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19.10.2016 A8-0287/21 

Изменение  21 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Марина Албиол Гусман, Мартина  

Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Николаос Хундис, Костас Хрисогонос, Хавиер 

Кусо Пермуй, Фабио Де Мази, Люк Минг Фланаган, Елеонора Форенца, Таня 

Гонсалес Пеняс, Томас Хендел, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, 

Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, 

Сабине Льозинг, Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, 

Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер, Индрек Таранд 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. — всички раздели 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1а. призовава за незабавно създаване 

на спешни планове за подпомагане на 

икономиките на държавите, в които 

се е намесила „Тройката”, които 

следва да осигурят допълнителни 

финансови ресурси за осъществяване 

на инвестиционни политики, за да се 

постигне социална и икономическа 

конвергенция, като същевременно се 

установят дерогации, необходими за 

функционирането на единния пазар и 

общите политики; 

 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/22 

Изменение  22 

Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Шабиер Бенито Силуага, Марина 

Албиол Гусман, Мартина  Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Николаос Хундис, 

Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Фабио Де Мази, Люк Минг Фланаган, 

Елеонора Форенца, Таня Гонсалес Пеняс, Томас Хендел, Хосу Хуаристи Абаунс, 

Рина Роня Кари, Катержина Конечна, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, 

Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Сабине Льозинг, Иржи Мащалка, 

Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Лола 

Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Анхела 

Валина, Мари-Кристин Вержиа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер, Индрек Таранд 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. — всички раздели 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. счита, че увеличението на 

финансирането е недостатъчно и 

неадекватно; силно осъжда 

неолибералните политики на 

бюджетни ограничения, наложени 

както от „Тройката“, така и от 

стагниращите заплати и социални 

осигуровки поради Пакта за 

стабилност и растеж; призовава за 

скъсване с подобни политики и силно 

укрепване на социалните политики и 

социалната държава, които да 

подкрепят работниците, младите 

хора, хората в напреднала възраст и 

групите с по-ниски доходи; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/23 

Изменение  23 

Лиа Ни Риада, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Костас Хрисогонос, 

Люк Минг Фланаган, Томас Хендел, Хосу Хуаристи Абаунс, Стелиос Кулоглу, 

Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа. 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер, Индрек Таранд 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. — всички раздели 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5а. подчертава, че бюджетът на 

Съюза следва да се използва по такъв 

начин, че да се отдава приоритет на 

политиките на действителна 

конвергенция, интеграция и 

сближаване, основаващи се на 

социален напредък и солидарност, 

запазващи и насърчаващи създаването 

на достойни, качествени и стабилни 

работни места, устойчивото 

използване на природните ресурси и 

опазването на околната среда; 

подчертава, че бюджетът на Съюза 

се оказа недостатъчен въпреки 

потенциала си да стане важен ресурс 

за справяне с неотдавнашните кризи 

и реагиране във връзка с мерки, които 

не са били предвидени по време на 

преговорите за МФР за периода 2014 – 

2020 г., като например Европейския 

фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ), хуманитарните 

предизвикателства на миграцията и 

бежанците и геополитическото 

напрежение в съседните на Европа 

региони, пораждащи редица сериозни 

предизвикателства и извънредни 

ситуации, по време, когато в Съюза 

скоростта на икономическото 
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възстановяване и непрекъснатото 

намаляване на равнището на 

публични и частни инвестиции под 

потенциала им доведоха до недостиг 

на инвестиции и задълбочаване на 

неравенствата между държавите 

членки, регионите и гражданите;  

 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/24 

Изменение  24 

Шабиер Бенито Силуага, Марина Албиол Гусман, Мартина Андерсън, Лин 

Бойлан, Мат Карти, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг 

Фланаган, Елеонора Форенца, Таня Гонсалес Пеняс, Томас Хендел, Хосу 

Хуаристи Абаунс, Катержина Конечна, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, 

Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо,  Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Лиа 

Ни Риада, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, 

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

Валина, Мари-Кристин Вержиа. 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер, Индрек Таранд 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. — всички раздели 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5б. настоява на необходимостта на 

Съюза да се предоставят нови 

собствени ресурси въз основа на 

данъчно облагане на финансовите 

сделки и подходящо данъчно облагане 

на всички многонационални 

дружества, при които се наблюдава 

отклонение от данъчно облагане; 

счита това за подходящ отговор на 

исканията на голямо мнозинство от 

гражданите на Съюза; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/25 

Изменение  25 

Шабиер Бенито Силуага, Марина Албиол Гусман, Лин Бойлан, Мат Карти, 

Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Елеонора 

Форенца, Таня Гонсалес Пеняс, Томас Хендел, Хосу Хуаристи Абаунс, Катержина 

Конечна, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Палома Лопес Бермехо, Иржи 

Мащалка, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада, Димитриос Пападимулис, София 

Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, Барбара Спинели, Естефания Торес 

Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Анхела Валина. 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер, Индрек Таранд 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. — всички раздели 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7а. отново заявява убеждението си, че 

за да се компенсират слабото 

икономическо възстановяване, новите 

латентни кризисни тенденции и 

увеличаването на различията в 

Съюза, е необходимо да се предостави 

подходящо увеличение на бюджета на 

Съюза, за да се гарантира подходящо 

равнище на ресурсите в бюджета за 

следващата година, със специален 

акцент върху програмите и 

проектите, насочени към насърчаване 

на растежа и достойните условия на 

труд, изкореняване на бедността, 

инвестиране в интелигентен, 

устойчив и екологосъобразен растеж, 

развитие и хуманитарна помощ; 

