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8.3.2018 A8-0048/79 

Изменение  79 

Юнус Омаржи, Мартина Михелс, Костас Хрисогонос, Люк Минг Фланаган, Таня 

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

София Сакорафа, Хелмут Шолц, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

Мигел Урбан Креспо 

 

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 9 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9б. счита, че ЕС има задължение 

да предложи перспективи за по-добро 

бъдеще на младото поколение, което 

ще понесе вредните последици от 

икономическите политики, приети 

през последните десетилетия в 

Съюза; изразява решимост да 

разшири значително обхвата на 

своята водеща програма – програмата 

„Еразъм+“, от която следва да могат 

се възползват всички млади 

европейци, а не само ограничен брой 

студенти, които разполагат с 

необходимите средства да живеят в 

чужбина, тъй като тази програма 

понастоящем не може да отговори на 

изключително голямото търсене от 

кандидатстващи лица с много силни 

качества поради твърде ограниченото 

финансиране за нея в настоящия 

бюджет; предлага бюджетът за 

програма „Еразъм+“ да бъде 

значително увеличен и поне 

половината от него да бъде в полза на 

младите хора от по-малко 

облагодетелствани социални слоеве; 

призовава за значително укрепване на 

Рамковата програма за научни 

изследвания и иновации; изисква 
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постигането на истински напредък в 

борбата срещу младежката 

безработица и в подкрепата за микро-

, малките и средните предприятия, 

включително за социалните 

предприятия, чрез отпускане на 

повече финансови средства за 

програми по линия на инициативата 

за младежка заетост и за 

Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и 

средните предприятия (COSME); 

подкрепя освен това укрепването на 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ) 2.0; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2018 A8-0048/80 

Изменение  80 

Юнус Омаржи, Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо 

Пермуй, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, 

Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, 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 9 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  9в. призовава ЕС да увеличи 

усилията си за укрепване на 

кохезията и социалното сближаване 

в Европа; предлага бюджетът на 

Европейския социален фонд да бъде 

удвоен за справяне с безработицата и 

преодоляване на продължаващите 

социални разделения в Европа; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Изменение  81 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Михелс, Хавиер 

Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Юнус Омаржи, 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 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. призовава Съюза да поеме 

ролята си в три нови области на 

политиката с вътрешни и външни 

измерения, които възникнаха по време 

на текущата МФР: 

 

– като разработи и финансира 

всеобхватна политика в областта на 

убежището, миграцията и 

интеграцията и като полага усилия 

за отстраняването на 

първопричините за миграцията и 

разселването в трети държави, 

 

– като укрепи защитата на 

външните граници и насърчава 

стабилността, по-специално чрез 

защита на правата на човека в 

чужбина, предотвратяване на 

конфликти и политики за външно 

развитие, 

 

– като обезпечава обща 

вътрешна сигурност за европейските 

граждани и обединява научните 

изследвания и способностите в 

областта на отбраната, като 

заличава се 
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подчертава същевременно, че 

действията, предприемани в тази 

област, не следва да бъдат за сметка 

на политиките за развитие на ЕС; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Изменение  82 

Юнус Омаржи, Костас Хрисогонос, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, 

Катержина Конечна, Меря Кюльонен, Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, 

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 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. подчертава, че се очаква 

бъдещата рамка да включва два нови 

вида финансова подкрепа, които 

фигурират на видно място в 

икономическата програма на Съюза, а 

именно продължаването на схемите 

за подкрепа на инвестициите, като 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ), и развитието на 

функция за стабилизиране за 

държавите – членки на еврозоната, 

евентуално чрез предложения 

Европейски валутен фонд, в 

съчетание със специален механизъм 

за сближаване за държавите членки, 

които се готвят за присъединяване 

към еврозоната; 

11. подчертава, че се очаква 

бъдещата рамка да включва нови видове 

финансова подкрепа, като например 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции; изисква тези програми 

да спазват целта на Съюза за 

социално, икономическо и 

териториално сближаване; счита, че 

предложението за европейски 

валутен фонд би могло да бъде част 

от целта за засилване на 

европейското сближаване, при 

условие че дейностите му не се 

ограничават до еврозоната, че той 

дава предимство на региони, които са 

по-малко облагодетелствани по 

отношение на развитието и достъпа 

до капитали, и че не налага 

контрапродуктивни мерки за 

бюджетни ограничения на регионите 

и държавите членки; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Изменение  83 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мартина Михелс, Костас 

Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Катержина Конечна, 

Палома Лопес Бермехо, Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, София 

Сакорафа, 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 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. потвърждава отново принципа, 

