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22.10.2015 A8-0298/38 

Изменение  38 

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, 

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 16 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16б. 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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22.10.2015 A8-0298/39 

Изменение  39 

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, 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 16 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16г. подчертава необходимостта от 

последователна европейска 

инвестиционна стратегия под 

формата на „инвестиционна 

програма на ЕС за устойчиво 

развитие и заетост“, която да 

разполага с поне 2% от БВП на Съюза 

годишно за период от десет години и 

която следва да има допълващ 

характер по отношение на сходни 

усилия за публични инвестиции на 

държавите членки; отбелязва, че 

инвестиционната програма частично 

ще се самофинансира чрез по-висок 

БВП и по-високи данъчни приходи; 

призовава Комисията и Съвета да 

включат необходимите 

допълнителни финансови средства в 

своето предложение за бюджета за 

2016 г.; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/40 

Изменение  40 

Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Щефан Ек, Люк Минг 

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

Матиаш, Мартина Михелс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес 

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 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. потвърждава своята подкрепа за 

програма „ITER“ и ангажимента си 

осигури подходящото ѝ финансиране; 

изразява при все това загриженост във 

връзка с възможни нови забавяния и 

допълнителни разходи по тази 

програма, както и във връзка със 

свързаните евентуални последици за 

бюджета на Съюза; съжалява 

следователно, че нямаше възможност да 

направи оценка на равнището на 

бюджетните кредити за 2016 г. за ITER 

в контекста на актуализираните план на 

плащанията и график, които ще бъдат 

представени в Съвета относно ITER 

едва през ноември 2015 г.; очаква обаче 

този преразгледан план да съдържа 

достатъчно доказателства, че 

препоръките на Парламента, изложени в 

съответната резолюция за 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

финансовата 2013 година,
 
са били взети 

предвид и че ще бъдат осигурени 

финансова стабилност и ефективност на 

разходите; възнамерява да повдигне 

този въпрос в рамките на 

помирителната процедура относно 

бюджета за 2016 г.; настоява освен това 

20. отбелязва подкрепата за програма 

„ITER“ и ангажимента за осигуряване 

на подходящото ѝ финансиране; 

изразява при все това загриженост във 

връзка с възможни нови забавяния и 

допълнителни разходи по тази 

програма, както и във връзка със 

свързаните евентуални последици за 

бюджета на Съюза; дълбоко съжалява 

следователно, че нямаше възможност да 

направи оценка на равнището на 

бюджетните кредити за 2016 г. за ITER 

в контекста на актуализираните план на 

плащанията и график, които ще бъдат 

представени в Съвета относно ITER 

едва през ноември 2015 г.; очаква обаче 

този преразгледан план да съдържа 

достатъчно доказателства, че 

препоръките на Парламента, изложени в 

съответната резолюция за 

освобождаване от отговорност във 

връзка с изпълнението на бюджета за 

финансовата 2013 година,
 
са били взети 

предвид и че ще бъдат осигурени 

финансова стабилност и ефективност на 

разходите; възнамерява да повдигне 

този въпрос в рамките на 

помирителната процедура относно 

бюджета за 2016 г.; възнамерява да 
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на необходимостта от пълна 

прозрачност по отношение на 

използването на вноските на съвместно 

предприятие „термоядрен синтез за 

енергия“ в програмата „ITER“; 

призовава за точен механизъм за 

отчетност, който да дава ясна представа 

за размера на финансовите средства, 

предоставяни на международния 

проект, и да оценява ефективното им 

използване; 

повдигне този въпрос в рамките на 

помирителната процедура относно 

бюджета за 2016 г.; настоява освен това 

на необходимостта от пълна 

прозрачност по отношение на 

използването на вноските на съвместно 

предприятие „термоядрен синтез за 

енергия“ в програмата „ITER“; 

призовава за точен механизъм за 

отчетност, който да дава ясна представа 

за размера на финансовите средства, 

предоставяни на международния 

проект, и да оценява ефективното им 

използване; 

__________________ __________________ 

1
 Резолюция на Европейския парламент 

от 29 април 2015 г., съдържаща 

забележките, които са неразделна част 

от решението за освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета на Европейското съвместно 

предприятие за ITER и развитието на 

термоядрената енергия за финансовата 

2013 година (приети текстове, 

P8_TA(2015)0168). 

