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21.3.2011 A7-0058/13 

Изменение  13 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Бюджет за 2012 г. под знака на 

засиленото европейско икономическо 

управление, механизма на 

Европейския семестър и целите на 

стратегията „Европа 2020“ за 

насърчаване на растежа и заетостта 

Бюджет за 2012 г. за насърчаване на 

заетостта, предотвратяване и 

управление на граждански кризи, 

устойчиво развитие и екологично 

преобразуване 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/14 

Изменение  14 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. счита, че стратегията „Европа 

2020” следва да помогне на Европа да 

се възстанови от кризата и да излезе от 

нея по-силна посредством 

интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, основаващ се на петте водещи 

цели на ЕС, а именно насърчаване на 

заетостта, подобряване на условията и 

публичните разходи за иновации, 

изследвания и развитие, постигане на 

целите за изменението на климата и за 

енергетиката, подобряване на 

образователното равнище и 

насърчаване на социалното 

включване, по-специално чрез 

намаляване на бедността; припомня, че 

самите държави-членки одобриха 

напълно тези пет цели; 

1. счита, че Европейският съюз следва 

да помогне на своите държави-членки 

да се възстановят от кризата и да 

излязат от нея по-силни посредством 

интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, основаващ се на петте водещи 

цели на ЕС, а именно насърчаване на 

заетостта, подобряване на условията за 

иновации, изследвания и развитие, 

постигане на целите за изменението на 

климата и за енергетиката, насърчаване 

на високи стандарти в образованието 

и на социални политики, и по-

специално социално приобщаване и 

намаляване на бедността; припомня, че 

самите държави-членки одобриха 

напълно тези пет цели; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/15 

Изменение  15 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за резолюция Изменение 

6. счита, че бюджетът на ЕС носи 

добавена стойност за националните 

публични разходи, когато стартира, 

подпомага и допълва инвестиции в 

онези области на политиката, които 

стоят в основата на стратегията 

„Европа 2020“; освен това счита, че 

бюджетът на ЕС има решаваща роля в 

подпомагането на ЕС да излезе от 

настоящата икономическа и финансова 

криза чрез своя капацитет на 

катализатор за насърчаване на 

инвестициите, растежа и работните 

места в Европа; счита, че бюджетът на 

ЕС би могъл най-малкото да смекчи 

последиците от настоящите 

ограничителни национални бюджетни 

политики и същевременно да подкрепи 

усилията на националните 

правителства; подчертава също така, че 

предвид своя преразпределителен 

характер, понижаването на равнището 

на бюджета на ЕС може да навреди на 

европейската солидарност и да окаже 

неблагоприятно въздействие върху 

темпа на икономическо развитие в 

много държави-членки; вярва, че един 

подход „нетен вносител“/„нетен 

бенефициент“ в прекия смисъл на 

думата не отчита надлежно косвените 

последици за страните от ЕС и 

6. счита, че бюджетът на ЕС носи 

добавена стойност на националните 

публични разходи, като стартира, 

подпомага и допълва инвестициите в 

различните области на политиката; 

освен това счита, че бюджетът на ЕС 

има решаваща роля в подпомагането на 

ЕС да излезе от настоящата 

икономическа и финансова криза чрез 

своя капацитет на катализатор за 

насърчаване на инвестициите, растежа и 

работните места в Европа; счита, че 

бюджетът на ЕС би могъл най-малкото 

да смекчи последиците от настоящите 

ограничителни национални бюджетни 

политики и същевременно да подкрепи 

усилията на националните 

правителства; подчертава също така, че 

предвид своя преразпределителен 

характер, понижаването на равнището 

на бюджета на ЕС може да навреди на 

европейската солидарност и да окаже 

неблагоприятно въздействие върху 

темпа на икономическо развитие в 

много държави-членки; вярва, че един 

подход „нетен вносител“/„нетен 

бенефициент“ в прекия смисъл на 

думата не отчита надлежно косвените 

последици за страните от ЕС и 

следователно подкопава общите цели на 
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следователно подкопава общите цели на 

политиките на ЕС; 

политиките на ЕС; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/16 

Изменение  16 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. припомня, че изпълнението на 

седемте водещи инициативи на 

стратегията „Европа 2020“ ще 

изисква огромни по размер, 

ориентирани към бъдещето инвестиции, 

които Комисията изчислява на не по-

малко от 1 800 милиарда евро до 2020 г. 

