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BG Единство в многообразието BG 

11.12.2018 A8-0454/1 

Изменение  1 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 г. 

(2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1a. счита, че нито в предишното 

предложение, нито в настоящото 

такова са предвидени достатъчно 

бюджетни средства за прилагане на 

принципа за икономическо, социално и 

териториално сближаване; счита, че 

за постигането на това ще е 

необходимо значително увеличение на 

финансирането за сближаване; 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.12.2018 A8-0454/2 

Изменение  2 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 г. 

(2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1б. счита, че предложеният 

бюджет няма да бъде достатъчен за 

прилагането на принципа за 

икономическо, социално и 

териториално сближаване, което ще 

доведе до увеличаване на 

асиметриите и ще задълбочи процеса 

на различия между държавите 

членки, и че поради това бюджетът 

следва да бъде отхвърлен; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/3 

Изменение  3 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 г. 

(2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1в. призовава за специфични 

планове за подкрепа на икономиките 

на държавите с търговски дефицит, с 

дефицит по текущата сметка и с 

неустойчиви равнища на дълга, като 

се осигурят финансови средства и се 

предоставят необходимите дерогации 

за функционирането на единния пазар 

и общите политики; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/4 

Изменение  4 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 г. 

(2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1г. призовава за създаването на 

програми за подкрепа на държавите 

членки, които желаят да договорят 

излизането си от еврозоната въз 

основа на аргумента, че участието им 

е станало неустойчиво и непоносимо; 

счита, че подобни програми следва да 

предвиждат подходящо обезщетяване 

за социалните и икономическите 

щети, причинени от 

присъединяването към единната 

валута; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/5 

Изменение  5 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 г. 

(2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1д. подчертава необходимостта 

от последователна инвестиционна 

стратегия на Съюза под формата на 

инвестиционна програма на Съюза за 

устойчиво развитие и заетост, 

обезпечена със сума в размер на поне 

2% от бюджета на Съюза годишно за 

период от 10 години, която следва да 

допълва сходни усилия за публични 

инвестиции, полагани от държавите 

членки; отбелязва, че 

инвестиционната програма ще се 

самофинансира отчасти чрез по-

висок ръст на БВП и по-високи 

данъчни приходи; призовава 

Комисията и Съвета да включат 

допълнителни финансови средства в 

своето предложение за бюджета за 

2019 г.; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/6 

Изменение  6 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 г. 

(2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 e (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1e. подчертава със съжаление, че 

бедствията по принцип засягат тези, 

които разполагат с по-малко 

средства да се защитят, независимо 

дали става въпрос за хора или 

държави; отбелязва, че реакцията 

при природни или причинени от 

човека бедствия следва да бъде 

възможно най-бърза, така че вредите 

да са минимални и хората и 

имуществото да могат да бъдат 

спасени; подчертава необходимостта 

от допълнително увеличаване на 

средствата, особено по бюджетните 

редове, свързани с предотвратяването 

и готовността за бедствия в рамките 

на Съюза, като се вземат предвид по-

специално пожарите в Гърция, 

Испания и Португалия (довели до 

трагична загуба на човешки живот), 

които оказаха драматично и 

значително въздействие върху 

хората; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/7 

Изменение  7 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 г. 

(2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1ж (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13ж. обръща внимание на 

необходимостта от увеличаване на 

финансирането за смекчаване на 

въздействието на кризи и 

нестабилност на селскостопанските 

пазари, които са били и продължават 

да бъдат причина за множество 

случаи на несъстоятелност на малки 

предприятия, като допринасят за 

обезлюдяването на селските райони и 

за концентрацията на 

производството; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/8 

Изменение  8 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 г. 

(2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф -1 з (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1з. подчертава, че 

продължаващите дисбаланси по 

веригата за доставки на храни, в 

която позицията на първичните 

производители е значително по-слаба 

от тази на другите участници, следва 

да подтикнат Комисията да 

предприеме действия за подобряване 

на прозрачността на цените и 

маржовете във веригата за доставки 

на храни, като по този начин се 

гарантира справедлива цена за 

производството и подобряване на 

доходите на малките и средните 

земеделски стопани; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/9 

Изменение  9 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 г. 

(2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 и (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1и.  обръща внимание на заплахите, 

надвиснали над множество горски 

екосистеми, като например, наред с 

другото, разпространението на 

инвазивни чужди видове, вредители 

(като нематода по боровете и други) 

и горските пожари; счита, че следва 

да бъдат осигурени достатъчно 

финансови ресурси чрез общностни 

програми и мерки за подкрепа за 

извършване на оценка на здравето на 

растенията, екологичното състояние 

на горите и тяхното възстановяване, 

включително и повторното 

залесяване; отбелязва, че тези ресурси 

са особено важни и спешно 

необходими за някои държави членки, 

а именно Португалия, Гърция и 

Испания, след многобройните 

предшестващи пожари на 

националната им територия; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/10 

Изменение  10 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0454/2018 

Даниеле Виоти, Паул Рюбиг 

Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 г. 

(2018/2275(BUD)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 й (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1й.  призовава за увеличаване на 

резерва за спешна помощ и на 

средствата за фонд „Солидарност“ 

на Европейския съюз в контекста на 

неотдавнашните трагични бедствия, 

а именно пожарите и екстремната 

суша в Гърция, Португалия и 

Испания; 

Or. pt 

 

 


