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8.3.2018 A8-0048/69 

Изменение  69 

Юнус Омаржи, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, 

Таня Гонсалес Пеняс, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, Иржи 

Мащалка, Димитриос Пападимулис, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Мари-Пиер Вю 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3в. припомня, че Европейският 

съюз в сегашния му вид е построен без 

народите на Европа и че следващата 

МФР трябва да има за цел неговото 

превръщане в такава Европа, която се 

съобразява с околната среда и е 

социално справедливи; счита, че 

следващата МФР следва да се 

разглежда като част от стратегия 

за препотвърждаване на основната 

цел на Европейския съюз – 

икономическо, социално и 

териториално сближаване – както и 

като част от по-широко обсъждане 

на повторното изграждане на Европа 

в полза на всички граждани; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Изменение  70 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Димитриос Пападимулис, 

Мартина Михелс, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Такис 

Хаджигеоргиу, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, Иржи Мащалка, 

Неоклис Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. е убеден, че в основата на 

следващата МФР следва да бъдат добре 

установените политики и приоритети на 

Съюза, които имат за цел укрепване на 

мира, демокрацията, принципите на 

правовата държава, правата на човека и 

равенството между половете, 

увеличаване на благосъстоянието, 

стимулиране на дългосрочния и 

устойчив икономически растеж и 

научните изследвания и иновациите, 

осигуряване на качествена заетост, 

водеща до достойни работни места, 

борба с изменението на климата и 

насърчаване на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване, както и солидарността 

между държавите членки и гражданите; 

счита, че тези стълбове са 

предпоставка за доброто 

функциониране на единния пазар и на 

икономическия и паричен съюз, както 

и за укрепването на позицията на 

Европа в света; надява се, че те са по-

актуални от всякога за бъдещите 

начинания на Европа; 

4. е убеден, че в основата на 

следващата МФР следва да бъдат добре 

установените политики и приоритети на 

Съюза, които имат за цел укрепване на 

мира, демокрацията, принципите на 

правовата държава, правата на човека и 

равенството между половете, 

увеличаване на благосъстоянието, 

стимулиране на дългосрочния и 

устойчив икономически растеж и 

научните изследвания и иновациите, 

осигуряване на качествена заетост със 

законови права, водеща до достойни 

работни места, борба с изменението на 

климата и насърчаване на 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване, както и 

солидарността между държавите членки 

и гражданите; счита, че тя следва да 

води към кръгова, нисковъглеродна 

икономика; подчертава, че нито една 

европейска държава не следва да бъде 

изключена от устойчивия растеж, 

дори да не е член на ЕС; убеден е, че 

тези държави са по-актуални от 

всякога за бъдещите начинания на 

Европа; 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Изменение  71 

Мартина Михелс, Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес 

Пеняс, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, Лола 

Санчес Калдентей, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, Хелмут Шолц, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. счита, че следващата МФР 

следва да дава възможност на Съюза да 

намира решения и да излезе по-силен от 

кризите през последното десетилетие, 

няколко примера за които са 

икономическият и финансовият спад, 

младежката безработица, трайната 

бедност и социално изключване, 

явлението, свързано с миграцията и 

бежанците, изменението на климата и 

природните бедствия, влошаването на 

състоянието на околната среда и 

загубата на биологично разнообразие, 

тероризмът и нестабилността; 

подчертава, че тези глобални, 

трансгранични предизвикателства с 

вътрешни последици разкриват 

взаимозависимостта на нашите 

икономики и общества и изтъкват 

необходимостта от съвместни действия; 

5. счита, че следващата МФР 

следва да дава възможност на Съюза да 

намира решения и да излезе по-силен от 

кризите през последното десетилетие, 

няколко примера за които са 

икономическият и финансовият спад, 

младежката безработица, трайната 

бедност и социално изключване, 

явлението, свързано с миграцията и 

бежанците, изменението на климата и 

природните бедствия, влошаването на 

състоянието на околната среда и 

загубата на биологично разнообразие, 

тероризмът и нестабилността; 

подчертава, че тези глобални, 

трансгранични предизвикателства с 

вътрешни последици разкриват 

взаимозависимостта на нашите 

икономики и общества и изтъкват 

необходимостта от съвместни действия; 

подчертава значението на 

запазването на акцента на 

следващата МФР и върху по-

дългосрочните предизвикателства и 

ангажименти; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Изменение  72 

Димитриос Пападимулис, Мартина Михелс, Костас Хрисогонос, Люк Минг 

Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, София 

Сакорафа, Хелмут Шолц 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5a. по-специално, следва да бъде 

въведена система за солидарност, с 

конкретни схеми за подпомагане и 

оправомощаване на държавите 

членки, които са засегнати от ниски 

темпове на доходите и на растежа и 

едновременно с това водят борба 

срещу дългосрочната безработица и 

обедняване, за да им даде възможност 

за незабавен и  улеснен достъп до 

финансови средства от ЕС за 

справяне със спешни ситуации; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Изменение  73 

Юнус Омаржи, Мартина Михелс, Костас Хрисогонос, João Ferreira, Люк Минг 

Фланаган, Рина Роня Кари, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Димитриос 

Пападимулис, Жуан Пимента Лопеш, София Сакорафа, Хелмут Шолц, Мигел 

Виегаш, Таня Гонсалес Пеняс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5б. призовава ЕС да не жертва 

политиката на сближаване; 

Or. en 

 

 


