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4.7.2016 A8-0224/31 

Изменение  31 

Мартина Михелс, Иржи Мащалка, Катерина Конечна, Мариза Матиаш, Меря 

Кюльонен, Костадинка Кунева, Щефан Ек, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353 (INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че в отговор на този 

неотложен проблем през 2014 г. новата 

Комисия предложи план за инвестиции 

за Европа и създаването на ЕФСИ с цел 

мобилизиране на 315 милиарда евро 

свежи инвестиции в реалната 

икономика; отново изразява своя силен 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който се очаква да даде мощен и 

целенасочен тласък на икономическите 

сектори, допринасящи за растежа и 

заетостта; отбелязва, че значителен брой 

проекти вече са одобрени и в процес на 

изпълнение; отбелязва, че 

предоставяната от Съюза гаранция за 

ЕФСИ се покрива от гаранционен фонд 

в размер на 8 милиарда евро, създаден в 

бюджета на ЕС; 

15. подчертава, че в отговор на този 

неотложен проблем през 2014 г. новата 

Комисия предложи план за инвестиции 

за Европа и създаването на ЕФСИ с цел 

мобилизиране на 315 милиарда евро 

свежи инвестиции в реалната 

икономика; отново изразява своя силен 

ангажимент по отношение на ЕФСИ, 

който се очаква да даде мощен и 

целенасочен тласък на икономическите 

сектори, допринасящи за растежа и 

заетостта; отбелязва, че значителен брой 

проекти вече са одобрени и в процес на 

изпълнение; отбелязва, че 

предоставяната от Съюза гаранция за 

ЕФСИ се покрива от гаранционен фонд 

в размер на 8 милиарда евро, създаден в 

бюджета на ЕС; подчертава обаче, че 

посредством прогресивни 

инвестиционни програми Комисията 

следва да дава приоритет на 

държавите, получаващи финансова 

помощ, и следва да насочва 

инвестиции към региони в 

икономическа криза и рецесия, с 

високи равнища на безработица и 

бедност, за да се даде тласък на 

растежа и създаването на работни 

места, да се подкрепят микро, 

малките и средните предприятия и 
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да се осигури добро икономическо 

развитие и социално сближаване; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Изменение  32 

Иржи Мащалка, Катерина Конечна, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, 

Мариза Матиаш, Николаос Хундис, Меря Кюльонен, Щефан Ек, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353 (INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 19 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  19а. подчертава, че програмите за 

инвестиции на Съюза не са 

допринесли значително за 

гарантирането на достъп до 

финансиране за преобладаващата 

част от МСП в ЕС и особено за тези, 

които развиват дейност в държави, 

изправени пред тежки и трайни 

финансови кризи; призовава за повече 

усилия за по-адекватен отговор на 

различните неотложни потребности 

на МСП и по-специално на тези, 

които са застрашени от закриване; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Изменение  33 

Димитриос Пападимулис, Мартина Михелс, Палома Лопес Бермехо, Анхела 

Валина, София Сакорафа, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Щефан Ек, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353 (INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. подчертава, че младежката 

безработица остава изключително 

висока и е един от най-належащите и 

сериозни проблеми, пред които е 

изправен ЕС понастоящем; подчертава, 

че 4,4 милиона млади хора на възраст 

под 25 години бяха безработни през 

февруари 2016 г. в Съюза и че това 

съответства на дял от над 40 % в 

няколко държави членки и на дял от над 

60 % в някои региони на ЕС; 

подчертава, че равнището на заетост в 

ЕС е значително под целта, определена 

в „Европа 2020“; подчертава 

следователно, че твърде много млади 

хора са изложени на риск от социално 

изключване и че следва да бъдат 

предприети по-конкретни действия за 

приобщаване на младите хора, които са 

извън системите за заетост, образование 

или обучение; посочва, че обемът 

високообразовани и добре обучени 

човешки ресурси оказва силно влияние 

върху конкурентоспособността на 

Европа, нейната способност за иновации 

и производителност и подчертава, във 

връзка с това, необходимостта от 

инвестиции в образованието, 

20. подчертава, че младежката 

безработица остава изключително 

висока и е един от най-належащите и 

сериозни проблеми, пред които е 

изправен ЕС понастоящем; подчертава, 

че 4,4 милиона млади хора на възраст 

под 25 години бяха безработни през 

февруари 2016 г. в Съюза и че това 

съответства на дял от над 40% в няколко 

държави членки и на дял от над 60% в 

някои региони на ЕС, в които трябва 

да се положат повече усилия чрез по-

ефективни проекти; подчертава, че 

равнището на заетост в ЕС е значително 

под целта, определена в „Европа 2020“; 

подчертава следователно, че твърде 

много млади хора са изложени на риск 

от социално изключване и че следва да 

бъдат предприети по-конкретни 

действия за приобщаване на младите 

хора, които са извън системите за 

заетост, образование или обучение; 

посочва, че обемът високообразовани и 

добре обучени човешки ресурси оказва 

силно влияние върху 

конкурентоспособността на Европа, 

нейната способност за иновации и 

производителност и подчертава, във 
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обучението, младежта и културата; 

