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BG Единство в многообразието BG 

17.10.2018 A8-0313/39 

Изменение  39 

Рина Роня Кари 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 79 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 79в. подчертава, че автомобилната 

служба на Парламента следва да се 

използва само за превоз от/до 

летището и/или гарата; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/40 

Изменение  40 

Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. подчертава, че четенето на 

Парламента на бюджета за 2019 г. 

отразява напълно политическите 

приоритети, приети с огромно 

мнозинство в горепосочените му 

резолюции от 15 март 2018 г. относно 

общите насоки и от 5 юли 2018 г. 

относно мандата за тристранната среща; 

припомня, че в основата на тези 

приоритети са: устойчивият растеж, 

иновациите, 

конкурентоспособността, 

сигурността, борбата с изменението на 

климата, преходът към енергия от 

възобновяеми източници и миграцията, 

както и специалното внимание към 

младите хора; 

1. подчертава, че четенето на 

Парламента на бюджета за 2019 г. не 

отразява напълно политическите 

приоритети, приети с мнозинство в 

горепосочените му резолюции от 

15 март 2018 г. относно общите насоки 

и от 5 юли 2018 г. относно мандата за 

тристранната среща; припомня, че в 

основата на тези приоритети са: 

устойчивият растеж, иновациите, 

борбата с изменението на климата, 

преходът към енергия от възобновяеми 

източници и миграцията, както и 

специалното внимание към младите 

хора; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/41 

Изменение  41 

Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. посочва, че европейските 

граждани очакват Съюзът да положи 

всички възможни усилия за 

осигуряването на икономически растеж 

и за насърчаване на създаването на 

работни места; припомня, че за 

удовлетворяването на тези очаквания са 

нужни инвестиции в научни 

изследвания и иновации, образование, 

инфраструктура, малките и средните 

предприятия (МСП) и заетостта, 

особено сред младите хора на Европа, и 

че неуспехът в това отношение ще 

подхрани разочарованието от 

европейския идеал; изразява изненада, 

че Съветът отново предлага съкращения 

именно на програмите, които са 

създадени за повишаване на 

конкурентоспособността и 

иновативността на икономиката на 

Съюза; подчертава освен това, че много 

от тези програми, например 

„Хоризонт 2020“, получават огромен 

брой кандидатури, вследствие на което 

ресурсите не се използват правилно и 

много отлични проекти не получават 

финансиране; подчертава също факта, 

че програми като „Еразъм+“, 

„Хоризонт 2020“ и Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средни 

3. посочва, че европейските 

граждани очакват Съюзът да положи 

всички възможни усилия за 

осигуряването на икономически растеж 

и за насърчаване на създаването на 

работни места; припомня, че за 

удовлетворяването на тези очаквания са 

нужни инвестиции в научни 

изследвания и иновации, образование, 

инфраструктура, малките и средните 

предприятия (МСП) и заетостта, 

особено сред младите хора на Европа, и 

че неуспехът в това отношение ще 

подхрани разочарованието от 

европейския идеал; изразява изненада, 

че Съветът отново предлага съкращения 

именно на програмите, които са 

създадени за повишаване на 

конкурентоспособността и 

иновативността на икономиката на 

Съюза; подчертава освен това, че много 

от тези програми, например 

„Хоризонт 2020“, получават огромен 

брой кандидатури, вследствие на което 

ресурсите не се използват правилно и 

много отлични проекти не получават 

финансиране; подчертава също факта, 

че програми като „Еразъм+“, 

„Хоризонт 2020“ и Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и средни 
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предприятия (COSME) са ярък пример 

за предимствата на съвместните 

действия в рамките на Съюза и 

допринасят за създаването на чувство за 

европейска принадлежност; взема 

следователно решение да увеличи 

значително бюджетните кредити за 

„Еразъм+“ и да подсили програмите, 

които допринасят за растежа и 

създаването на работни места, 

включително „Хоризонт 2020“, 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ) и COSME; 

предприятия (COSME) са ярък пример 

за предимствата на съвместните 

действия в рамките на Съюза и 

допринасят за създаването на чувство за 

европейска принадлежност; взема 

следователно решение да увеличи 

значително бюджетните кредити за 

„Еразъм+“ и да подсили програмите, 

които допринасят за растежа и 

създаването на работни места, 

включително „Хоризонт 2020“, 

компонентите от Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), които не 

са свързани с разходите за отбрана 

или с насърчаване на нашата 

зависимост от изкопаеми горива, и 

COSME; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/42 

Изменение  42 

Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава, че младежката 

безработица продължава да бъде 

неприемливо висока в някои държави 

членки и че положението на незаетите с 

работа, учене или обучение млади хора 

(NEET) и на дълготрайно безработните 

лица е особено тревожно; подчертава, че 

младите хора са най-застрашени от 

бедност и социално и икономическо 

изключване; взема следователно 

решение да увеличи бюджетните 

кредити за инициативата за младежка 

заетост над равнището, предложено от 

Комисията; подчертава, че това 

увеличение в никакъв случай не следва 

да се разглежда като предоставяне на 

бюджетните кредити за инициативата за 

младежка заетост, одобрени в контекста 

на междинното преразглеждане на 

МФР, на ранен етап от нейното 

изпълнение; 

