да предложат 

допълнителна стабилност и да 

насърчат регионалното развитие във 

възстановяващите се икономики и 

следва да получат допълнителна 

подкрепа.  

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/35 

Изменение  35 

Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Марина Албиол Гусман, 

Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, 

Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Мариза Матиаш, 

Мартина Михелс, Милослав Рансдорф, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, 

Лидия Сенра Родригес, Естефания Торес Мартинес, Анхела Валина, Мари-

Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9б. подчертава необходимостта от 

подобряване на активното управление 

на плащанията от страна на 

Комисията, като същевременно бъде 

ускорено публикуването на покани за 

представяне на предложения и, по-

специално, бъде увеличено 

предварителното финансиране, което 

е на разположение; отбелязва, че 

отлагането на тези мерки ще 

задълбочи различията и ще изложи на 

риск целите, насочени към 

интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, създаване на 

качествени работни места, 

икономическо, социално и 

териториално сближаване; припомня 

в това отношение заключенията от 

Шестия доклад за сближаването и 

по-специално, че регионалните 

различия в Съюза са нараснали 

значително през периода 2008 – 2011 

г., и настоява, че политиката на 

сближаване трябва да бъде засилена в 

значителна степен; 
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Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/36 

Изменение  36 

Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Марина Албиол Гусман, 

Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, 

Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, 

Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Милослав Рансдорф, София Сакорафа, Лола 

Санчес Калдентей, Лидия Сенра Родригес, Естефания Торес Мартинес, Анхела 

Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че в името на 

последователността някои от 

съкратените от Съвета средства на 

основание на ниския капацитет за 

усвояване на много програми по 

функция 1а през юни 2015 г., сега 

трябва да бъдат възстановени поради 

силното ускоряване на изпълнението на 

тези програми през септември 2015 г.; 

отбелязва, че това е обща тенденция, 

която съответства на жизнения цикъл на 

тези програми; взема следователно 

решение да възстанови равнището от 

ПБ на бюджетните редове, по които 

Съветът съкрати както бюджетните 

кредити за поети задължения, така и 

бюджетните кредити за плащания; 

15. подчертава, че в името на 

последователността някои от 

съкратените от Съвета средства на 

основание на ниския капацитет за 

усвояване на много програми по 

функция 1а през юни 2015 г., сега 

трябва да бъдат възстановени поради 

силното ускоряване на изпълнението на 

тези програми през септември 2015 г., в 

частност програми, които подкрепят 

образованието, научните изследвания, 

обучението и културата, по-

специално предназначените за 

младежта; отбелязва, че това е обща 

тенденция, която съответства на 

жизнения цикъл на тези програми; взема 

следователно решение да възстанови 

равнището от ПБ на бюджетните 

редове, по които Съветът съкрати както 

бюджетните кредити за поети 

задължения, така и бюджетните кредити 

за плащания; 

Or. en 
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Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16a. строго осъжда финансирането 

чрез „Хоризонт 2020“ на израелски 

дружества, които активно участват 

в нарушаването от страна на Израел 

на международното право и правата 

на човека в палестинските 

територии;  счита, че никое 

дружество, което провежда научни 

изследвания за израелската армия, не 

следва да получи финансиране, докато 

Израел продължава да не спазва 

международните стандарти за 

правата на човека; 
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