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28.5.2018 B8-0239/6 

Изменение  21 

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 

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9а. обръща внимание на 

възможността за прилагане на 

координирани мерки за данъчно 

облагане в държавите членки, 

насочени към предприятията с голям 

капитал и в полза на хората, 

работниците и техните държави; 

отхвърля идеята за разработване на 

„европейска данъчна политика“; 

Or. en 



 

AM\1154519BG.docx  PE621.622v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

28.5.2018 B8-0239/22 

Изменение  22 

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 

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 10а. призовава за създаването на 

програми за подкрепа на държави 

членки, които желаят да договорят 

излизането си от еврозоната на 

основание на това, че 

продължаването на 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. en 
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28.5.2018 B8-0239/23 

Изменение  23 

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 

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 11a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 11а. призовава за подновяване на 

акцента върху един от принципите за 

финансиране по линия на ОСП, а 

именно „осигуряването на добър 

жизнен стандарт за земеделските 

производители“, с цел борба със 

засилената концентрация на 

производството, с намаляването на 

броя на дребните земеделски стопани 

и задълбочаването на регионалните 

асиметрии и с външната зависимост 

по отношение на стоките, което 

благоприятства най-големите 

икономики в ЕС и големите 

аграрнопромишлени предприятия; 

изразява съжаление поради факта, че 

това явление излага на риск 

земеделско и селско наследство от 

световно значение, докато големият 

аграрно-промишлен сектор разширява 

своите маржове и налага своя модел 

на световна продоволствена система, 

с разрушителни последствия за 

околната среда; подчертава 

централната роля на земеделските 

стопани в селскостопанската и 

продоволствената политика; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/24 

Изменение  24 

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 

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 12a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 12а. призовава за засилване на 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство (ЕФМДР), който е насочен 

преди всичко към подпомагане на 

дребномащабния, крайбрежния и 

непромишления риболов, подобряване 

на сигурността на флота, на 

условията на труд и здравето и 

хигиената на борда, подобряване на 

познаването на националните 

ресурси, както и осигуряване на 

принос за изграждането на научния и 

техническия капацитет на 

институциите на държавите членки, 

работещи в областта на 

научноизследователската и 

развойната дейност; се застъпва за 

създаването на механизми за 

обезщетение и подпомагане на 

доходите на рибарите в контекста на 

нестабилността, свързана с 

риболовната дейност; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/25 

Изменение  25 

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 

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 13а. призовава за увеличаване на 

сумите по бюджетните редове, 

които насърчават ефективни 

ответни действия за приемането и 

социалното приобщаване на 

бежанците и мигрантите; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/26 

Изменение  26 

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 

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 14a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14а. отхвърля решително 

създаването на Европейския фонд за 

отбрана и на Европейската програма 

за промишлено развитие в областта 

на отбраната, както и създаването 

на новата функция V „Сигурност и 

отбрана“, от която Европейският 

фонд за отбрана ще се финансира след 

2020 г.; припомня, че съгласно член 41, 

параграф 2 от Договора за 

Европейския съюз разходите за военни 

операции или в областта на 

отбраната не се осигуряват от 

бюджета на Съюза; осъжда и 

изразява дълбоко съжаление във 

връзка с безпрецедентната бързина, с 

която ЕС се милитаризира; 

настоятелно призовава за 

разоръжаване, в това число ядрено 

разоръжаване, за демобилизация на 

войските и прекратяване на 

външните военни интервенции; 

настоятелно призовава за 

разпускането на НАТО; припомня, че 

най-добрият начин за насърчаване на 

мира е чрез подкрепянето на мерки за 

премахване на бедността, 

хуманитарна помощ и устойчиво и 

справедливо икономическо и социално 

развитие; счита, че външното 

сътрудничество следва да се основава 

на принципа на международна 
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солидарност и пълно зачитане на 

желанието на всяка държава за 

развитие и по отношение на 

скоростта на това развитие; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/27 