5. подчертава, че младежката 

безработица продължава да бъде 

неприемливо висока в някои държави 

членки и че положението на незаетите с 

работа, учене или обучение млади хора 

(NEET) и на дълготрайно безработните 

лица е особено тревожно; подчертава, че 

младите хора са най-застрашени от 

бедност и социално и икономическо 

изключване; взема следователно 

решение да увеличи бюджетните 

кредити за инициативата за младежка 

заетост над равнището, предложено от 

Комисията; подчертава, че това 

увеличение в никакъв случай не следва 

да се разглежда като предоставяне на 

бюджетните кредити за инициативата за 

младежка заетост, одобрени в контекста 

на междинното преразглеждане на 

МФР, на ранен етап от нейното 

изпълнение; и настоятелно призовава 

за преобразуване на тази инициатива 

в план за заетостта, свързан със 

социален и екологичен обществен 

план за Европа, който да ангажира 

държавите членки да повишат 

равнището на усвояване на 

финансирането и да създадат повече 

качествени работни места за 

младите хора; 
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Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/43 

Изменение  43 

Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. настоява, с оглед на 

възникналите неотдавна проблеми във 

връзка със сигурността в целия Съюз, че 

финансирането по функция 3 следва да 

обръща също така особено внимание на 

мерки, които ще доведат до повишаване 

на сигурността на гражданите на Съюза; 

взема по тази причина решение да 

увеличи ресурсите на агенциите в 

областта на правосъдието и 

вътрешните работи, които поради 

нарасналата работна натовареност 

и допълнителните задачи страдат 

от недостиг на персонал и 

финансиране през последните години; 

9. настоява, с оглед на 

възникналите неотдавна проблеми във 

връзка със сигурността в целия Съюз, че 

финансирането по функция 3 следва да 

обръща също така особено внимание на 

мерки, които ще доведат до повишаване 

на сигурността на гражданите на Съюза; 

подчертава необходимостта от 

размисъл относно причините за 

липсата на икономическа сигурност 

за европейското население и връзките 

с липсата на социална закрила, 

несигурни условия на труд и 

неравенство, което води до социални 

конфликти. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Изменение  44 

Шабиер Бенито Силуага, Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. взема решение, предвид 

успешното приключване на 

преговорите относно 

преразглеждането на Програмата за 

подкрепа на структурните реформи 

(ППСР), да отмени въведения от 

Съвета резерв за сумите, прехвърлени 

от подпозиция 1б; 

заличава се 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/45 

Изменение  45 

Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23.  приветства ангажимента за 

обновен дневен ред на Съюза в 

областта на отбраната, по-точно 

чрез споразумението относно 

Европейската програма за 

промишлено развитие в областта на 

отбраната; изразява намерението си 

да отдели специално внимание на 

изпълнението от страна на 

Комисията на споразуменията, 

постигнати във връзка с Европейската 

програма за промишлено развитие в 

областта на отбраната и Европейския 

корпус за солидарност, които следва 

да бъдат включени в писмото за 

внасяне на корекции, което ще бъде 

изготвено от Комисията през 

октомври 2018 г.; 

23. отхвърля всеки опит на 

Комисията за финансиране на 

Европейската програма за промишлено 

развитие в областта на отбраната, като 

използва бюджета на Съюза; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Изменение  46 

Лиа Ни Риада 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. очаква натискът върху 

системите на някои държави членки 

в областта на миграцията и 

убежището, както и по техните 

граници, да остане висок през 2019 г. и 

счита, че в областта на миграцията 

е необходимо допълнително 

финансиране, включително с оглед на 

евентуални бъдещи непредвидими 

потребности в тази област; 

увеличава следователно бюджетните 

кредити за фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“ по отношение на 

подкрепата за законната миграция в 

Съюза и на насърчаването на 

ефективната интеграция на 

гражданите на трети държави, 

както и на подсилването на 

справедливите и ефективни 

стратегии за връщане, особено с цел 

подкрепа на подобряването от страна 

на държавите членки на мерките за 

интеграция на мигрантите, и особено 

децата и непридружените малолетни и 

непълнолетни лица; 

32. признава необходимостта от 

допълнително финансиране в областта 

на интеграцията на мигрантите и 
бежанците; увеличава следователно 

бюджетните кредити за фонд 

„Убежище, миграция и интеграция“ по 

отношение на подкрепата за 

мигрантите и бежанците и помощта 

за държавите членки за подобряване на 

мерките за интеграция на мигрантите, и 

особено децата и непридружените 

малолетни и непълнолетни лица; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/47 

Изменение  47 

Димитриос Пападимулис, Такис Хаджигеоргиу, Мартина Михелс 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 12а. припомня значението на 

Турция като съседна държава, 

включително за регионалната 

стабилност, и подчертава 

необходимостта Турция да спазва 

международното право в региона и да 

се върне към пътя на реформи, който 

гарантира благополучието на 

нейните граждани и пълното 

зачитане на всички техни права; 

отново изразява позицията си за 

замразяване на съответните 

средства по ИПП II и подчертава, че 

средствата не следва да се 

съкращават и/или насочват по начин, 

който би бил в ущърб на турските 

граждани и гражданско общество. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/48 

Изменение  48 

Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0313/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година – всички раздели 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. припомня, че политиката на 

сближаване играе основна роля за 

развитието и растежа на Съюза, както и 

за сближаването в държавите членки и 

регионите; подчертава ангажимента на 

Парламента да осигурява подходящи по 

размер бюджетни кредити за тези 

програми, които са основна политика на 

Съюза; 

6.  припомня, че политиката на 

сближаване играе основна роля за 

развитието и растежа на Съюза; 

подчертава ангажимента на Парламента 

да осигурява подходящи по размер 

бюджетни кредити за тези програми, 

които представляват една от основните 

политики на Съюза; изразява 

съжаление относно предложението 

на Комисията за отслабване на 

политиката на сближаване; 

подчертава позицията на 

Парламента, в която се призовава за 

по-силна политика на сближаване.  

Or. en 

 

 