признава освен това значението на 

стратегията на ЕС за младежта за 

периода 2010 – 2018 г.; 

връзка с това, необходимостта от 

инвестиции в образованието, 

обучението, младежта и културата; 

признава освен това значението на 

стратегията на ЕС за младежта за 

периода 2010 – 2018 г.; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Изменение  34 

Димитриос Пападимулис, Мартина Михелс, Иржи Мащалка, Катерина Конечна, 

Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, София Сакорафа, Мариза Матиаш, 

Стелиос Кулоглу, Мари-Кристин Вержия,  Костадинка Кунева, Щефан Ек, 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353 (INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  20а. припомня доклада на 

Европейската сметна палата, в 

който се посочва лошо управление на 

съответните екипи за действие за 

младежта и пренасочване на над 1,3 

милиарда евро поради ограничен брой 

предложения; настоятелно призовава 

Комисията да предостави техническа 

помощ за по-ефективно използване на 

програмите за екипите за действие за 

младежта и да насочва повече 

средства към страните и областите, 

които са най-силно засегнати от 

неравенства и младежка 

безработица; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Изменение  35 

Шабиер Бенито Силуага, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Мариза 

Матиаш, Николаос Хундис, Стелиос Кулоглу, Мари-Кристин Вержия, Меря 

Кюльонен, Костадинка Кунева, Щефан Ек, Люк Минг Фланаган, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353 (INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. припомня неотдавнашните 

терористични нападения във Франция и 

Белгия и увеличените степени на 

заплаха в други държави членки, което 

налага по-координирани и интензивни 

действия и средства на равнище ЕС; 

подчертава, че Съюзът разполага с фонд 

„Вътрешна сигурност“, един подходящ 

инструмент, и с няколко агенции, 

работещи в тази област, които са 

изправени пред нарастващ натиск; 

счита, че ще бъдат необходими повече 

действия на ЕС, а следователно и повече 

финансиране, в тази област, за да се 

даде подходящ отговор на тази заплаха; 

подчертава, че засиленото 

сътрудничество в тази област, 

изисква увеличаване на персонала на 

съответните агенции, което може 

допълнително да увеличи натиска 

върху бюджета на ЕС, и припомня 

ограниченото увеличение на 

числеността на персонала на 

Европейския център за борба с 

тероризма в рамките на Европол, 

финансирано чрез преразпределяне на 

средства от фонд „Вътрешна 

23. припомня неотдавнашните 

терористични нападения във Франция и 

Белгия и увеличените степени на 

заплаха в други държави членки, което 

налага по-координирани и интензивни 

действия и средства на равнище ЕС; 

подчертава, че Съюзът разполага с фонд 

„Вътрешна сигурност“, който е 

подходящ инструмент, и с няколко 

агенции, работещи в тази област; счита, 

че ще бъдат необходими повече 

действия на ЕС, а следователно повече 

финансиране, в тази област, за да се 

даде подходящ отговор на тази заплаха, 

предимно като се предприемат мерки 

за спиране на всички икономически и 

търговски отношения с всички 

стопански субекти, които търгуват с 

т.нар. Даеш, както и чрез 

санкциониране на онези дружества 

или държави, които се възползват 

чрез продажба на оръжия или 

закупуване на петрол и газ на ниска 

цена; 
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сигурност“; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Изменение  36 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Мариза Матиаш, Николаос Хундис, Мари-Кристин Вержиа, Костадинка Кунева, 

Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353 (INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 24 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  24a. посочва необходимостта от 

прилагане на инструменти за 

регулиране на предлагането, тъй като 

това е единственият ефективен 

начин за стабилизиране на цените и 

на доходите на земеделските 

стопани; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Изменение  37 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Анхела Валина, Мариза Матиаш, Николаос Хундис, Мари-Кристин Вержиа, Меря 

Кюльонен, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353 (INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. подчертава, че ниските тавани за 

общата селскостопанска политика 

(ОСП) до 2020 г. са причина за много 

по-малките маржове в сравнение с 

предишната МФР, като същевременно 

секторът е изправен пред повече 

предизвикателства; посочва, че тази 

политика е от решаващо значение за 

състоянието на доходите на много 

земеделски стопани, особено при кризи, 

и посочва високата годишна степен на 

усвояване от почти 100 %; припомня 

различните кризи, пред които бяха 

изправени европейските земеделски 

стопани от началото на действащата 

МФР, и най-вече кризата в сектора на 

млякото и млечните продукти, сектора 

на месото от свине, сектора на 

говеждото месо и сектора на плодовете 

и зеленчуците, както и дълготрайното 

отрицателно въздействие върху 

европейските земеделски стопани на 

загубите, причинени от руското ембарго 

върху селскостопанските продукти; 