1
 Резолюция на Европейския парламент 

от 29 април 2015 г., съдържаща 

забележките, които са неразделна част 

от решението за освобождаване от 

отговорност във връзка с изпълнението 

на бюджета на Европейското съвместно 

предприятие за ITER и развитието на 

термоядрената енергия за финансовата 

2013 година (приети текстове, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/41 

Изменение  41 

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

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

Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, 

Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Юнус Омаржи, Милослав Рансдорф, София 

Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, 

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 23 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 23а. отбелязва изключително 

високите проценти на безработица, 

особено на дългосрочната 

безработица и на младежката 

безработица; настоятелно призовава 

Съвета да предприеме необходимите 

бюджетни мерки за воденето на 

борба с безработицата по устойчив 

начин, което ще насърчи създаването 

на стабилни работни места с 

достойни условия на труд, както и 

социалните права на наетите лица; 

Or. en 



 

AM\1076785BG.doc  PE570.904v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

22.10.2015 A8-0298/42 

Изменение  42 

Лиа Ни Риада, Юнус Омаржи, Мигел Урбан Креспо, Люк Минг Фланаган, Таня 

Гонсалес Пеняс, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Мариза Матиаш, Мартина 

Михелс, Милослав Рансдорф, 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 23 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 23б. подчертава, че инструменти 

като ЕСФ, ЕФРР, Кохезионният 

фонд или инициативата за младежка 

заетост са от решаващо значение за 

подкрепата на създаването на 

качествени и устойчиви работни 

места, за гарантиране на 

инвестициите в целеви социални 

политики и политики на сближаване,  

за насърчаване на сближаването и 

намаляване на разликите в 

развитието, като същевременно се 

намаляват социалните, 

икономически, местни, регионални и 

национални различия; припомня 

необходимостта от засилване на 

борбата срещу бедността, 

безработицата, социалното 

изключване и неравенството в 

доходите, с помощта на 

инструменти като Фонда за 

европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица и Плодове и 

мляко в училищата; ето защо 

настоява на необходимостта 

предлаганите бюджетни кредити за 

плащания да бъдат увеличени до 

строгия минимум, необходим по тази 
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подфункция; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/43 

Изменение  43 

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

Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Аня Хазекамп, 

Палома Лопес Бермехо, Милослав Рансдорф, Лола Санчес Калдентей, Лидия 

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

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 23 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 23в. призовава за създаването на 

програми в подкрепа на онези държави 

членки, които може би желаят да 

договорят напускане на еврото поради 

това, че членството им в него е 

станало неустойчиво и непоносимо; 

счита, че подобни програми следва да 

предоставят подходяща компенсация 

за социалните и икономическите 

щети, причинени от членството в 

единната валута; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/44 

Изменение  44 

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

Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, 

Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, София Сакорафа, Лола 

Санчес Калдентей, Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, 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 24 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 24a. 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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22.10.2015 A8-0298/45 

Изменение  45 

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

Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, 

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 24 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 24б. призовава за изготвянето на 

планове за извънредни ситуации в 

подкрепа на икономиките 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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22.10.2015 A8-0298/46 

Изменение  46 

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

Мигел Виегаш, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Таня 

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

Курцио Малтезе, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Юнус Омаржи, Милослав 

Рансдорф, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, Лидия Сенра Родригес, 

Барбара Спинели, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Анхела 

Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 
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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 25 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 25a. подчертава необходимостта 

мерките за строги икономии да бъдат 

заменени от публични инвестиции и 

мерки за насърчаване на устойчиви 

МСП, които да осигуряват сигурни 

работни места с достойни условия на 

труд, защитени от колективни 

договори и гарантирано право на 

колективно договаряне; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/47 

Изменение  47 

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

Хавиер Кусо Пермуй, Щефан Ек, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, 

Мариза Матиаш, Милослав Рансдорф, Лола Санчес Калдентей, Лидия Сенра 

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

Мари-Кристин Вержиа, Юнус Омаржи 

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 25 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 25в. счита, че е необходим разрив с 

текущите политики на ЕС, 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 работни места, заплати, 

осигуряващи достойни условия на 

живот, социално и икономическо 

сближаване и социална защита за 

всички, като се гарантират 

възможно най-високи жизнени 

стандарти, както и път, който 

обръща внимание на потребностите 

на всички държави членки в областта 

на развитието, и по-специално на 

най-слабо развитите държави членки, 

и който насърчава действителното 

сближаване, като по този начин 

допринася за намаляване на 

разликите в развитието между 

държавите членки и на 
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съществуващите икономически, 

социални и регионални неравенства; 

Or. en 

 

 


