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2.3.2016 A8-0036/24 

Изменение  24 

Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, София Сакорафа, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, 

Барбара Спинели, Патрик Льо Ярик, Хавиер Кусо Пермуй, Костас Хрисогонос, 

Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Ба. като има предвид, че за да се 

компенсират слабото икономическо 

възстановяване, новите латентни 

кризисни тенденции и увеличаването 

на различията в ЕС, е необходимо да 

се осигури подходящо увеличение на 

бюджета на Съюза, за да се 

гарантира подходящо равнище на 

ресурсите в бюджета за следващата 

година, със специален акцент върху 

програмите и проектите, насочени 

към насърчаване на растежа и 

достойните условия на труд, 

изкореняване на бедността и 

инвестиране в интелигентно, 

устойчиво и екологосъобразно 

развитие; подчертава, че приносът за 

това увеличение следва да произтича 

от увеличение на плащанията от 

държавите членки с най-висок брутен 

национален доход (БНД) и най-висок 

доход на глава от населението, като 

се коригира прилаганата 

понастоящем пристрастна и 

несправедлива система от алгоритми 

за вноските; отново заявява, че е 

изключително важно да се увеличи 

подкрепата за държавите членки, и 
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особено за тези от тях, които са 

изправени пред икономическа рецесия, 

с цел инвестиране в инфраструктура, 

социални структури, научни 

изследвания, иновации и развойна 

дейност; 

Or. en 



 

AM\1088423BG.doc  PE579.732v01-00 
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2.3.2016 A8-0036/25 

Изменение  25 

Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, Фабио Де Мази, София Сакорафа, Барбара Спинели, Мат Карти, Иржи 

Мащалка, Катержина Конечна, Мартина Михелс, Патрик Льо Ярик, Костас 

Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва, че бюджетът на Съюза се 

е доказал като важен ресурс за 

справяне с неотдавнашните кризи и 

отговаряне на потребности, които не са 

били непременно предвидени по време 

на преговорите за МФР за периода 2014 

– 2020 г., като например Европейския 

фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ), кризата с мигрантите и 

бежанците или геополитическото 

напрежение в съседните на Европа 

държави, пораждащи редица сериозни 

предизвикателства и извънредни 

ситуации, по време когато в ЕС 

скоростта на икономическото 

възстановяване и инвестиране е под 

потенциала и все още съществува 

недостиг на инвестиции; 

1. подчертава, че бюджетът на 

Съюза следва да се използва по такъв 

начин, че да се отдава приоритет на 

политиките на действителна 

конвергенция, интеграция и 

сближаване, основаващи се на 

социален напредък и солидарност, 

като се запази и се насърчи 

създаването на достойни, качествени 

и стабилни работни места, 

устойчивото използване на 

природните ресурси и опазването на 

околната среда; подчертава, че 

бюджетът на Съюза се оказа 

недостатъчен въпреки потенциала си 

да стане важен ресурс за справяне с 

неотдавнашните кризи и отговаряне на 

потребности, които не са били 

предвидени по време на преговорите за 

МФР за периода 2014 – 2020 г., като 

например Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), 

кризата с мигрантите и бежанците или 

геополитическото напрежение в 

съседните на Европа държави, 

пораждащи редица сериозни 

предизвикателства и извънредни 

ситуации, по време когато в ЕС 
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скоростта на икономическото 

възстановяване и непрекъснато 

намаляване на равнището на 

публични и частни инвестиции под 

потенциала им доведе до недостиг на 

инвестиции и задълбочаване на 

неравенствата между държавите – 

членки на ЕС, регионите и 

гражданите; 

  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/26 

Изменение  26 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш, Сабине 

Льозинг, Фабио Де Мази, София Сакорафа, Палома Лопес Бермехо, Марина 

Албиол Гусман, Барбара Спинели, Мат Карти, Иржи Мащалка, Катержина 

Конечна, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Хавиер Кусо Пермуй, Костас 

Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. изтъква факта, че политиката на 

ЕС на строги икономии създаде 

натиск за намаляване на реалните 

възнаграждения в държавите членки 

и че това ще доведе до удължаване на 

икономическата и социалната криза; 

счита, че бюджетът следва да се 

използва в подкрепа на усилията за 

увеличаване на реалните заплати и за 

борба срещу социалния дъмпинг в 

държавите членки; 

Or. en 



 

AM\1088423BG.doc  PE579.732v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

