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BG Единство в многообразието BG

16.10.2019 A9-0017/24

Изменение 24
Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Мартин Бушман, Мариза Матиаш, 
Жузе Гушман, Мик Уолас, Клеър Дейли, Мартина Михелс, Еманюел Морел, 
Манюел Бомпар, Ан-Софи Пелтие, Мартина Андерсън, Мат Карти, Стелиос 
Кулоглу
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0017/2019
Моника Холмайер, Ейдер Гардиасабал Рубиал
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изразява твърдо убеждение, че е 
належащо да се предприемат действия 
за преодоляване на 
предизвикателството, свързано с 
изменението на климата, и за опазване 
на околната среда по начин, който 
стимулира заетостта, създава нови 
работни места, укрепва 
конкурентоспособността, насърчава 
устойчиво развитие и осигурява 
социален просперитет; подчертава 
важната роля на новите и 
нововъзникващите технологии за 
постигането на тази цел; подчертава 
необходимостта Съюзът да дава пример 
и да вдъхновява другите държави по 
света да инвестират повече в разходи, 
свързани с климата; приветства силните 
призиви за предприемане на действия, 
отправени от лидерите на Съюза по 
време на неотдавнашната среща на 
високо равнище на ООН по въпросите 
на изменението на климата, и наскоро 
поетите от няколко държави членки 
ангажименти за увеличаване на 
разходите в области като енергийната 
ефективност, енергията от 
възобновяеми източници и устойчивата 
транспортна и енергийна 
инфраструктура; счита, че тези 

4. изразява твърдо убеждение, че е 
належащо да се предприемат действия 
за преодоляване на 
предизвикателството, свързано с 
изменението на климата, и за опазване 
на околната среда по начин, който 
стимулира заетостта, създава нови 
работни места, укрепва 
конкурентоспособността, насърчава 
устойчиво развитие и осигурява 
социален просперитет, насърчава 
благоденствието за всички, изгражда 
устойчив растеж и отговаря на 
редица социални потребности, 
включително образование, 
здравеопазване, социална закрила, 
като същевременно се бори срещу 
бедността; подчертава важната роля на 
новите и нововъзникващите технологии 
за постигането на тази цел; подчертава 
необходимостта Съюзът да дава пример 
и да вдъхновява другите държави по 
света да инвестират повече в разходи, 
свързани с климата; приветства силните 
призиви за предприемане на действия, 
отправени от лидерите на Съюза по 
време на неотдавнашната среща на 
високо равнище на ООН по въпросите 
на изменението на климата, и наскоро 
поетите от няколко държави членки 
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изявления следва да бъдат съпътствани 
от конкретни действия от страна на 
държавите членки, включително при 
разискванията им в рамките на Съвета;

ангажименти за увеличаване на 
разходите в области като енергийната 
ефективност, енергията от 
възобновяеми източници и устойчивата 
транспортна и енергийна 
инфраструктура; счита, че тези 
изявления следва да бъдат съпътствани 
от конкретни действия от страна на 
държавите членки, включително при 
разискванията им в рамките на Съвета;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

16.10.2019 A9-0017/25

Изменение 25
Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Мартин Бушман, Аня Хазекамп, 
Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Марк Ботенга, Мик Уолас, Клеър Дейли, 
Мартина Михелс, Манюел Бомпар, Ан-Софи Пелтие, Стелиос Кулоглу
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0017/2019
Моника Холмайер, Ейдер Гардиасабал Рубиал
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. предлага следователно бюджет за 
2020 г., в който се предвиждат 
съществени по размер финансови 
средства за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
околната среда и изменението на 
климата, и който компенсира, доколкото 
е възможно, съществуващото 
изоставане в постигането на целта 20% 
от разходите на Съюза за периода 
2014 – 2020 г. да бъдат свързани с 
климата; предлага значително 
увеличение с над 2 милиарда евро над 
равнището от ПБ по бюджетните редове 
в различните функции, и основно в 
подфункция 1а, които имат голям 
принос за постигането на целта относно 
свързаните с климата разходи; 
внимателно насочва тези увеличения 
към бюджетни редове с отлична степен 
на изпълнение и с оперативен капацитет 
за усвояване на допълнителните 
бюджетни кредити през 2020 г.;

