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BG Единство в многообразието BG 

8.3/2018 A8-0048/111 

Изменение  111 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Костас Хрисогонос, Хавиер 

Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, 

Иржи Мащалка, Мартина Михелс, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт 

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

2017/2052(INI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 82 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 82a. подчертава, че транспортните 

инфраструктура, мрежи и услуги с 

високо качество са от съществено 

значение за икономическото и 

социалното развитие на държавите и 

регионите, не само защото те 

спомагат за икономическия растеж, 

стимулират производствената 

система и допринасят за създаването 

на работни места и за 

модернизацията на държави и 

региони, но и поради това, че играят 

основна роля за сближаването на 

народите и за борбата срещу 

изолацията на общности; счита 

следователно, че е наложително те 

да бъдат разглеждани като основен 

политически приоритет за 

икономическия растеж и за 

териториалното, икономическото и 

социалното сближаване, което 

означава, че публичният контрол 

върху развитието, управлението и 

поддръжката на транспортните 

инфраструктура, мрежи и услуги е от 

съществено значение; 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

8.3/2018 A8-0048/112 

Изменение  112 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Костас Хрисогонос, Хавиер 

Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, 

Иржи Мащалка, Мартина Михелс, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт 

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

2017/2052(INI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 83 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 83a. отхвърля използването на 

бюджета на ЕС за финансиране на 

стратегии за дерегулиране на 

транспорта и за приватизация, като 

формулираните в последователните 

железопътни пакети или проекта 

„Единно европейско небе“, като се 

има предвид, че те са синоним на 

влошаване на качеството и 

безопасността на услугите, на 

експлоатацията на работниците и 

служителите в транспортния 

сектор и на подчиняването на този 

стратегически сектор на интересите 

на многонационални дружества; 

Or. pt 



 

AM\1148064BG.docx  PE616.074v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

8.3/2018 A8-0048/113 

Изменение  113 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Костас Хрисогонос, Хавиер 

Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, 

Иржи Мащалка, Мартина Михелс, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт 

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

2017/2052(INI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 83 б (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 83б. подчертава значението на 

гарантираното финансиране за 

изпълнението на интегрирана морска 

политика (насърчаване на различни 

аспекти на морските научни 

изследвания и на развитието на 

морските технологии и инженерство, 

включително корабостроенето, с цел 

стимулиране на по-екологосъобразна 

инфраструктура за морския 

транспорт и пристанищна 

инфраструктура съобразно рамка на 

публично управление, която укрепва 

сектора на рибарството, като 

гарантира неговата модернизация, 

неговата социална и икономическа 

жизнеспособност, устойчивостта на 

ресурсите и специфичната роля и 

особеностите на най-отдалечените 

региони), както и на оптимизирането 

на мултимодалния транспорт и на 

прехода към цифрови транспортни 

услуги и устойчиви видове транспорт, 

включително по вътрешните водни 

пътища; 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

8.3/2018 A8-0048/114 

Изменение  114 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Костас Хрисогонос, Хавиер 

Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, 

Иржи Мащалка, Мартина Михелс, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт 

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

2017/2052(INI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 84 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 84a. изтъква, че туризмът е основен 

фактор за насърчаването на 

местните и на регионалните 

икономики и съответно за 

икономическото и социалното 

сближаване; подчертава 

следователно значението на прехода 

към устойчив туристически сектор, 

който не се основава на ниски 

заплати и несигурни работни места, 

което ще изисква мерки за борба със 

силно сезонния му характер, но и по-

добра координация между проектите 

в областта на туризма и 

инфраструктурните проекти и 

действия за опазване на природното, 

историческото и културното 

наследство; 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

8.3/2018 A8-0048/115 

Изменение  115 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Костас Хрисогонос, Хавиер 

Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, 

Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 

Ян Олбрихт 

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

2017/2052(INI) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 84 а (нов) 

 
Предложение за резолюция Изменение 

 84б. призовава при отпускането на 

средства за транспорта и туризма в 

следващата МФР да се взема предвид 

тяхното положително въздействие 

върху намаляването на регионалните 

асиметрии, както и върху борбата 

срещу и намаляването на 

несигурността и на сезонността в 

тези два сектора; 

Or. pt 

 