Изменение  27 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14б. подчертава необходимостта 

от публична ОСП, която дава 

приоритет на вътрешния пазар, 

поставя в центъра на 

селскостопанската политика цените, 

осигуряващи справедлив доход на 

производителите, и създава 

инструменти за регулиране на 

пазарите и производството; 

отхвърля всякакви опити за повторно 

национализиране на разходите за 

ОСП; подчертава необходимостта 

от механизми за публично регулиране 

на производството и на пазарите с 

цел да се гарантират справедливи 

цени за производството и стабилни и 

справедливи доходи за земеделските 

стопани; призовава за подновяване на 

акцента върху един от основните 

принципи на ОСП, а именно 

„осигуряването на добър жизнен 

стандарт за земеделските 

производители“, с цел борба със 

засилената концентрация на 

производството, с намаляването на 

броя на дребните земеделски стопани 

и задълбочаването на регионалните 

асиметрии и с външната зависимост 

по отношение на стоките, което 

благоприятства най-големите 

икономики в ЕС и големите 

аграрнопромишлени предприятия; 
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изразява съжаление поради факта, че 

това явление излага на риск 

земеделско и селско наследство от 

световно значение, докато големият 

аграрно-промишлен сектор разширява 

своите маржове и налага своя модел 

на световна продоволствена система, 

с разрушителни последствия за 

околната среда; подчертава 

централната роля на земеделските 

стопани в селскостопанската и 

продоволствената политика; счита, 

че от създаването си насам ОСП не е 

съумяла да приложи на практика 

един от основните си принципи, а 

именно „да се осигури справедлив 

стандарт на живот за онези, които 

обработват земята“; счита, че в 

рамките на предстоящата реформа 

трябва да се поднови акцентът върху 

този основен принцип, с цел борба със 

засилената концентрация на 

производството и с намаляването на 

броя на дребните земеделски стопани, 

което води до по-нататъшно 

обезлюдяване на селските райони; 

подчертава централната роля на 

земеделските стопани в 

селскостопанската и 

продоволствената политика; 

категорично се противопоставя на 

господстващото положение на пазара 

и несправедливото ценообразуване, 

прилагано от големите аграрно-

промишлени предприятия за сметка 

на безопасността и качеството на 

храните и продоволствения 

суверенитет, здравето на човека и 

здравето на животните, хуманното 

отношение към животните и 

околната среда; подчертава 

значението на борбата с 

неравенството в икономиките на 

селските райони и на улесняването на 

приемствеността между 

поколенията в селскостопанския 

сектор; призовава Комисията, в 

навечерието на предстоящата 
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реформа на ОСП, да пренасочи 

акцента на настоящата ОСП, в 

която доминират интензивното 

селско стопанство и екстензивното 

отглеждане на монокултури, към 

устойчиво селско стопанство и 

устойчива продоволствена политика, 

като се вземат предвид различните 

икономически, социални, екологични, 

хранителни и здравни проблеми и 

предизвикателства; поради това 

изразява съжаление относно 

съкращенията на бюджета за селско 

стопанство и изразява дълбоко 

съжаление, че тези съкращения са 

съсредоточени върху разходи от 

съществено значение в областта на 

развитието на селските райони и 

агроекологията вместо върху не 

толкова целенасочените директни 

плащания; счита, че тези прекомерни 

съкращения и премахването на 

заделените средства (т. нар. 

„екологизиране“) за околната среда по 

стълб 1 показва, че въпреки 

реториката, съществува общо 

отдръпване от агроекологичните 

иновации и насочване към укрепване 

на дългосрочното поведение, което 

причинява агроекологични проблеми; 

призовава Комисията да въведе мерки 

за увеличаване на видимостта и за 

засилване на ролята на жените в 

сектора на селското стопанство; 