7. предлага следователно бюджет 
на Съюза за 2020 г., в който се 
предвиждат съществени по размер 
финансови средства за справяне с 
предизвикателствата в областта на 
околната среда и изменението на 
климата, и който компенсира, доколкото 
е възможно, съществуващото 
изоставане в постигането на целта 50% 
от разходите на Съюза в края на 
периода 2014 – 2020 г. да бъдат 
свързани с климата; предлага 
значително увеличение с над 
2 милиарда евро над равнището от ПБ 
по бюджетните редове в различните 
функции, и основно в подфункция 1а, 
които имат голям принос за постигането 
на целта относно свързаните с климата 
разходи; внимателно насочва тези 
увеличения към бюджетни редове с 
отлична степен на изпълнение и с 
оперативен капацитет за усвояване на 
допълнителните бюджетни кредити през 
2020 г.;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/26

Изменение 26
Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Мик 
Уолас, Клеър Дейли, Мартина Михелс, Манюел Бомпар, Ан-Софи Пелтие, 
Стелиос Кулоглу
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0017/2019
Моника Холмайер, Ейдер Гардиасабал Рубиал
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10.  предлага допълнителни 
целенасочени увеличения по други 
бюджетни редове, свързани с 
приоритетите на Парламента, в области 
като малките и средните предприятия 
(МСП), цифровизацията, изкуствения 
интелект, научните изследвания в 
областта на раковите заболявания, 
сътрудничеството в областта на 
сигурността и правосъдието, митниците, 
миграцията и външната политика, в 
т.ч. развитието и хуманитарната 
помощ;

10.  предлага допълнителни 
целенасочени увеличения по други 
бюджетни редове, свързани с 
приоритетите на Парламента, в области 
като малките и средните предприятия 
(МСП), цифровизацията, изкуствения 
интелект, научните изследвания в 
областта на раковите заболявания, 
сътрудничеството в областта на 
сигурността и правосъдието, митниците, 
развитието и хуманитарната помощ;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

16.10.2019 A9-0017/27

Изменение 27
Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Мик 
Уолас, Клеър Дейли, Мартина Михелс, Еманюел Морел, Манюел Бомпар, Ан-
Софи Пелтие, Стелиос Кулоглу
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0017/2019
Моника Холмайер, Ейдер Гардиасабал Рубиал
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 12 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

12а. счита, че една ефективна борба 
срещу корупцията, данъчните измами 
и избягването на данъци, 
практикувани от многонационалните 
дружества и най-богатите лица, би 
дала възможност в националните 
бюджети на държавите членки да се 
върне сума, оценявана от Комисията 
на един трилион евро годишно; 
отбелязва, че има реален дефицит на 
действия от страна на Съюза по този 
въпрос; в тази връзка подчертава 
спешната необходимост от създаване 
на европейски орган за борба с 
данъчните измами и отклонението 
от данъчно облагане;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

16.10.2019 A9-0017/28

Изменение 28
Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Мартин Бушман, Аня Хазекамп, 
Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Марк Ботенга, Мик Уолас, Клеър Дейли, 
Мартина Михелс, Еманюел Морел, Манюел Бомпар, Ан-Софи Пелтие, Мартина 
Андерсън, Мат Карти, Стелиос Кулоглу
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0017/2019
Моника Холмайер, Ейдер Гардиасабал Рубиал
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. посочва, че „Хоризонт 2020“ 
осигурява много силна европейска 
добавена стойност и има жизненоважен 
принос за развитието на 
екологосъобразни технологии и на 
щадящи климата и околната среда 
иновации, така че да се поставят 
основите на бъдещата независимост от 
изкопаемите горива и да се подкрепи 
преходът към по-кръгова икономика; 
подчертава освен това значението на 
програмата за други важни области на 
европейските научни изследвания, като 
цифровизацията, изкуствения интелект 
и научните изследвания в областта на 
раковите заболявания; по тази причина 
значително увеличава разпределените за 
„Хоризонт 2020“ бюджетни кредити за 
поети задължения със 737,8 милиона 
евро над равнището от ПБ; предоставя 
освен това в съответствие с член 15, 
параграф 3 от Финансовия регламент 
цялата сума на отменените през 2018 г. 
в резултат на неизпълнение на 
научноизследователски проекти 
бюджетни кредити за поети задължения 
в размер на 280,7 милиона евро за 
бюджетните редове на „Хоризонт 2020“, 
които са от най-голямо значение за 