2.3.2016 A8-0036/27 

Изменение  27 

Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, София Сакорафа, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, 

Барбара Спинели, Мат Карти, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Мартина 

Михелс, Хавиер Кусо Пермуй, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Костадинка 

Кунева, Димитриос Пападимулис  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. подчертава, че ограниченият 

капацитет на бюджета на Съюза за 

справяне с такива кризи е резултат на 

този етап предимно от използването на 

всички налични средства, договорени в 

преговорите за МФР, и особено от 

използването на специални инструменти 

като Инструмента за гъвкавост; 

припомня решаващата роля на 

Парламента за оформянето на тези 

инструменти по време на преговорите за 

МФР; подчертава обаче, че ако тези 

кризи продължат да се задълбочават, 

дори пълното активиране на 

съществуващите разпоредби за 

гъвкавост ще бъде недостатъчно за 

разглеждане на проблема; настоятелно 

призовава Съвета, в този контекст, да 

преразгледа позицията си по 

бюджетирането на специалните 

инструменти на МФР, така че да бъдат 

облекчени ограниченията върху 

бюджета на Съюза; във връзка с това 

изразява отново своята дългогодишна 

позиция, че бюджетните кредити за 

плащания по специалните инструменти 

2. подчертава, че ограниченият 

капацитет на бюджета на Съюза за 

справяне с такива кризи е резултат на 

този етап предимно от използването на 

всички налични средства, договорени в 

преговорите за МФР, и особено от 

използването на специални инструменти 

като Инструмента за гъвкавост; 

припомня решаващата роля на 

Парламента за оформянето на тези 

инструменти по време на преговорите за 

МФР; подчертава обаче, че ако тези 

кризи продължат да се задълбочават, 

дори пълното активиране на 

съществуващите разпоредби за 

гъвкавост ще бъде недостатъчно за 

разглеждане на проблема; настоятелно 

призовава Съвета, в този контекст, да 

преразгледа позицията си по 

бюджетирането на специалните 

инструменти на МФР, така че да бъдат 

облекчени ограниченията върху 

бюджета на Съюза; във връзка с това 

изразява отново своята дългогодишна 

позиция, че бюджетните кредити за 

плащания по специалните инструменти 
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(Инструмент за гъвкавост, Фонд за 

солидарност на ЕС, Европейски фонд за 

приспособяване към глобализацията и 

резерв за спешна помощ) следва да се 

изчисляват над таваните на МФР, както 

е при поетите задължения; очаква този 

въпрос да бъде решен в контекста на 

средносрочния преглед на МФР; 

(Инструмент за гъвкавост, Фонд за 

солидарност на ЕС, Европейски фонд за 

приспособяване към глобализацията и 

резерв за спешна помощ) следва да се 

изчисляват над таваните на МФР, както 

е при поетите задължения; счита, че 

задълбоченият преглед на МФР следва 
да се разглежда като възможност за 

справяне с проблемите при някои 

ключови въпроси и предстоящата 

криза в бюджета на Съюза, за 

обезпечаване на разумно равнище на 

гъвкавост и за установяване на по-

високи тавани за бюджетните редове 

за най-търсените програми на ЕС, с 

особено внимание към социалното 

развитие; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/28 

Изменение  28 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Фабио Де Мази, София 

Сакорафа, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, 

Мат Карти, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Хавиер Кусо Пермуй, Костас 

Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2a. подчертава необходимостта от 

последователна европейска 

инвестиционна стратегия под 

формата на „инвестиционна 

програма на ЕС за устойчиво 

развитие и заетост“, която да 

разполага с поне 2 % от БВП на ЕС 

годишно за период от десет години и 

която следва да има допълващ 

характер по отношение на сходни 

усилия за публични инвестиции на 

държавите членки; отбелязва, че 

инвестиционната програма частично 

ще се самофинансира чрез по-висок 

ръст на БВП и по-високи данъчни 

приходи; призовава Комисията и 

Съвета да включат необходимите 

допълнителни финансови средства в 

своето предложение за бюджета за 

2017 г.; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/29 

Изменение  29 

Лиа Ни Риада, София Сакорафа, Барбара Спинели, Мат Карти, Мариза Матиаш, 

Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Мартина Михелс, Стелиос Кулоглу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Подзаглавие 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Бюджетиране, което взема предвид 