в своето съобщение, озаглавено 

„Преглед на бюджета на ЕС“ (COM 

(2010)700 окончателен); подчертава, че 

една от основните цели на 

стратегията „Европа 2020“ – а 

именно насърчаване създаването на 

работни места и качествена заетост за 

всички европейци, ще бъде постигната, 

само ако необходимите инвестиции в 

образованието, в полза на обществото 

на знанието, научноизследователската и 

развойна дейност, иновациите, МСП, 

зелените и новите технологии се вложат 

сега и не се отлагат повече; призовава за 

подновяване на политическия 

компромис, който съчетава 

намаляването на публичните дефицити 

и дългове с насърчаването на такива 

инвестиции; изразява своята готовност, 

с оглед увеличаване на въздействието на 

бюджета на ЕС и принос към отговора 

на ЕС на икономическата криза, да 

проучи възможните начини за 

разширяване обхвата на 

7. припомня, че изпълнението на 

нововъзникващите европейски 

инициативи ще изисква огромни по 

размер, ориентирани към бъдещето 

инвестиции, които Комисията изчислява 

на не по-малко от 1 800 милиарда евро 

до 2020 г. в своето съобщение, 

озаглавено „Преглед на бюджета на ЕС“ 

(COM (2010)700 окончателен); 

подчертава, че една от основните цели 

на новата европейска стратегия – а 

именно насърчаване създаването на 

работни места и качествена заетост за 

всички европейци, ще бъде постигната, 

само ако необходимите инвестиции в 

образованието, в полза на обществото 

на знанието, научноизследователската и 

развойна дейност, иновациите, МСП, 

зелените и новите технологии се вложат 

сега и не се отлагат повече; призовава за 

подновяване на политическия 

компромис, който съчетава 

намаляването на публичните дефицити 

и дългове с насърчаването на такива 

инвестиции; изразява своята готовност, 

с оглед увеличаване на въздействието на 

бюджета на ЕС и принос към отговора 

на ЕС на икономическата криза, да 

проучи възможните начини за 

разширяване обхвата на 

съществуващите инструменти, за да се 
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съществуващите инструменти, за да се 

засили взаимодействието между 

бюджета на ЕС и действията на ЕИБ, с 

цел подпомагане на дългосрочните 

инвестиции; приветства стартирането от 

Комисията на обществени консултации 

относно инициативата „Облигации за 

проекти по стратегията „Европа 2020“; 

засили взаимодействието между 

бюджета на ЕС и действията на ЕИБ, с 

цел подпомагане на дългосрочните 

инвестиции; приветства стартирането от 

Комисията на обществени консултации 

относно инициативата „Облигации за 

проекти по стратегията „Европа 2020“; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/17 

Изменение  17 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. поради това се противопоставя на 

опитите за ограничаване или 

намаляване на бюджетните кредити, 

свързани с изпълнението на 

основните цели и седемте водещи 

инициативи на стратегията „Европа 

2020“; отбелязва, че всеки подобен опит 

би имал обратен ефект, като най-

вероятно ще доведе до провала на 

стратегията „Европа 2020“, какъвто 

беше случаят с Лисабонската стратегия; 

счита, че стратегията „Европа 2020“ 

може да бъде надеждна, само ако 

получи достатъчно финансиране и 

припомня, че Европейският парламент е 

повдигал многократно този сериозен 

политически въпрос; потвърждава 

своето настоятелно искане Комисията 

да изясни бюджетните аспекти на 

водещите инициативи и да информира 

Парламента за бюджетните средства, 

необходими за изпълнението на 

стратегията „Европа 2020“; 

