
 

AM\1168620BG.docx  PE624.234v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

8.11.2018 A8-0358/60 

Изменение  60 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. потвърждава отново 

официалната си позиция, че 

равнището на МФР за периода 2021 – 

2027 г. следва да бъде определено на 

1 324,1 милиарда евро по цени от 

2018 г., което представлява 1,3 % от 

БНД на ЕС–27, с цел да се осигури 

необходимото равнище на 

финансиране за най-важните 

политики на ЕС, което ще им даде 

възможност да изпълнят своята 

мисия и цели; 

16. Счита, че МФР за периода 

2021 – 2027 г. следва да бъде 

съществено увеличена спрямо 

предложението на Комисията и 

препоръчва Светът да започне 

преговори с оглед постигането на 

тази цел; счита, че предложеният 

бюджет няма да бъде достатъчен за 

прилагането на принципа на 

икономическо, социално и 

териториално сближаване, че ще 

доведе до увеличаване на 

асиметриите и ще задълбочи процеса 

на различия между държавите 

членки, и че поради това следва да 

бъде отхвърлен; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/61 

Изменение  61 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, 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 МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка iii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

iii. повишаване на равнището на 

финансиране за транспортната 

инфраструктура чрез програмата за 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ – Транспорт); 

iii. повишаване на равнището на 

финансиране за транспортната 

инфраструктура чрез програмата на 

Механизма за свързване на Европа 

(МСЕ – Транспорт) и едновременно 

повишаване на равнището на 

финансиране за националната, 

регионалната и местната 

транспортна инфраструктура и 

устойчивата мобилност; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/62 

Изменение  62 

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 МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка ix 

 

Предложение за резолюция Изменение 

ix. запазване на финансирането на 

политиката на сближаване за ЕС–27 на 

равнището на бюджета за периода 

2014 – 2020 г. в реално изражение; 

ix. значително увеличаване на 

финансирането на политиката на 

сближаване за ЕС–27 над равнището на 

бюджета за периода 2014 – 2020 г. в 

реално изражение; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/63 

Изменение  63 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка xiv 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xiv. увеличаване на настоящото 

финансиране за програмата „Творческа 

Европа“; 

 

xiv. увеличаване на настоящото 

финансиране за програмата „Творческа 

Европа“ и създаване на нови програми 

и бюджетни редове за финансиране в 

подкрепа на културата; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/64 

Изменение  64 

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 МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка xvi 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xvi. запазване на финансирането на 

общата селскостопанска политика 

(ОСП) за ЕС–27 на равнището на 

бюджета за периода 2014 – 2020 г. в 

реално изражение, като същевременно 

се впише първоначалният размер на 

селскостопанския резерв; 

 

xvi. запазване на финансирането на 

общата селскостопанска политика 

(ОСП)  за ЕС–27 на равнището на 

бюджета за периода 2014 – 2020 г. в 

реално изражение, като същевременно 

се предвиди преразпределяне на 

плащанията, така че да се осигури 

справедливо разпределение между 

държавите, видовете производство и 

производителите, като се премахнат 

настоящите неравенства и се 

облагодетелстват съответно 

държавите членки с по-голям 

производствен дефицит, както и 

малките и средните производители, и 
се впише първоначалният размер на 

селскостопанския резерв; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/65 

Изменение  65 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка xvi a (нова) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 xvia. да увеличи финансирането за 

POSEI и да създаде специална 

програма POSEI за подкрепа на 

транспорта, с бюджетни кредити не 

по-ниски от тези за съществуващата 

програма POSEI; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/66 

Изменение  66 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0358/2018 

Ян Олбрихт, Изабел Тома, Януш Левандовски, Жерар Дьопре 

Междинен доклад относно МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка xvii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xvii. увеличаване с 10% на равнището 

на Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, в съответствие с новата му 

мисия в областта на синята икономика; 

 

xvii. увеличаване с 10% на равнището 

на Европейския фонд за морско дело и 

рибарство, в съответствие с новата му 

мисия в областта на синята икономика, 

без да се пренебрегва подкрепата за 

рибарството, която изисква да се 

прекратят ограниченията за 

подновяване на риболовния флот, при 

условие че риболовният капацитет се 

коригира, за да се вземе предвид 

наличието на рибни запаси и 

тяхното опазване; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/67 

Изменение  67 

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 МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка xvii 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xviii. удвояване на настоящото 

финансиране за програмата „LIFE+“, в 

т.ч. специални пакети за биологичното 

разнообразие и управлението на 

мрежата „Натура 2000“; 

 

xviii. удвояване на настоящото 

финансиране за програмата „LIFE+“, в 

т.ч. специални пакети за биологичното 

разнообразие и управлението на 

мрежата „Натура 2000“ и гарантиране 

на справедливо разпределение на 

финансирането между държавите 

членки; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/68 

Изменение  68 

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 МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка xix 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xix. въвеждане на специален 

бюджетен кредит (4,8 милиарда евро) за 

нов фонд за справедлив енергиен преход 

за преодоляване на социалното и 

социално-икономическото въздействие 

и въздействието в областта на околната 

среда върху работниците и общностите, 

засегнати отрицателно от прехода, 

насочен към преодоляване на 

зависимостта от въглищата и въглерода; 

 

xix. въвеждане на специален 

бюджетен кредит (4,8 милиарда евро) за 

нов фонд за справедлив енергиен 

преход, гарантиращ балансирано 

разпределение на финансирането 

между държавите членки, за 

преодоляване на социалното и 

социално-икономическото въздействие 

и въздействието в областта на околната 

среда върху работниците и общностите, 

засегнати отрицателно от прехода, 

насочен към преодоляване на 

зависимостта от въглищата и въглерода; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/69 

Изменение  69 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Барбара Спинели, 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 МФР за годините 2021—2027 г. — позиция на Парламента с 

оглед на постигането на споразумение 

(2018/0166R(APP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 – подточка xx 

 

Предложение за резолюция Изменение 

xx. укрепване на инструмента(ите) в 

подкрепа на политиките за съседство и 

развитие (3,5 млрд. евро) за да се 

допринесе допълнително за 

финансирането на инвестиционен план 

за Африка; 

xx. укрепване на инструмента(ите) в 

подкрепа на политиките за 

сътрудничество за развитие (3,5 млрд. 

евро) за да се допринесе допълнително 

за финансирането на мерки за борба 

срещу бедността и укрепване и 

развитие на обществени услуги в, 

наред с другото, областите на 

образованието, здравеопазването, 

социалната сигурност, 

водоснабдяването и основните 

санитарно-хигиенни условия, както и 

подкрепа на селското стопанство и 

промишлеността в Африка; 

Or. en 

 

 