15. посочва, че „Хоризонт 2020“ 
осигурява много силна европейска 
добавена стойност и има жизненоважен 
принос за развитието на 
екологосъобразни технологии и на 
щадящи климата и околната среда 
иновации, така че да се поставят 
основите на бъдещата независимост от 
изкопаемите горива и намаленията на 
емисиите , съответстващи на 
ангажиментите в Парижкото 
споразумение, както и да се подкрепи 
преходът към по-кръгова икономика; 
подчертава освен това значението на 
програмата за други важни области на 
европейските научни изследвания, като 
цифровизацията, изкуствения интелект 
и научните изследвания в областта на 
раковите заболявания; по тази причина 
значително увеличава разпределените за 
„Хоризонт 2020“ бюджетни кредити за 
поети задължения със 737,8 милиона 
евро над равнището от ПБ; предоставя 
освен това в съответствие с член 15, 
параграф 3 от Финансовия регламент 
цялата сума на отменените през 2018 г. 
в резултат на неизпълнение на 
научноизследователски проекти 
бюджетни кредити за поети задължения 
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научноизследователските проекти, 
свързани с климата, и призовава 
Комисията да обърне специално 
внимание на справедливото географско 
разпределение на тези финансови 
средства;

в размер на 280,7 милиона евро за 
бюджетните редове на „Хоризонт 2020“, 
които са от най-голямо значение за 
научноизследователските проекти, 
свързани с климата, и призовава 
Комисията да обърне специално 
внимание на справедливото географско 
разпределение на тези финансови 
средства;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

16.10.2019 A9-0017/29

Изменение 29
Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Лейла Шайби, Мариза Матиаш, Жузе 
Гушман, Марк Ботенга, Мик Уолас, Клеър Дейли, Мартина Михелс, Еманюел 
Морел, Манюел Бомпар, Ан-Софи Пелтие, Стелиос Кулоглу
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0017/2019
Моника Холмайер, Ейдер Гардиасабал Рубиал
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 15 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15а. призовава Съюза да увеличи 
усилията си за укрепване на 
кохезията и социалното сближаване 
в Европа; предлага бюджетът на 
Европейския социален фонд, и по-
специално на Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица (FEAD) да бъде удвоен, за да се 
преодолее бедността в Европа;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/30

Изменение 30
Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, Мик 
Уолас, Клеър Дейли, Мартина Михелс, Манюел Бомпар, Ан-Софи Пелтие, 
Стелиос Кулоглу
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0017/2019
Моника Холмайер, Ейдер Гардиасабал Рубиал
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 15 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15б. счита, че в бюджета на Съюза 
следва да бъдат осигурени 
достатъчно средства за постигане на 
икономическо, социално и 
териториално сближаване в най-
отдалечените региони (НОР) на 
Съюза, както и за специфични мерки в 
тези региони, както е предвидено в 
член 349 от ДФЕС, в съответствие с 
целите и принципите, определени в 
съобщението на Комисията от 24 
октомври 2017 г. относно засилено и 
обновено стратегическо 
партньорство с най-отдалечените 
региони на ЕС;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/31

Изменение 31
Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Манюел Бомпар, Ан-Софи Пелтие, 
Стелиос Кулоглу
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0017/2019
Моника Холмайер, Ейдер Гардиасабал Рубиал
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 34 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

34а. предлага, след споразумението 
за назначаване на нов европейски 
главен прокурор, нейната служба да 
бъде обезпечена със значителни 
финансови средства и персонал, така 
че Европейската прокуратура да 
започне да функционира пълноценно 
при встъпването на европейския 
главен прокурор в длъжност през 
2020 г.;

Or. en
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BG Единство в многообразието BG

16.10.2019 A9-0017/32

Изменение 32
Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Аня Хазекамп, Мариза Матиаш, Жузе 
Гушман, Мартина Михелс, Еманюел Морел, Манюел Бомпар, Ан-Софи Пелтие, 
Стелиос Кулоглу
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0017/2019
Моника Холмайер, Ейдер Гардиасабал Рубиал
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 40 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

40а. предлага значително 
увеличение на бюджетния ред за 
„Човешко развитие“, което следва да 
има за цел да се компенсира 
неотдавнашното решение на САЩ да 
намалят финансирането за развитие 
в световен мащаб, особено за НПО, 
работещи в областта на 
репродуктивното здраве;
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Изменение 33
Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Мариза Матиаш, Жузе Гушман, 
Мартина Михелс, Еманюел Морел, Манюел Бомпар, Ан-Софи Пелтие, Стелиос 
Кулоглу
от името на групата GUE/NGL

Доклад A9-0017/2019
Моника Холмайер, Ейдер Гардиасабал Рубиал
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Предложение за резолюция
Параграф 56 – буква в

Предложение за резолюция Изменение

в) по отношение на Европейския 
омбудсман – да се добавят две 
длъжности AD над бюджета за 2020 г., 
съчетано с незначителни съкращения 
по три бюджетни реда с цел 
компенсиране на сумите, 
възстановени по други два бюджетни 
реда;

в) по отношение на Европейския 
омбудсман  – да се добавят две 
длъжности AD над бюджета за 2020 г.;

Or. en


