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8.3.2018 A8-0048/118 

Изменение  118 

Мартина Михелс, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес 

Пеняс, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, София Сакорафа, Хелмут Шолц, 

Палома Лопес Бермехо 

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 89 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  89б. счита, че е от решаващо 

значение политиката на сближаване 

да продължи да обхваща всички 

региони на ЕС и да бъде основният 

инструмент на Съюза за 

солидарност, развитие и инвестиции, 

основаващ се на дългосрочна 

стратегия и перспективи и с бюджет 

на висотата на 

предизвикателствата; изисква 

следователно настоящият таван от 

1% за разходите на ЕС да бъде 

увеличен на най-малко 1,3% от БНД 

на Съюза, за да може той да 

продължи да подкрепя 

съществуващите области на 

политиката, като същевременно с 

това се избягва финансирането на 

нови предизвикателства за тяхна 

сметка и се запазва делът на 

политиката на сближаване на 

настоящото му равнище, тоест над 

една трета от МФР; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Изменение  119 

Юнус Омаржи, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Катержина Конечна, 

Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, 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 89 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  89в. подчертава, че въпреки че 

финансовите средства на 

политиката на сближаване са в 

полза, първо, на най-слабо развитите 

региони и на най-бедните градски и 

селски райони, и в богатите региони 

би следвало да има приоритетни за 

политиката на сближаване райони; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Изменение  120 

Мартина Михелс, Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Жуан Ферейра, Люк 

Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Катержина Конечна, Палома Лопес 

Бермехо, Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, Жуан Пимента Лопеш, 

София Сакорафа, Хелмут Шолц, Мигел Виегаш 

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 90 

 

Предложение за резолюция Изменение 

90. счита, че е от първостепенно 

значение да се запази финансирането за 

политиката на сближаване за периода 

след 2020 г. за ЕС-27 най-малко на 

равнището от бюджета за 2014 – 2020 г. 

по постоянни цени; подчертава, че 

брутният вътрешен продукт (БВП) 

следва да остане един от параметрите за 

предоставяне на финансови средства по 

линия на политиката на сближаване, но 

счита, че той следва да бъде допълнен с 

набор от социални, свързани с околната 

среда и демографски показатели за по-

добро отчитане на нови видове 

неравенство между регионите и в 

рамките на ЕС във всички държави 

членки; подкрепя в допълнение 

продължаването в рамките на новия 

програмен период на елементите от 

действащата МФР, които 

модернизираха политиката на 

сближаване и я ориентираха в по-голяма 

степен към резултатите, а именно 

тематичната концентрация, 

предварителните условия, рамката за 

изпълнението и връзката с 

икономическото управление; 

90. счита, че е от първостепенно 

значение да се запази финансирането за 

политиката на сближаване за периода 

след 2020 г. за ЕС-27 най-малко на 

равнището от бюджета за 2014 – 2020 г. 

по постоянни цени; изразява 

изключителна загриженост във 

връзка с неотдавнашните изявления 

на Комисията за възможни големи 

съкращения на бюджета на 

политиката на сближаване, които 

евентуално биха могли да бъдат 

осъществени в следващата МФР и 

които биха довели до изключването 

на някои или дори на повечето 

региони от обхвата на политиката 

на сближаване; подкрепя бюджет, 

който е съизмерим с 

предизвикателствата, пред които се 

изправят регионите, и призовава 

политиката на сближаване да не се 

превръща в променлива величина, 

използвана за корекции; припомня, че 

включването на всички региони на ЕС 

в обхвата на политиката на 

сближаване е елемент, който за 

Европейския парламент не подлежи 

на преговори; подчертава, че брутният 
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вътрешен продукт (БВП) следва да 

остане един от параметрите за 

предоставяне на финансови средства по 

линия на политиката на сближаване, но 

счита, че той следва да бъде допълнен с 

набор от социални, свързани с околната 

среда и демографски показатели за по-

добро отчитане на нови видове 

неравенство между регионите и в 

рамките на ЕС във всички държави 

членки; е убеден, че важно 

предизвикателство за бъдещата 

политика на сближаване ще бъде 

осигуряването на достатъчна 

подкрепа за регионите със средни 

доходи, за да се поддържа тяхната 

положителна тенденция на 

развитие, и че политиката на 

сближаване трябва едновременно да 

намалява разликите между и в 

рамките на регионите и да 

предотвратява изоставането на 

уязвимите райони, като разгледа 

възможността за разширяване на 

обхвата и на дела на финансовите 

средства, предназначени за 

категорията „регион в преход“; 
подкрепя в допълнение продължаването 

в рамките на новия програмен период на 

елементите от действащата МФР, които 

модернизираха политиката на 

сближаване и я ориентираха в по-голяма 

степен към резултатите, а именно 

тематичната концентрация и рамката за 

изпълнението; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Изменение  121 

Мартина Михелс, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Костас 

Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, 

Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, Иржи Мащалка, Лиа Ни Риада, 

