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8.11.2018 A8-0358/54 

Изменение  54 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Еманюел Морел, Патрик 

Льо Ярик, Палома Лопес Бермехо, Хавиер Кусо Пермуй, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 

г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. подчертава, че предложението на 

Комисията относно общото равнище на 

следващата МФР, определено на 1,08% 

от БНД на ЕС–27 (1,11% след 

интегрирането на Европейския фонд за 

развитие), представлява – по отношение 

на процента от БНД – намаление в 

реално изражение в сравнение с 

действащата МФР; счита, че 

предложеното равнище на МФР няма 

да позволи на Съюза да изпълни 

политическите си ангажименти и да 

отговори на важни бъдещи 

предизвикателства; възнамерява 

поради това да договори 

необходимото повишение; 

3. подчертава, че предложението на 

Комисията относно общото равнище на 

следващата МФР, определено на 1,08% 

от БНД на ЕС–27 (1,11% след 

интегрирането на Европейския фонд за 

развитие), представлява – по отношение 

на процента от БНД – намаление в 

реално изражение в сравнение с 

действащата МФР; счита, че 

предложеното равнище на МФР не 

отговаря на реалните потребности 

на държавите членки, нито на 

стремежите на техните работници 

и граждани и следователно трябва да 

бъде отхвърлено; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/55 

Изменение  55 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш,  

Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй, Еманюел Морел 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 

г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. заявява освен това, че се 

противопоставя на всякакво намаляване 

на равнището на отдавна утвърдени, 

заложени в Договорите политики на 

ЕС, като политиката на сближаване, 

общата селскостопанска политика и 

общата политика в областта на 

рибарството; изразява особено 

несъгласие с евентуални радикални 
съкращения, които ще се отразят 

неблагоприятно върху същността и 

целите на тези политики, като 

съкращенията, предложени за 

Кохезионния фонд или за Европейския 

земеделски фонд за развитие на 

селските райони; противопоставя се в 

този контекст на предложението за 

намаляване на Европейския социален 

фонд+ (ЕСФ+) въпреки разширяването 

на неговия обхват и включването на 

четири съществуващи социални 

програми, и по-конкретно 

инициативата за младежка заетост; 

4. заявява освен това, че силно се 

противопоставя на всякакво намаляване 

на равнището, било то в абсолютно 

или в относително изражение, на 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване и на 

равнището на подкрепата за 

секторите на селското стопанство и 

рибарството; осъжда по-специално 

всички съкращения, които ще се отразят 

неблагоприятно върху тези области, 

като предложените съкращения за 

Европейския фонд за регионално 

развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони, 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство и Европейския фонд за 

гарантиране на земеделието; 

противопоставя се в този контекст на 

предложението за намаляване на 

Европейския социален фонд+ (ЕСФ+); 

призовава за укрепване на Програмата 

от специфични мерки за 

отдалечените региони и за островите 

(POSEI), и по-специално за 

създаването на специфична 

подпрограма на POSEI за подкрепа на 

транспорта; 
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