категорично осъжда заграбването на 

земя и изисква бързи действия от 

страна на Комисията и държавите 

членки; отново заявява, че достъпът 

до вода е всеобщо право, което следва 

да бъде гарантирано на всяко човешко 

същество и не следва да бъде обект на 

приватизация; призовава Комисията 

да забрани всички форми на 

патентоване на семена, за да се 

защитят земеделските стопани от 

натиска на конкуренцията, 

предизвиквана от 

мултинационалните дружества за 
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производство на семена, и да се 

защитят местните сортове и 

нашето генетично и културно 

наследство; призовава Комисията, в 

сътрудничество с държавите членки, 

да забрани разрешаването, 

отглеждането и пускането на пазара 

на ГМО и да включи интегрираното 

управление на вредителите (ИУВ) 

като предварително условие в новата 

ОСП с цел намаляване на употребата 

на пестициди; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/28 

Изменение  28 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 14в. призовава ЕС да се върне към 

основните цели и принципи на Съюза 

и да постави акцент върху отворения 

и свободен достъп до Европа, където 

лицата, бягащи от преследване, се 

посрещат с отворени обятия и 

където ресурсите са насочени към 

сътрудничество, а не към 

конфронтация със съседните 

държави; отхвърля създаването на 

Европейски съюз за отбрана и 

задействането на постоянно 

структурирано сътрудничество 

(ПСС), което вреди също така на 

принципа на консенсус в областта на 

ОВППС/ОПСО и вместо това води 

към създаването на армия на ЕС и 

директно към повече конфликти и по-

малко мир; поради това се 

противопоставя на увеличаването на 

бюджетите на държавите членки за 

сигурност и отбрана; настоява, че ЕС 

и неговите държави членки следва да 

работят за мир, за дипломатическо и 

мирно разрешаване на конфликти, 

включително чрез инициативи за 

медиация, и за програми за 

разоръжаване, демобилизация и 

реинтеграция в съответствие с 

Устава на ООН; подкрепя Договора за 

неразпространение на ядреното 

оръжие и ядреното разоръжаване; 
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отхвърля решително създаването на 

Европейския фонд за отбрана и на 

Европейската програма за 

промишлено развитие в областта на 

отбраната, както и създаването на 

новата функция V „Сигурност и 

отбрана“, от която Европейският 

фонд за отбрана ще се финансира след 

2020 г.; припомня, че съгласно член 41, 

параграф 2 от Договора за 

Европейския съюз разходите за военни 

операции или в областта на 

отбраната не се осигуряват от 

бюджета на Съюза; осъжда и 

изразява дълбоко съжаление във 

връзка с безпрецедентната бързина, с 

която ЕС се милитаризира; 

настоятелно призовава за 

разоръжаване, в това число ядрено 

разоръжаване, за демобилизация на 

войските и прекратяване на 

външните военни интервенции; 

настоятелно призовава за 

разпускането на НАТО; припомня, че 

най-добрият начин за насърчаване на 

мира е чрез подкрепянето на мерки за 

премахване на бедността, 

хуманитарна помощ и устойчиво и 

справедливо икономическо и социално 

развитие; счита, че външното 

сътрудничество следва да се основава 

на принципа на международна 

солидарност и пълно зачитане на 

желанието на всяка държава за 

развитие и по отношение на 

скоростта на това развитие; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/29 

Изменение  29 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси 

Предложение за резолюция 

Позоваване ?? (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид факта, че 

Комисията предлага да запълни 

празнината във финансирането, 

оставена след оттеглянето на 

Обединеното кралство от ЕС, с 

допълнителни източници на приходи 

от собствени ресурси; 

– като взе предвид факта, че поради 

това няма да има намаляване на 

общата сума на приходите, която ще 

трябва да бъде разпределена; 

– като взе предвид факта, че с 

оттеглянето на Обединеното 

кралство от Европейския съюз също 

така ще има една държава членка по-

малко, която да получава средства от 

Съюза, и следователно за всички 

останали държави членки следва 

също така да има по-голям 

пропорционален дял на разположение 

в области като ОСП, ОПОР, 

Кохезионния фонд и др.; 
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