Димитриос Пападимулис, 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 90 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  90а. отново заявява, че политиката 

на сближаване не трябва да се 

обвързва с условия на европейско 

равнище, които са извън сферата на 

влияние на местните и регионалните 

органи и на другите бенефициенти; 

Or. en 



 

AM\1148071BG.docx  PE616.074v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

8.3.2018 A8-0048/122 

Изменение  122 

Юнус Омаржи, Мартина Андерсън, Лин Бойлан, Мат Карти, Костас Хрисогонос, 

Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес Пеняс, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Лиа Ни Риада, Димитриос Пападимулис, Хелмут Шолц, София Сакорафа, 

Мартина Михелс 

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 90 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  90б. счита, че в следващата МФР 

следва да бъдат предоставени 

достатъчно средства за 

икономическо, социално и 

териториално сближаване в най-

отдалечените региони на Съюза, 

както и за специфични мерки в тези 

региони, предвидени в член 349 от 

ДФЕС, в съответствие с целите и 

принципите, определени в 

съобщението на Комисията относно 

засилено и обновено стратегическо 

партньорство с най-отдалечените 

региони на ЕС; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Изменение  123 

Шабиер Бенито Силуага, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Таня 

Гонсалес Пеняс, Палома Лопес Бермехо, Мартина Михелс, 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 91 

 

Предложение за резолюция Изменение 

91. е силно ангажиран със 

задълженията, произтичащи от 

член 9 от ДФЕС, за изграждането на 

социална Европа и за изпълнението на 

европейския стълб на социалните права 

въз основа на устойчивия растеж в 

рамките на силно конкурентна 

социална пазарна икономика, чиято 

цел е пълна заетост и социален прогрес 

и насърчаване на равенството между 

жените и мъжете, солидарност между 

поколенията и защита на правата на 

детето, както е посочено в Договора; 

подчертава, че това изпълнение изисква 

социалните политики да бъдат 

финансирани правилно, и изтъква 

произтичащата от това необходимост от 

увеличаване на финансирането на 

съществуващите инструменти, които 

допринасят за постигането на тези цели, 

а именно ЕСФ, инициативата за 

младежка заетост, Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се 

лица, ЕФПГ и Програмата на 

Европейския съюз за заетост и социални 

иновации; настоява те да присъстват в 

следващата МФР и да продължат да 

бъдат изпълнявани предимно чрез 

отпускане на безвъзмездни средства; 

91. е силно ангажиран с 

преориентирането на европейския 

проект с оглед на изграждането на 

социална Европа и на изпълнението на 

европейския стълб на социалните права, 

чиято цел е пълна заетост и социален 

прогрес и насърчаване на равенството 

между жените и мъжете, солидарност 

между поколенията и защита на правата 

на детето, както е посочено в ДФЕС; 

подчертава, че това изпълнение изисква 

социалните политики да бъдат 

финансирани правилно, и изтъква 

произтичащата от това необходимост от 

увеличаване на финансирането на 

съществуващите инструменти, които 

допринасят за постигането на тези цели, 

а именно ЕСФ, инициативата за 

младежка заетост, Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се 

лица, ЕФПГ и Програмата на 

Европейския съюз за заетост и социални 

иновации; настоява те не само да 

присъстват в следващата МФР, но и да 

получат по-голяма финансова 

подкрепа в съответствие с техните 

цели и да продължат да бъдат 

изпълнявани предимно чрез отпускане 

на безвъзмездни средства; 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Изменение  124 

Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес 

Пеняс, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, Иржи Мащалка, Мартина 

Михелс, Димитриос Пападимулис, 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 93 

 

Предложение за резолюция Изменение 

93. подчертава, че ЕСФ по-

специално следва да увеличи 

подкрепата си за развитието на 

социалния диалог, а именно чрез 

усъвършенстване на изграждането на 

капацитет на социалните партньори, 

включително на европейските секторни 

и междусекторни равнища, и че този 

ангажимент следва да стане 

задължителен за държавите членки във 

всички региони на ЕС; 