че допълнителните политически 

приоритети следва да бъдат съчетавани 

с допълнителни финансови средства, 

независимо дали те възникват в момента 

на приемането на нова МФР или в хода 

на нейното изпълнение, и подчертава, че 

финансирането на нови потребности не 

следва да вреди на съществуващите 

политики и програми; очаква освен 

това, че ще бъдат въведени достатъчно 

разпоредби за гъвкавост, за да се 

посрещнат непредвидените 

обстоятелства, които могат да възникнат 

в хода на изпълнение на МФР; 

13. в този контекст се 

противопоставя на всяко номинално 

намаление на обема на бюджета на 

ЕС в следващата МФР, потвърждава 
отново принципа, че допълнителните 

политически приоритети следва да 

бъдат съчетавани с допълнителни 

финансови средства, независимо дали те 

възникват в момента на приемането на 

нова МФР или в хода на нейното 

изпълнение, и подчертава, че 

финансирането на нови потребности не 

следва да вреди на съществуващите 

политики и програми; очаква освен 

това, че ще бъдат въведени достатъчно 

разпоредби за гъвкавост, за да се 

посрещнат непредвидените 

обстоятелства, които могат да възникнат 

в хода на изпълнение на МФР; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Изменение  84 

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

Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа 

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 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. счита, че Европа може да стане 

по-силна и по-амбициозна само ако ѝ се 

предоставят допълнителни 

финансови средства; призовава, с 

оглед на горепосочените 

предизвикателства и приоритети и 

като се вземе предвид излизането на 

Обединеното кралство от Съюза, за 

значително увеличаване на бюджета 

на Съюза; оценява необходимите 

тавани на разходите в МФР на 1,3% от 

брутния национален доход (БНД) на 

ЕС-27, независимо от набора от 

инструменти, които се отчитат над 

таваните; 

14. счита, че Европа може да стане 

по-силна и по-амбициозна само ако се 

реформира, така че да се доближи до 

очакванията на гражданите по 

отношение на солидарността, 

сближаването, убежището, 

защитата на околната среда и 

биоразнообразието, създаването на 

зелена икономика и енергия, 

социалния напредък и подкрепата за 

научните изследвания и 

образованието; счита, че 

необходимите тавани на разходите в 

МФР следва да достигнат 

максимално допустимия съгласно 

Договорите дял от БНД на ЕС-27; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Изменение  85 

Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес 

Пеняс, 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 14 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  14a. подчертава, че настоящите 

тавани трябва да бъдат увеличени 

значително, като МФР стане гъвкава 

и организирана система за 

разходните програми на ЕС с 

достатъчно ресурси за важните 

направления на действие; подчертава, 

че това няма да бъде възможно, без да 

се реши въпросът с липсата на реално 

икономическо сближаване, без 

намаляване на заплахите пред 

равенството, насърчаване на 

инвестиции в промяна на 

производствения модел, справяне с 

изменението на климата и 

насърчаване на сътрудничество при 

по-добри условия; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Изменение  86 

Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес 

Калдентей, 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 14 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  14б. подчертава, че според доклада 

„Вернер“ от 1970 г. и доклада 

„Макдугъл“ от 1977 г. е необходимо 

Съюзът да увеличи значително 

своите публични ресурси дори само за 

да компенсира дисбалансите на 

външния платежен баланс и че 

поради тази причина са необходими 

вноски от 4% от БНД в бюджета на 

ЕС като преходна стъпка към 

постигане на по-високо равнище, само 

за преодоляване на съществуващите 

различия; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Изменение  87 

Димитриос Пападимулис, Костас Хрисогонос, Люк Минг Фланаган, Таня 

Гонсалес Пеняс, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, 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 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. е убеден, че освен ако Съветът не 

даде съгласие за значително 

увеличаване на размера на 

националните вноски в бюджета на ЕС, 

въвеждането на нови истински 

собствени ресурси на ЕС остава 

единствената възможност за адекватно 

финансиране на следващата МФР; 

15. е убеден, че освен ако Съветът не 

даде съгласие за значително 

увеличаване на размера на 

националните вноски в бюджета на ЕС, 

въвеждането на нови истински 

собствени ресурси на ЕС остава 

единствената възможност за адекватно 

финансиране на следващата МФР; 

подчертава обаче, че основата за 

бюджета на ЕС следва да не бъде само 

БНД, което би направило МФР 

несправедлива, небалансирана и без 

прогресивно програмиране; освен това 

счита, че при финансирането на 

следващата МФР следва да бъдат 

взети предвид социални фактори 

като безработица, достъп до 

обществени блага и местен брутен 

доход в най-необлагодетелстваните 

райони и предградия; 

Or. en 

 

 