икономическите прогнози и е 

съгласувано с европейския семестър за 

координация на икономическите 

политики 

Бюджетиране, което взема предвид 

икономическите прогнози и е 

съгласувано с координацията на 

европейската политика  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/30 

Изменение  30 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш, Сабине 

Льозинг, Фабио Де Мази, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Мат 

Карти, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Рина Роня Кари, Хавиер Кусо 

Пермуй, Стелиос Кулоглу, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Костадинка Кунева  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) (след подзаглавие 2) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  2a. призовава за изготвянето на 

планове за извънредни ситуации в 

подкрепа на икономиките на 

държавите, в които беше 

осъществена интервенция на 

Тройката, като се предоставят 

финансови средства и се предвидят 

необходимите изключения за 

функционирането на единния пазар и 

общите политики; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/31 

Изменение  31 

Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, Фабио Де Мази, София Сакорафа, Палома Лопес Бермехо, Марина 

Албиол Гусман, Барбара Спинели, Мат Карти, Иржи Мащалка, Катержина 

Конечна, Мартина Михелс, Патрик Льо Ярик, Хавиер Кусо Пермуй, Костас 

Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва европейската икономическа 

прогноза (есен 2015 г.) на Комисията, 

която сочи скромно възстановяване, 

макар и все още под потенциала за 

растеж на ЕС; при все това подчертава, 

че това възстановяване трябва да се 

надгражда чрез засилване на основите 

на растежа, за да се стимулира 

създаването на работни места и 

връщането към пълна заетост, 

отбелязва, че дългосрочната и особено 

дългосрочната безработица, особено в 

най-бедните региони на Съюза и сред 

младежите, са все още на тревожни 

равнища и че ЕС среща трудности с 

преструктурирането на 

промишлеността; отбелязва че 

продължават неравенствата в 

икономическото развитие между 

европейските региони и държавите 

членки, и посочва пропастта между 

най-бедните и най-богатите европейци; 

отбелязва освен това появата на нови 

предизвикателства, като например риска 

от забавяне на бързо развиващите се 

пазарни икономики и световната 

3. отбелязва европейската икономическа 

прогноза (есен 2015 г.) на Комисията, 

която сочи много скромно и бавно 

възстановяване, макар и все още под 

потенциала за растеж на ЕС; при все 

това подчертава, че трябва да се 

надгражда върху това възстановяване, 

за да се обезпечи бързо връщане към 

пълна заетост; отбелязва, че 

дългосрочната и особено дългосрочната 

безработица, особено в най-бедните 

региони на Съюза и сред младежите, са 

все още на тревожни равнища и че ЕС 

среща трудности с преструктурирането 

на промишлеността; изразява 

съжаление за продължаването и 

засилването на неравенствата по 

отношение на икономическите и 

социалните аспекти между 

европейските региони и държавите 

членки, и посочва задълбочаващата се 

пропаст между най-бедните и най-

богатите европейци; отбелязва освен 

това появата на нови предизвикателства, 

като например риска от забавяне на 

бързо развиващите се пазарни 
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търговия (като особено напрежение 

поражда нестабилността на китайските 

пазари), необходимостта от справяне с 

кризата с мигрантите и бежанците и 

продължаващото геополитическо 

напрежение; 

икономики и световната търговия (като 

особено напрежение поражда 

нестабилността на китайските пазари), 

необходимостта от справяне с кризата с 

мигрантите и бежанците и 

продължаващото геополитическо 

напрежение; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/32 

Изменение  32 

Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, София Сакорафа, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, 

Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Мартина Михелс, Хавиер Кусо Пермуй, 

Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва също така изготвения от 

Комисията годишен обзор на растежа за 

2016 г.; твърдо е убеден, че засилването 

на инвестирането, в т.ч. чрез по-добре 

координирано увеличаване на 

публичните и частните инвестиции с 

акцент върху целите на стратегията 

„Европа 2020“, е подходящ политически 

отговор с оглед на една по-балансирана 

икономическа политика; счита, че тези 

два елемента следва да бъдат взети 

предвид при изготвянето на 

проектобюджета за 2017 г., доколкото 

това следва да спомогне за 

идентифициране на приоритетите в 

икономическия контекст; поради това 

призовава за повече полезни 

взаимодействия между свързаното със 

Съюза измерение на европейския 

семестър за координация на 

икономическите политики и бюджета 

на Съюза, което също така е 

крайъгълен камък на една стабилна 

еврозона; 

