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28.5.2018 B8-0239/13 

Изменение  13 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените 

ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 1а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 1а. противопоставя се на всякакво 

намаляване на обема на бюджета на 

ЕС в следващата МФР, както в 

абсолютно, така и в относително 

изражение; счита, че е необходимо 

значително увеличаване на бюджета 

на ЕС с цел укрепване на неговата 

преразпределителна роля, 

допринасяйки по този начин за 

прилагането на принципа на 

икономическо и социално сближаване; 

счита, че това укрепване следва да се 

постигне чрез увеличаване на 

вноските на държавите членки въз 

основа на техния брутен национален 

доход (БНД), като по пътя на 

преразпределение бъде укрепен 

основният принцип, че държавите 

членки с най-висок БНД допринасят 

пропорционално повече, с което се 

допринася за ефективно 

икономическо и социално сближаване, 

а не до по-широко неравенство в 

Европейския съюз; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/14 

Изменение  14 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените 

ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2а. като има предвид, че делът на 

политиката на сближаване в общия 

бюджет на ЕС следва да бъде 

значително увеличен за периода след 

2020 г., тъй като Кохезионният фонд 

и структурните фондове следва да 

играят основна роля в борбата с 

асиметриите между и в рамките на 

държавите членки; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/15 

Изменение  15 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените 

ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3а. счита, че увеличаването на 

бюджета на Общността следва да 

доведе до по-големи публични 

инвестиции и увеличена подкрепа за 

продуктивните сектори, намаляване 

на множество структурни 

зависимости на държавите, 

създаването на работни места със 

защита на правата на работниците, 

качествени обществени услуги, както 

и пълноценно използване на 

потенциала на държавите; 

подчертава, че следва да се отхвърли 

всякакво обвързване на използването 

на средства на Общността с 

определени условия; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/16 

Изменение  16 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените 

ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4а. счита, че правилото за 

единодушие следва да бъде запазено 

като гаранция за бюджет на ЕС, 

който да е от полза за всички 

държави членки, а не само за някои 

от тях; препоръчва увеличаване на 

автономния и гъвкав капацитет за 

управление на новата МФР за всяка 

държава членка, като се избягват по-

голяма централизация и излишната 

бюрокрация по отношение на общите 

правила за прилагането му; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/17 

Изменение  17 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените 

ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 5а. отхвърля категорично 

подчиняването на политиката на 

сближаване на структурните 

реформи, налагани в рамките на 

икономическото управление на ЕС, 

тъй като политиката на сближаване 

не следва да се използва като 

инструмент за финансово наказание 

на държави членки или региони, 

които отхвърлят политиките на 

дерегулация и приватизация; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/18 

Изменение  18 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените 

ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 6а. твърдо отхвърля обвързването 

с каквито и да било 

макроикономически условия при 

прилагането на фондовете на ЕС; 

подчертава рисковете, свързани със 

създаването на форми на 

политическа обвързаност с условия и 

също ги отхвърля; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/19 

Изменение  19 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените 

ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7а. подкрепя създаването на 

програма, насочена към 

специфичните потребности и 

трудности на най-отдалечените 

райони, възстановяването на 

програмите POSEI в областта на 

рибарството и създаването на нови 

транспортни връзки по линия на 

програмите POSEI ; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/20 

Изменение  20 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените 

ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8а. призовава за увеличаване на 

финансирането за програми за 

насърчаване на заетостта с 

гарантирани права и за социалното 

приобщаване на младите хора, като 

се вземат мерки финансовите 

средства на ЕС да не допринасят за 

създаването на неплатени стажове, 

несигурни условия на труд или замяна 

на постоянни работни места с 

временна работа или неплатени 

стажове; 

Or. en 

 

 


