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Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8а. продължава да настоява, че са 

необходими различна селскостопанска 

политика и политика в областта на 

рибарството, чийто ръководен 

принцип да бъде правото на 

суверенитет на всяка държава по 

отношение на храните и 

продоволственото осигуряване, както 

и че трябва да бъдат премахнати 

ограниченията, довели рибарите, 

извършващи крайбрежен риболов в 

малък мащаб, и малките и средните 

земеделски стопани до отказ да 

произвеждат; счита, че трансферът 

на средства от функция 2 (Опазване и 

управление на природните ресурси) 

към функция 4 (ЕС – фактор от 

световно значение) е във вреда на 

посочените политики; 

Or. en 
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João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 
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Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8б. отхвърля напълно използването на 

бюджета на Общността за 

финансирането на милитаристичен и 

нео-либерален ЕС, отражение на 

което е разпределянето на 464 

милиона евро за Европейската служба 

за външна дейност; призовава да се 

следи отблизо нейното въздействие 

върху другите бюджетни политики, 

тъй като беше предвидено нейното 

създаване да няма отражение върху 

бюджета и да не излага на опасност 

усилията за преодоляване на кризата; 

изразява съжаление относно 

милитаризма и чуждестранната 

намеса, конкретизирани в 

предишните бюджети и в настоящия 

бюджет; 

Or. en 
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João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Søren Bo Søndergaard, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Lösing, Kartika 
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Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8в. отхвърля механизмите на 

икономическото управление и Пакта 

за еврото, които са основани на 

допълнителни мерки за ограничаване 

на разходите, предприемани както на 

равнище ЕС, така и на национално 

равнище, и които ще задълбочат 

текущата икономическа и социална 

криза, особено в държавите в по-

затруднено икономическо и социално 

положение; подчертава, че 

бюджетът на Общността следва да 

се използва, за да се даде приоритет 

на политиките на действително 

сближаване, основаващи се на 

социалния напредък и на 

съхранението и насърчаването на 

потенциала на всяка държава, 

създаването на работни места, 

устойчивото използване на 

природните ресурси и опазването на 

околната среда, с цел истинско 

икономическо и социално сближаване; 

Or. en 
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Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8г. посочва, че стратегията ЕС 2020 

следва да бъде заменена от 

алтернативна програма, която да 

подпомага устойчивото развитие и 

засилването на екологосъобразното 

вътрешно търсене, основаващо се на 

прогресивно нарастващи трудови 

възнаграждения, пълната заетост, 

придружена от права, социалното 

благоденствие, действията за 

премахване на бедността и 

социалната изолация, както и 

подобреното социално и 

икономическо сближаване; 

Or. en 



 

AM\861535BG.doc  PE459.746v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.3.2011 A7-0058/10 

Изменение  10 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 
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Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8д. призовава Комисията да даде 

същински приоритет на борбата с 

бедността, като предложи 

конкретни действия във връзка с 

намаляването на бедността и 

начини, по които бюджетът на ЕС 

би могъл да допълни мерките на 

равнище държави-членки, в 

допълнение към сумата от 1 милион 

евро, разпределена за популяризиране 

на тази политика; 

Or. en 



 

AM\861535BG.doc  PE459.746v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.3.2011 A7-0058/11 

Изменение  11 

João Ferreira, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds 

Rubiks, Jacky Hénin, Willy Meyer, Sabine Lösing, Sabine Wils 
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Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 e (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8е. поради това призовава 

стратегията ЕС 2020 да бъде 

заменена от „Европейска стратегия 

за солидарност и устойчиво 

развитие“, основаваща се на 

споменатите по-горе принципи, с нов 

пакет от икономически и социални 

политики и политики в областта на 

околната среда, която да насърчава 

инвестициите: 

 i) в качеството на труда във всичките 

му аспекти (възнаграждения, 

стабилност, условия на труд и 

обучение) и в подобряването на 

квалификацията с цел формирането 

на високообразована и квалифицирана 

работна сила, 

 ii) в основна и подпомагаща 

промишлеността инфраструктура, 

 iii) в обществени услуги с цел 

подобряване на тяхното качество, 

 iv) в силна кохезионна политика с цел 

насърчаване на социалното и 

икономическото сближаване, 

 v) в защитата на околната среда и 

природните ресурси, 

 vi) в подобряването на трудовите, 
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социалните и екологичните 

стандарти и стандартите за 

безопасност с цел постигане на 

хармонизация, която да съответства 

на най-високите стандарти, 

 vii) в социалната икономика, 

 viii) в социалната закрила с цел 

премахване на бедността и борба 

срещу социалното изключване, 

 ix) в (публичните) научни изследвания 

и иновации с цел гарантиране на 

полза за всички, 

 x) в насърчаването на културата и 

гражданското участие, 

 xi) в постепенната 

„дематериализация“ на 

икономиката; 

Or. en 
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Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 ж (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8ж. счита, че е необходима пълна 

промяна на текущите политики на 

ЕС, ако действително се цели 

намирането на решение на 

проблемите, свързани с устойчивия 

икономически растеж, 

безработицата, бедността, 

социалното изключване и 

неравенството (на доходите); 

подчертава, че е необходима нова 

стратегия за определянето на нов 

път за Европа, път на пълна заетост, 

достойни условия на труд, заплати, 

осигуряващи достойни условия на 

живот, социално и икономическо 

сближаване и социална защита за 

всички, който да гарантира възможно 

най-високи жизнени стандарти; път, 

който обръща внимание на 

потребностите на всяка държава-

членка в областта на развитието, по-

специално на най-слабо развитите 

държави-членки, който насърчава 

действителното сближаване, 

допринасящо за намаляване на 

разликите в развитието между 

държавите-членки, както и 

икономическите, социалните и 

регионалните неравенства; 

Or. en 

 


