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BG Единство в многообразието BG 

15.10.2014 A8-0014/60 

Изменение  60 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш и други 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиа, Моника Холмайер 

относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички 

раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф -1 (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 -1. счита, че е изключително важно 

да се настоява за значително 

увеличение на средствата по 

бюджетните редове на Съюза, 

предназначени за икономическо и 

социално сближаване — поне двойно в 

сравнение с настоящите суми, което 

следва да бъде придружено от 

радикална промяна в тяхното 

разпределение; счита, че също така е 

изключително важно да се пристъпи 

към незабавно преразглеждане на 

МФР, която да доведе до значително 

увеличение на средствата по нея, а 

именно поне двойно в сравнение с 

настоящите суми; счита, че е 

изключително важно средствата за 

това увеличение да произтичат от 

увеличение на вноските от 

държавите членки с най-висок БНД и 

най-висок доход на глава от 

населението, което предполага 

промяна на прилагания понастоящем 

алгоритъм на вноските; 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

15.10.2014 A8-0014/61 

Изменение  61 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш и други 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиа, Моника Холмайер 

относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички 

раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф -1 (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 -1. счита, че е изключително важно 

средствата за това увеличение да 

произтичат от увеличение на 

вноските от държавите членки с най-

висок БНД и най-висок доход на глава 

от населението, което предполага 

промяна на прилагания понастоящем 

алгоритъм на вноските; 

Or. pt 

 

 

 



 

AM\1037405BG.doc  PE537.055v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

15.10.2014 A8-0014/62 

Изменение  62 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш и други 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиа, Моника Холмайер 

относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички 

раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4а. счита, че ако искаме 

действително да разрешим 

проблемите, свързани с устойчивия 

икономически растеж, бедността, 

безработицата, социалното 

изключване и неравенството (на 

доходите), е наложително да се скъса 

с настоящите политики на Съюза; 

подчертава необходимостта от нова 

стратегия, която да начертае нов 

път за Европа, който да се 

характеризира с пълна заетост, 

достоен труд, достойни заплати, 

социално и икономическо сближаване 

и социална закрила за всички, който 

да гарантира най-високи жизнени 

стандарти, път, който да взема под 

внимание потребностите на 

развитието на всяка държава членка, 

и по-специално на по-слабо развитите 

сред тях, който способства за 

действителна конвергенция, като 

допринася за намаляване на 

разликите в развитието между 

държавите членки и 

съществуващите икономически, 

социални и регионални различия; 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

15.10.2014 A8-0014/63 

Изменение  63 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш и други 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиа, Моника Холмайер 

относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички 

раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 11 а. счита, че е изключително важно 

да се увеличи подкрепата за 

държавите членки, особено за тези 

от тях, които вече са изправени пред 

икономическа рецесия, по отношение 

на инвестициите в инфраструктура, 

социалното благоустройство, 

научните изследвания, иновациите и 

развойната дейност; 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

15.10.2014 A8-0014/64 

Изменение  64 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш и други 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиа, Моника Холмайер 

относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички 

раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 39 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 39 а. настоятелно призовава 

Комисията, предвид влошаването на 

кризата и нейните последствия върху 

значителното увеличаване на 

бедността, да даде действителен 

приоритет на борбата с бедността, 

като предложи специфични действия 

за намаляване на бедността и 

решения, които правят възможно 

бюджетът на Съюза да допълва 

мерките, предприемани на равнището 

на държавите членки; 

Or. pt 

 

 

 

 

 



 

AM\1037405BG.doc  PE537.055v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

15.10.2014 A8-0014/65 

Изменение  65 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш и други 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиа, Моника Холмайер 

относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички 

раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 75 а. счита, че е изключително важно 

до голяма степен да се преустановят 

военните разходи и разходите за 

външно представителство, за 

репресии на мигранти (включително в 

рамките на Frontex) и за пропаганда; 

Or. pt 
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BG Единство в многообразието BG 

15.10.2014 A8-0014/66 

Изменение  66 

Жуан Ферейра, Инеш Крищина Зубер, Мигел Виегаш и други 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0014/2014 

Ейдер Гардиасабал Рубиа, Моника Холмайер 

относно общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година – всички 

раздели 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 75 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 75б. отхвърля всякакво използване на 

бюджета на Съюза за финансирането 

на милитаристичен и неолиберален 

Европейски съюз; застъпва се за 

необходимостта от различна 

програма, която да подкрепя 

устойчивото развитие, засилването 

на вътрешното търсене, което 

зачита околната среда, въз основа на 

увеличение на заплатите, пълна 

заетост, съчетана с права, социално 

благоденствие, премахване на 

бедността и социалното изключване 

и икономическо и социално 

сближаване; 

Or. pt 

 

 

 

 