отбелязва премахването на квотите за 

захар през 2017 г. и възможното му 

въздействие върху сектора на захарта, 

като се отделя необходимото внимание 

25. подчертава, че ниските тавани за 

Общата селскостопанска политика 

(ОСП) до 2020 г. са свързани с много 

по-ниски маржове в сравнение с 

предишната МФР, като 

същевременно секторът е изправен 

пред повече предизвикателства; 
посочва, че тази политика е от 

решаващо значение за състоянието на 

доходите на много земеделски стопани, 

особено при кризи, и посочва високата 

годишна степен на усвояване от почти 

100%; припомня различните кризи, пред 

които бяха изправени европейските 

земеделски стопани от началото на 

действащата МФР, и най-вече кризата в 

сектора на млякото и млечните 

продукти, сектора на месото от свине, 

сектора на говеждото месо и сектора на 

плодовете и зеленчуците, както и 

дълготрайното отрицателно въздействие 

върху европейските земеделски стопани 

на загубите, причинени от руското 

ембарго върху селскостопанските 

продукти; отбелязва премахването на 

квотите за захар през 2017 г. и 

възможното му въздействие върху 

сектора на захарта, като се отделя 
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на особените потребности на най-

отдалечените региони; подчертава 

отражението върху бюджета на 

спешните мерки, предприети в отговор 

на тези кризи, а именно предвидените 

500 милиона евро в бюджета за 2016 г. и 

300 милиона евро в бюджета за 2015 г., 

които бяха финансирани от маржовете 

по функция 2; подчертава, че 

намаляването на бюджетните кредити в 

тази област ще застраши 

териториалното сближаване на ЕС, 

особено що се отнася до селските 

райони; противопоставя се освен това 

на всякакви стъпки за 

ренационализация на 

селскостопанската политика, което 

би довело до нарушения на пазара и би 

породило нелоялна конкуренция сред 

земеделските стопани; 

необходимото внимание на особените 

потребности на най-отдалечените 

региони; подчертава отражението върху 

бюджета на спешните мерки, 

предприети в отговор на тези кризи, а 

именно предвидените 500 милиона евро 

в бюджета за 2016 г. и 300 милиона евро 

в бюджета за 2015 г., които бяха 

финансирани от маржовете по 

функция 2; подчертава, че намаляването 

на бюджетните кредити в тази област 

ще застраши териториалното 

сближаване на ЕС, особено що се отнася 

до селските райони; настоява, че 

настоящата сума по функция 2, в 

настоящата МФР, следва да бъде 

увеличена в светлината на 

настоящата криза; подчертава 

необходимостта да се запази правото 

на всяка държава членка да гарантира 

продоволствената си независимост; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Изменение  38 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Анхела Валина, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Николаос Хундис, Мари-

Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Костадинка Кунева, Такис Хаджигеоргиу, 

Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353 (INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  25a. подчертава необходимостта от 

обръщане на трайната тенденция на 

намаляване на доходите на 

земеделските стопани през 

последните десетилетия; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Изменение  39 

Юнус Омаржи, Стелиос Кулоглу, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, 

Костадинка Кунева, Щефан Ек, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353 (INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  26a. изразява твърдото си убеждение, 

че европейските граждани очакват 

ЕС да играе силна и по-голяма роля в 

защита на околната среда и 

качеството им на живот; призовава 

държавите членки и Комисията да 

проправят пътя към създаването на 

Европейски съд за екологични права и 

да стартират нов фонд за европейски 

екологичен преход; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Изменение  40 

Юнус Омаржи, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Костадинка Кунева, 

Щефан Ек, Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353 (INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. припомня, че политиката на 

сближаване е основната 

инвестиционна политика на Съюза, 

насочена към намаляване на 

икономическите, социалните и 

териториалните различия между 

регионите на ЕС и по този начин – към 

подобряване на качеството на живот на 

европейските граждани; подчертава 

нейната важна роля за изпълнението на 

стратегията „Европа 2020“ за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, особено чрез ясно заделяне на 

ресурси за действия във връзка с 

климата и за социалните цели, особено 

за борбата с увеличената бедност, 

включително детската бедност, 

неравенството и социалното 

изключване, и за стимулиране на 

заетостта; призовава Комисията да 

осъществява мониторинг на пълното 

изпълнение на горепосочените цели; 

счита освен това, че без да нарушават 

предварително разпределените 

национални финансови пакети, 

структурните фондове могат също така 

да осигурят ценен принос с оглед на 

възникващите предизвикателства, като 

последиците от кризата с бежанците; 

27. припомня, че политиката на 

сближаване е основната 

преразпределителна политика на ЕС, 

насочена към намаляване на 

икономическите, социалните и 

териториалните различия между 

регионите на ЕС и по този начин – към 

подобряване на качеството на живот на 

европейските граждани; подчертава 

нейната важна роля за изпълнението на 

стратегията „Европа 2020“ за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, особено чрез ясно заделяне на 

ресурси за действия във връзка с 

климата и за социалните цели, особено 

за борбата с увеличената бедност, 

включително детската бедност, 

неравенството и социалното 

изключване, и за стимулиране на 

заетостта; призовава Комисията да 

осъществява мониторинг на пълното 

изпълнение на горепосочените цели; 

счита освен това, че без да нарушават 

предварително разпределените 

национални финансови пакети, 

структурните фондове могат също така 

да осигурят ценен принос с оглед на 

възникващите предизвикателства, като 

последиците от кризата с бежанците; 



 

AM\1100103BG.doc  PE585.330v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

Or. en 

 

 