8. поради това силно се противопоставя 

на опитите за ограничаване или 

намаляване на бюджетните кредити, 

свързани с целите, върху които ЕС 

желае да наблегне; отбелязва, че всеки 

подобен опит би имал обратен ефект, 

като най-вероятно ще доведе до провал 

за Европа, какъвто беше случаят с 

Лисабонската стратегия; счита, че 

европейският проект за стратегия 

може да бъде надежден, само ако 

получи достатъчно финансиране и 

припомня, че Европейският парламент е 

повдигал многократно този сериозен 

политически въпрос; потвърждава 

своето настоятелно искане Комисията 

да изясни бюджетните аспекти на 

европейските инициативи и да 

информира Парламента за бюджетните 

средства, необходими за изпълнението 

на европейския проект; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/18 

Изменение  18 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 8a. счита, че бюджетът за 2012 г.  

следва да може да реагира на 

неочаквани събития, като например 

настоящото положение в Южното 

Средиземноморие и в арабския свят, и 

че е необходим нов и по-всеобхватен 

стратегически подход към помощта 

за развитие и регулирането на 

миграционните потоци; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/19 

Изменение  19 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава факта, че бюджетните 

мерки не са единствения фактор за 

постигането на целите на 

стратегията „Европа 2020“, но че 

усилията в бюджетната сфера трябва да 

бъдат допълнени с конкретни 

предложения за опростяване, за да се 

създаде необходимата среда за 

постигане на целите на ЕС в областта на 

заетостта, научните изследвания и 

иновациите, включително зелените и 

енергийните технологии; също така 

изразява убеждението, че постигането 

на целите на стратегията „Европа 

2020“, включително създаването на 

нови зелени работни места, е въпрос не 

само на увеличаване на бюджетните 

средства, но и на качествено 

преориентиране на съществуващите 

политики на ЕС, в това число и ОСП, 

като се вземат надлежно предвид 

критериите за устойчивост; 

9. подчертава факта, че бюджетните 

мерки не са единствения фактор за 

изпълнението на европейските 

проекти, но че усилията в бюджетната 

сфера трябва да бъдат допълнени с 

конкретни предложения за опростяване, 

за да се създаде необходимата среда за 

постигане на целите на ЕС в областта на 

заетостта, научните изследвания и 

иновациите, включително зелените и 

енергийните технологии; също така 

изразява убеждението, че постигането 

на европейските цели, включително 

създаването на нови зелени работни 

места, е въпрос не само на увеличаване 

на бюджетните средства, но и на 

качествено преориентиране на 

съществуващите политики на ЕС, в това 

число и ОСП, като се вземат надлежно 

предвид критериите за устойчивост; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/20 

Изменение  20 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. освен това счита, че бюджетните 

кредити за 2012 г., включително в 

областите, които не са пряко 

свързани с реализирането на 

стратегията „Европа 2020“, трябва да 

се задържат на подходящо равнище, за 

да се гарантира продължаването на 

политиките на ЕС и постигането на 

целите на ЕС и след настоящата 

икономическа криза; 

10. освен това счита, че бюджетните 

кредити за 2012 г. трябва да се задържат 

на подходящо равнище, за да се 

гарантира продължаването на 

политиките на ЕС и постигането на 

целите на ЕС и след настоящата 

икономическа криза; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/21 

Изменение  21 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 10a. посочва, че бюджетният преход 

от военни действия и политики, 

ориентирани към сигурността, към 

предотвратяване на граждански 

конфликти е необходима 

алтернатива за намаляване на 

военните разходи в период на строги 

икономии; призовава за намаляване на 

увеличението на бюджетните 

кредити за Frontex; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/22 

Изменение  22 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 10б. подчертава нуждата от 

увеличаване на устойчивостта и 

неотложната необходимост от 

насърчаване на екологичното 

преобразуване, с цел създаване на нови 

работни места; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/23 

Изменение  23 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подчертава, че тези цифри 

представляват годишна разбивка на 

многогодишните общи суми, 

договорени от Парламента и Съвета по 

време да приемането на тези програми и 

действия; подчертава, че планираните 

годишни суми представляват бюджетни 

кредити, които дават възможност за 

постигането на целите и приоритетите 

на ЕС, особено в контекста на 

стратегията „Европа 2020“; признава 

обаче, че по някои функции на МФР 

може да се допусне известна свобода на 

действие, предвид изключително 

временния характер на индикативните 

суми (по-специално по функция 2), 

предложени от Комисията в този период 

от годината; 

