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12.3.2018 A8-0062/16 

Изменение  16 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Съображение Е a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Еа. като има предвид, че бюджетът 

на Европейския съюз следва да 

насърчава публичните инвестиции, 

като подкрепя продуктивните и 

стратегическите сектори 

(включително тяхната модернизация 

и устойчивост), публичните услуги, 

създаването на работни места с 

права, борбата с бедността, 

социалното изключване и 

неравенството, опазването на 

околната среда и пълноценното 

използване на потенциала на всяка 

държава и всеки регион, наред със 

стремеж към външни отношения, 

основани на солидарност, 

сътрудничество, взаимно уважение и 

мир;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Изменение  17 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2а. призовава за значително 

увеличаване на бюджета на ЕС с цел 

по-застъпено изпълнение на 

преразпределителната му функция, 

като по този начин се спомага за 

постигане на икономическо и 

социално сближаване;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Изменение  18 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2б. отхвърля Договора за стабилност, 

координация и управление в 

икономическия и паричен съюз 

(„Фискалния пакт“), 

законодателството относно 

„икономическото управление“ и 

пакта „Евро плюс“, които 

продължават политиките на строги 

икономии в ЕС и във всяка от 

неговите държави членки – политики 

на експлоатация, обедняване и 

задълбочаване на социалното 

неравенство и несправедливост и 

посегателство срещу правата и 

социалните функции на държавата – 

които неизбежно ще влошат 

икономическите и социалните 

условия, особено в държави, където 

условията вече са по-трудни; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Изменение  19 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3а. призовава да бъдат разпределени 

средства за програми, които 

насърчават заетостта, която трябва 

да включва права, и социалното 

приобщаване на младите хора, като 

гарантират, че финансовите 

средства от ЕС не спомагат за 

създаване на неплатени стажове, 

труд при несигурни условия или 

замяна на постоянни работни места 

с временни работни места или 

стажове; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Изменение  20 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5а. счита, че за истинско разрешаване 

на проблемите, свързани с устойчивия 

икономически растеж, 

безработицата, бедността, 

социалното изключване и 

неравенството (главно на доходите), е 

необходима промяна на политиките 

на Европейския съюз; подчертава, че е 

необходима нова стратегия за 

определянето на нов път за Европа, 

тоест път на пълна заетост, 

работни места с права, достойни 

заплати, социално и икономическо 

сближаване и социална защита за 

всички, като се гарантира възможно 

най-висок стандарт на живот – път, 

който обръща внимание на 

потребностите на всички държави 

членки в областта на развитието, и 

по-специално на най-слабо развитите 

държави, и който насърчава 

действителното сближаване, като 

намалява разликите в развитието 

между държавите членки и 

съществуващите икономически, 

социални и регионални неравенства; 

Or. pt 

 

 


