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2.7.2018 A8-0247/34 

Изменение  34 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Хелмут Шолц, Елеонора 

Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза 

Матиаш, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. припомня, че в своята 

резолюция от 15 март 2018 г. 

Парламентът определи следните 

приоритети за бюджета на ЕС за 

2019 г.: устойчив растеж, иновации, 

конкурентоспособност, сигурност, 

борба срещу изменението на климата, 

преход към енергия от възобновяеми 

източници и миграция, и също така 

призова да се отдели специално 

внимание на младите хора; 

1. призовава за бюджет на ЕС за 

2019 г., който да може ефективно да 

насърчава социалното развитие, 
устойчив растеж,икономическо, 

социално и териториално 

сближаване, иновации, публични 

инвестиции, зачитане на околната 

среда и защитата на биологичното 

разнообразие, мир и външна и 

вътрешна солидарност, особено по 

отношение на мигрантите; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/35 

Изменение  35 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Палома Лопес 

Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. подчертава въпреки това, че 

кризата, засягаща ЕС, възникна 

вследствие на рамката, установена 

от Договора от Лисабон и 

предхождащите го договори, и че 

това положение не може да бъде 

преодоляно при настоящата рамка; 

припомня необходимостта да се 

осигури възможност за обратимост 

на договорите, уреждащи 

интеграцията, с цел да се отмени 

Договорът от Лисабон, и по-

специално Договорът за стабилност, 

координация и управление в 

икономическия и паричен съюз, 

пакетът от шест законодателни 

акта и пакетът от два 

законодателни акта; призовава 

Европейския съвет да свика 

междуправителствена конференция, 

която да разгледа възможността за 

обратимост и отмяна на договорите; 

подчертава неотложната 

необходимост държавите членки да 

си възвърнат способността да вземат 

решения относно икономическите 

политики, които най-добре 

отговарят на техните потребности; 
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2.7.2018 A8-0247/36 

Изменение  36 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, 

Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6a. подчертава, че ЕФСИ не 

насърчава нито истинска 

инвестиционна политика, нито 

истински ангажимент за справяне с 

безработицата и слабия 

икономически растеж; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/37 

Изменение  37 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9a. подчертава, че европейският 

стълб на социалните права се опитва 

да отклони вниманието от 

неолибералните политики на ЕС, 

които допринесоха за голямата 

икономическа криза и за несигурните 

условия на труд и неравенството 

между жените и мъжете; заявява, че 

европейският стълб на социалните 

права цели да наложи хармонизиран 

нисък стандарт на социални права на 

равнището на ЕС, отслабвайки 

трудовите и социалните права на 

работниците и служителите и 

стремейки се да задълбочи още повече 

експлоатацията и обедняването на 

гражданите, като същевременно се 

опитва да узакони антисоциалните е 

недемократични инструменти, като 

рамката за икономическо управление 

на ЕС; заявява, че прогресивни 

социални политики могат да бъдат 

постигнати единствено чрез друга 

Европа, такава, която разчупва 

рамката на бюджетните 

ограничения и политиките на 

конкурентоспособност, 

либерализация и дерегулация на 

пазара на труда, които подкопават 

социалните и трудовите права в 
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държавите членки и оказват натиск 

с цел поддържане на ниско равнище 

на трудовите възнаграждения; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/38 

Изменение  38 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, 

Мариза Матиаш, Стелиос Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 21a. строго осъжда финансирането 

чрез „Хоризонт 2020“ на израелски 

дружества, които активно участват 

в нарушаването от страна на Израел 

на международното право и на 

правата на човека в палестинските 

територии; счита, че никое 

предприятие, провеждащо научни 

изследвания за военните, не следва да 

получава финансиране от бюджета 

на ЕС; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/39 

Изменение  39 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Елеонора Форенца, Такис 

Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Мариза Матиаш, Стелиос 

Кулоглу, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 30 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 30a. призовава за увеличаване на 

финансирането за програми за 

насърчаване на заетостта с 

гарантирани права и за социалното 

приобщаване на младите хора, като 

се вземат мерки финансовите 

средства на ЕС да не насърчават 

създаването на неплатени стажове, 

несигурни условия на труд или 

замяната на постоянни работни 

места с временни работни места или 

неплатени стажове; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/40 

Изменение  40 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, 

Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32a. подчертава факта, че 

равнището на задлъжнялост в редица 

държави членки продължава да е сред 

най-високите в света; изисква 

следователно Комисията и 

държавите членки да инициират и да 

подкрепят процес на предоговаряне на 

държавния дълг (по отношение на 

съответните суми, падежа и 

лихвите) и на отмяна на неговия 

спекулативен и незаконен компонент 

в най-задлъжнелите държави, за да 

стане обслужването на дълга 

съвместимо с икономическото и 

социалното развитие; отбелязва, че 

икономическото възстановяване на 

държавите членки е невъзможно без 

намаляване на дълга; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/41 

Изменение  41 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, 

Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32б. осъжда факта, че въпреки 

приключването на програмите за 

икономически реформи, държавите 

членки, които трябваше да ги 

изпълняват, са изправени пред 

сериозни проблеми на икономическо и 

социално равнище и все още са 

засегнати от последиците и 

политиките, наложени от 

тройката; призовава следователно за 

изготвянето на план за действие в 

извънредни ситуации в подкрепа на 

икономиките на държавите, 

засегнати от намесата на тройката, 

който да предвижда финансови 

средства и необходимите изключения 

от функционирането на единния 

пазар и общите политики; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/42 

Изменение  42 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, Палома Лопес 

Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32в. призовава за създаването на 

специфични програми за подкрепа за 

държави, които считат, че 

членството в еврозоната не може 

повече да се поддържа и е станало 

непоносимо, като се предвиди 

подходяща компенсация за 

причинените загуби, в рамките на 

договорено оттегляне на държавите, 

които желаят това, от единната 

валута; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/43 

Изменение  43 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, 

Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0247/2018 

Даниеле Виоти 

Бюджет за 2019 г. – Мандат за тристранната среща 

2018/2024(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 32г. счита, че законодателството 

за банковия съюз обслужва 

единствено интересите на сектора 

на едрия финансов капитал в ЕС и че 

то нарушава основни демократични 

принципи; призовава за отмяна на 

законодателството за банковия съюз 

и припомня необходимостта от 

осигуряване на демократичен 

публичен контрол на банковата 

система; 

Or. en 

 

 