подчертава, че приносът за това 

увеличение следва да произтича от 

увеличение на плащанията от 

държавите членки с най-висок БНД и 

най-висок доход на глава от 

населението, като се коригира 

прилаганата понастоящем 

пристрастна и несправедлива 
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система от алгоритми за вноските; 

повтаря, че е съществено да се 

увеличи подкрепата за държавите 

членки, особено тези, които трябва 

да се възстановяват икономически и 

се сблъскват с непрекъснато 

намаляване на равнището на 

публични и частни инвестиции, за 

инвестиции в инфраструктура, 

социални структури, научни 

изследвания, иновации и развитие, за 

да се преодолее настоящият недостиг 

на инвестиции и задълбочаването на 

неравенствата между държавите 

членки, регионите и гражданите; 

  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/26 

Изменение  26 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Марина Албиол Гусман, Мартина Андерсън, Малин Бьорк, Лин 

Бойлан, Мат Карти, Николаос Хундис, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, 

Фабио Де Мази, Люк Минг Фланаган, Елеонора Форенца, Таня Гонсалес Пеняс, 

Томас Хендел, Хосу Хуаристи Абаунс, Рина Роня Кари, Стелиос Кулоглу, 

Костадинка Кунева, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Сабине Льозинг, 

Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Лола Санчес 

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

Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа. 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер, Индрек Таранд 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. — всички раздели 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8а. призовава за задълбочено 

разследване на всички мерки и 

проекти в областта на миграцията и 

убежището, особено тези, които са се 

ползвали от финансовата подкрепа на 

Съюза и които се прилагат с 

подкрепата на държавите членки, за 

да се провери дали те са в 

съответствие с европейското и 

международното право, в частност 

Всеобщата декларация за правата на 

човека, Конвенцията за статута на 

бежанците от 1951 г., Конвенцията 

за правата на детето, Европейската 

конвенция за правата на човека и 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз; изразява дълбока 

загриженост относно високия брой 

твърдения за нехуманно отношение и 

условия на приемане на бежанци и 

търсещи убежище в рамките на 

центровете за приемане на бежанци и 

търсещи убежище, и по-специално тези, 

които получават финансова подкрепа от 
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Съюза, и относно липсата на адекватна 

защита на непридружените малолетни и 

непълнолетни лица по целия път до 

достигане на сигурно място, и призовава 

за подробно разследване на случаите на 

над 10 000 изчезнали малолетни и 

непълнолетни лица, докладвани от 

Европол; изразява дълбоко съжаление 

относно това, че не се вземат мерки за 

посрещане на потребностите на хората, 

нуждаещи се от международна закрила, 

и относно липсата на солидарност в 

политиките на Съюза за действие по 

хуманитарната криза; силно настоява 

незабавно да се създадат сигурни 

маршрути за бежанци. 

 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/27 

Изменение  27 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага, 

Марина Албиол Гусман, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Николаос 

Хундис, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Фабио Де Мази, Люк Минг 

Фланаган, Елеонора Форенца, Таня Гонсалес Пеняс, Хосу Хуаристи Абаунс, 

Стелиос Кулоглу, Патрик Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Сабине Льозинг, 

Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Лола 

Санчес Калдентей, Барбара Спинели, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан 

Креспо, Анхела Валина, Мари-Кристин Вержиа. 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0287/2016 

Йенс Гайер, Индрек Таранд 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 г. — всички раздели 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. изразява отново убеденост, че 

бюджетът на Съюза следва да намира 

начини за финансирането на нови 

инициативи, без това да оказва 

отрицателно въздействие върху 

съществуващите програми и политики 

на Съюза, и призовава за определянето 

на трайно решение за финансирането на 

нови инициативи; изразява загриженост, 

че подготвителното действие за научни 

изследвания в областта на отбраната, 

чийто бюджет ще достигне 80 милиона 

евро през следващите три години, ще 

бъде вместено в рамките на настоящия 

бюджет на МФР; е убеден, че при 

бюджет на Съюза, който вече страда от 

недостиг на финансиране, 

допълнителните усилия за операции, 

административни разходи, 

подготвителни действия и пилотни 

проекти, свързани с общата 

политика за сигурност и отбрана, се 

нуждаят също от допълнителни 

финансови средства от държавите 

9. изразява отново убеденост, че 

бюджетът на Съюза следва да намира 

начини за финансирането на нови 

инициативи, без това да оказва 

отрицателно въздействие върху 

съществуващите програми и политики 

на Съюза, и призовава за определянето 

на трайно решение за финансирането на 

нови инициативи; изразява загриженост, 

че подготвителното действие за научни 

изследвания в областта на отбраната, 

чийто бюджет ще достигне 80 милиона 

евро през следващите три години, ще 

бъде вместено в рамките на настоящия 

бюджет на МФР; е убеден, че при 

бюджет на Съюза, който вече страда от 

недостиг на финансиране; счита, че в 

това отношение държавите членки 

следва да се възползват от междинния 

преглед/междинното преразглеждане на 

действащата МФР; 
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членки; счита, че в това отношение 

държавите членки следва да се 

възползват от междинния 

преглед/междинното преразглеждане на 

действащата МФР; подчертава 

необходимостта от уточняване на 

дългосрочното финансиране на 

изследванията в областта на общата 

отбрана; 

Or. en 

 

 