4. отбелязва също така изготвения от 

Комисията годишен обзор на растежа за 

2016 г.; твърдо е убеден, че засилването 

на инвестирането, в т.ч. чрез по-добре 

координирано увеличаване на 

публичните и частните инвестиции с 

акцент върху целите на стратегията 

„Европа 2020“, е подходящ политически 

отговор с оглед на една по-балансирана 

икономическа политика; подчертава, 

че следва да бъдат положени по-

нататъшни усилия за увеличаване на 

инвестициите, по-конкретно чрез 

разработване на нови финансови 

инструменти въз основа на нов 

европейски план за публични 

инвестиции, финансирани с нови 

собствени ресурси на базата на по-

хармонизиран и прогресивен данъчен 

режим; настоява, че вноските на 

държавите членки в бюджета на ЕС 

не следва да бъдат отчитани при 

изчисляването на структурните им 

дефицити; счита, че тези два елемента 

следва да бъдат взети предвид при 

изготвянето на проектобюджета за 2017 

г., доколкото това следва да спомогне за 
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идентифициране на приоритетите в 

икономическия контекст; поради това 

призовава за повече полезни 

взаимодействия и допълняемост по-

специално между политиките за 

публични инвестиции в бюджетите 
на държавите членки и бюджета на 

Съюза, и по-конкретно политиките, 

насочени към насърчаване на растежа 

и създаване на устойчиви работни 

места, което е крайъгълен камък на 

ЕС;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/33 

Изменение  33 

Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, София Сакорафа, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, 

Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Мартина Михелс, Патрик Льо Ярик, 

Хавиер Кусо Пермуй, Костас Хрисогонос, Костадинка Кунева, Димитриос 

Пападимулис  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. приветства в този контекст усилията 

на Комисията да засили използването на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове в подкрепа на 

ключовите приоритети, очертани в 

специфичните за всяка държава 

препоръки; отбелязва предложението на 

Комисията за създаване на програма за 

подкрепа на структурните реформи и 

настоятелно я призовава да гарантира, 

че финансирането ще бъде насочено към 

укрепване на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване в съответствие с член 174 от 

ДФЕС; 

5. приветства в този контекст усилията 

на Комисията да засили използването на 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове в подкрепа на 

ключовите приоритети, очертани в 

специфичните за всяка държава 

препоръки; изразява дълбоко 

съжаление, че по време на 

преговорите относно бюджета на ЕС 

за 2016 г. финансирането за 

инициативата за младежка заетост 

беше спряно още след първата година 

от изпълнението ѝ, въпреки че 

младежката безработица 

продължава да бъде на най-високите 

си равнища в ЕС, и призовава за бърз 

процес на оценка и бързо 

възстановяване на финансирането; 

отбелязва предложението на Комисията 

за създаване на програма за подкрепа на 

структурните реформи и настоятелно я 

призовава да гарантира, че 

финансирането ще бъде насочено към 

укрепване на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване в съответствие с член 174 от 
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ДФЕС; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/34 

Изменение  34 

Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, 

Мат Карти, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Рина Роня Кари, Патрик Льо 

Ярик, Хавиер Кусо Пермуй, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0036/2016 

Йенс Гайер 

Насоки за бюджета за 2017 г. - Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. отбелязва и изказва съжаление поради 

факта, че избягването на 

корпоративното данъчно облагане 

доведе до огромни загуби на данъчни 

приходи за държавите членки, а оттук и 

до намаляване на вноските им в 

бюджета на ЕС; счита освен това, че 

подобна нелоялна данъчна конкуренция 

в някои случаи означава пренос на БВП 

от една държава членка към друга и 

пренос на БНД към данъчни убежища 

извън ЕС, намалявайки по такъв начин 

съвкупните вноски на държавите членки 

в бюджета на ЕС; 

7. отбелязва и изказва съжаление поради 

факта, че избягването на 

корпоративното данъчно облагане 

доведе до огромни загуби на данъчни 

приходи за държавите членки, а оттук и 

до намаляване на вноските им в 

бюджета на ЕС; счита освен това, че 

подобна нелоялна данъчна конкуренция 

в някои случаи означава пренос на БВП 

от една държава членка към друга и 

пренос на БНД към данъчни убежища 

извън ЕС, намалявайки по такъв начин 

съвкупните вноски на държавите членки 

в бюджета на ЕС; призовава 

държавите членки да стимулират и 

въведат конкретни мерки за активна 

борба срещу корупцията при 

възлагането на обществени поръчки; 

Or. en 

 

 

 