17. подчертава, че тези цифри 

представляват годишна разбивка на 

многогодишните общи суми, 

договорени от Парламента и Съвета по 

време да приемането на тези програми и 

действия; подчертава, че планираните 

годишни суми представляват бюджетни 

кредити, които дават възможност за 

постигането на целите и приоритетите 

на ЕС; признава обаче, че по някои 

функции на МФР може да се допусне 

известна свобода на действие, предвид 

изключително временния характер на 

индикативните суми (по-специално по 

функция 2), предложени от Комисията в 

този период от годината; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/24 

Изменение  24 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 17a. посочва, че в период на 

икономически трудности, ниско 

равнище на растеж и различия между 

страните от ЕС, таваните, 

определени от МФР, трябва да бъдат 

достигнати, за да се постигне 

максимален ефект от европейските 

публични инвестиции; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/25 

Изменение  25 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Изготвяне на бюджета за 2012 г. 

2011/2042(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за резолюция Изменение 

29. осъзнава факта, че равнището на 

окончателно извършените плащания 

всяка година води понякога до т.нар. 

значителен „излишък“ спрямо 

първоначално договореното от 

бюджетния орган равнище на 

плащанията, което означава, че 

националните вноски на държавите-

членки в бюджета на ЕС съответно 

намаляват и фискалните им позиции се 

подобряват; не счита, че опасенията на 

Съвета по отношение на размера и 

графика на това „възстановяване“ са от 

значение за решаването на основния 

деликатен политически въпрос за 

финансирането на бюджета на ЕС; по-

скоро изразява становище, че 

неизразходваните плащания от година 

„n“ следва да се пренасят за следващата 

бюджетна година („n + 1“), вместо да се 

приспадат от изчислението на 

националните вноски на държавите-

членки; поради тази причина призовава 

настоятелно Комисията да внесе 

амбициозни предложения за 

създаването на нови и истински 

собствени ресурси на ЕС, с цел да му 

бъдат осигурени напълно реални и 

независими финансови ресурси; освен 

това настоява всички нови собствени 

ресурси да се основават на цялостна 

29. осъзнава факта, че равнището на 

окончателно извършените плащания 

всяка година води понякога до т.нар. 

значителен „излишък“ спрямо 

първоначално договореното от 

бюджетния орган равнище на 

плащанията, което означава, че 

националните вноски на държавите-

членки в бюджета на ЕС съответно 

намаляват и фискалните им позиции се 

подобряват; не счита, че опасенията на 

Съвета по отношение на размера и 

графика на това „възстановяване“ са от 

значение за решаването на основния 

деликатен политически въпрос за 

финансирането на бюджета на ЕС; по-

скоро изразява становище, че 

неизразходваните плащания от година 

„n“ следва да се пренасят за следващата 

бюджетна година („n + 1“), вместо да се 

приспадат от изчислението на 

националните вноски на държавите-

членки; поради тази причина призовава 

настоятелно Комисията да внесе 

амбициозни предложения за 

създаването на нови и истински 

собствени ресурси на ЕС чрез 

прилагане на данък върху 

финансовите операции, с цел да му 

бъдат осигурени напълно реални и 

независими финансови ресурси; освен 
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оценка на въздействието и да бъдат 

насочени към разработването на начини 

за укрепване на 

конкурентоспособността и 

икономическия растеж на ЕС; призовава 

Съвета към конструктивно 

сътрудничество в дебата за справедливи 

нови собствени ресурси за ЕС; 

това настоява всички нови собствени 

ресурси да се основават на цялостна 

оценка на въздействието и да бъдат 

насочени към разработването на начини 

за укрепване на 

конкурентоспособността и 

икономическия растеж на ЕС; призовава 

Съвета към конструктивно 

сътрудничество в дебата за справедливи 

нови собствени ресурси за ЕС; 

Or. en 

 

 