93. подчертава, че ЕСФ по-

специално следва да увеличи 

подкрепата си за развитието на 

социалния диалог, а именно чрез 

усъвършенстване на изграждането на 

капацитет на социалните партньори, 

включително на европейските секторни 

и междусекторни равнища, и че този 

ангажимент следва да стане 

задължителен за държавите членки във 

всички региони на ЕС; настоява, че 

ЕСФ следва да подкрепи прехода към 

кръгова икономика, като предостави 

и увеличи подкрепата за обучение на 

работниците и служителите; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Изменение  125 

Костас Хрисогонос, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Таня Гонсалес 

Пеняс, Такис Хаджигеоргиу, Катержина Конечна, Меря Кюльонен, Палома Лопес 

Бермехо, Иржи Мащалка, Мартина Михелс, София Сакорафа, 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 99 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  99а. припомня, че споразуменията 

за свободна търговия не само 

намаляват заетостта, особено в 

областта на селското стопанство, 

но и много често възпрепятстват 

икономическото и социалното 

сближаване и увеличават 

безпокойството сред работниците и 

служителите и 

неудовлетвореността на 

общественото мнение като цяло; 

счита, че една последователна 

стратегия на солидарен 

протекционизъм би намалила риска 

от извеждане на дейността в 

чужбина и би улеснила създаването 

на условия за преместване на 

промишленото производство в 

рамките на ЕС; подчертава, че е 

важно да се прилага истинска 

общоевропейска промишлена 

политика, пораждаща устойчив и 

приобщаващ растеж; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Изменение  126 

Юнус Омаржи, Люк Минг Фланаган, 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 99 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  99б. счита, че с оглед на 

извънредната хуманитарна ситуация, 

породена от кризата с приемането на 

мигранти, репресивните агенции на 

Съюза следва да се подпомагат от 

агенция на ЕС, чийто основен мандат 

е защитата на гражданите, 

хуманитарната подкрепа и 

спасителните операции, като се 

гарантират основните права на 

всички, както граждани на Съюза, 

така и граждани на трети държави; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Изменение  127 

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

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

Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, Мари-Пиер Вю,  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0048/2018 
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Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. 

2017/2052(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 101 

 

Предложение за резолюция Изменение 

101. потвърждава, че прилагането на 

модернизирана обща селскостопанска 

политика е от основно значение за 

продоволствената сигурност и 

независимост, за запазването на 

населението в селските райони и на 

заетостта, за устойчивото развитие, за 

устойчивостта на околната среда, на 

селското и на горското стопанство и за 

осигуряването на здравословни храни с 

високо качество и на приемлива цена за 

европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна и свързаните 

със здравето изисквания нараснаха, 

също както и необходимостта от 

осигуряване на подкрепа за 

земеделските стопани с оглед на 

преминаването към по-

екологосъобразни селскостопански 

практики и от справяне с изменението 

на климата; подчертава необходимостта 

от осигуряване на подкрепа за 

сигурността на доходите на 

земеделските стопани и от укрепване на 

връзката между ОСП и осигуряването 

на обществени блага; подчертава, че 

ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 

101. потвърждава, че прилагането на 

модернизирана обща селскостопанска 

политика е от основно значение за 

продоволствената сигурност и 

независимост, за запазването на 

населението в селските райони и на 

заетостта, за устойчивото развитие, за 

устойчивостта на околната среда, на 

селското и на горското стопанство и за 

осигуряването на здравословни храни с 

високо качество и на приемлива цена за 

европейските граждани; посочва, че 

потребностите от храна и свързаните 

със здравето изисквания нараснаха, 

също както и необходимостта от 

осигуряване на подкрепа за 

земеделските стопани с оглед на 

преминаването към по-

екологосъобразни селскостопански 

практики и от справяне с изменението 

на климата; подчертава необходимостта 

от осигуряване на подкрепа за 

сигурността на доходите на 

земеделските стопани и от укрепване на 

връзката между ОСП и осигуряването 

на обществени блага; подчертава, че 

ОСП е една от най-интегрираните 

политики и че тя се финансира 

предимно на равнище ЕС, поради което 
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замества националните разходи; замества националните разходи; 

отхвърля всякакви опити за повторна 

национализация на разходите на ОСП 

и подчертава необходимостта от 

механизми за публично регулиране на 

производството и на пазарите, с цел 

да се гарантират по-справедливи 

производствени цени и стабилни и 

справедливи доходи за земеделските 

стопани; 

Or. en 

 

 


