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2.3.2016 A8-0036/35 

Изменение  35 

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

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

Албиол Гусман, Мат Карти, Иржи Мащалка, Катержина Конечна, Рина Роня 

Кари, Патрик Льо Ярик, 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 7 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7a. отхвърля всяко използване на 

бюджета на Общността за 

финансиране на милитаристичен и 

нео-либерален ЕС; защитава 

необходимостта от алтернативна 

програма, която подпомага 

устойчивото развитие, засиленото, 

екологосъобразно вътрешно търсене, 

основаващо се на прогресивно 

нарастващи трудови възнаграждения, 

пълна заетостта, придружена от 

права, социалното благоденствие, 

премахването на бедността и 

социалната изолация, както и 

подобреното социално и 

икономическо сближаване; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

2.3.2016 A8-0036/36 

Изменение  36 

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, Патрик Льо Ярик, 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 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  8a. подчертава, че бюджетът на 

Общността следва да се използва по 

такъв начин, че да се дава приоритет 

на политиките, целящи реална 

конвергенция, въз основа на социалния 

напредък и на запазването 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; отхвърля Договора за 

фискална стабилност, 

икономическото управление и пакта 

„Евро плюс“, които са основани на 

допълнителни мерки за ограничаване 

на разходите и продължават 

прилагането им както на равнището 

на ЕС, така и на равнището на 

държавите членки, и които ще 

задълбочат текущите икономическа 

и социална криза, особено в 

държавите в по-затруднено 

икономическо и социално положение; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/37 

Изменение  37 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш,  Сабине Льозинг, Фабио Де 

Мази, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Мат Карти, Иржи 

Мащалка, Катержина Конечна, Патрик Льо Ярик, Хавиер Кусо Пермуй, Стелиос 

Кулоглу, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Костадинка Кунева 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0036/2016 

Jens Geier 

Насоки за бюджета за 2017 г. – Раздел III 

2016/2004(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  8б. счита, че е необходим разрив с 

текущите политики на ЕС, ако 

действително се цели намиране на 

решение на проблемите, свързани с 

устойчивия икономически растеж, 

безработицата, бедността, 

социалното изключване и 

неравенството (на доходите); 

подчертава, че е необходима нова 

стратегия за определяне на нов път 

за Европа, път на пълна заетост, 

достойни работни места, заплати, 

осигуряващи възможност за живот, 

социално и икономическо сближаване 

и социална защита за всички, като се 

гарантират най-високи жизнени 

стандарти, както и път, който 

обръща внимание на потребностите 

на всички държави членки в областта 

на развитието, и по-специално на по-

слабо развитите държави членки, и 

който насърчава реална конвергенция, 

като допринася за намаляване на 

разликите в развитието между 

държавите членки и на 

съществуващите икономически, 

социални и регионални неравенства; 
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Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/38 

Изменение  38 

Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш,  Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан 

Креспо, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Сабине Льозинг, 

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

Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Хавиер Кусо Пермуй, 

Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

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 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. подчертава, че бюджетът за 2017 г. 

ще бъде засегнат от вътрешни и 

външни предизвикателства пред 

сигурността, които може също така 

да приемат формата на 

терористични заплахи или 

екстремизъм, и от изпълнението на 

споделената програма на Съюза и 

държавите членки за осигуряване на 

пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие в ЕС; подчертава в този 

контекст значението на 

бюджетните инструменти на ЕС, 

като фонд „Вътрешна сигурност“, за 

разглеждане на най-важните 

предизвикателства и засилване на 

трансграничното оперативно 

сътрудничество; 

заличава се 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/39 

Изменение  39 

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, 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 15 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  15а. призовава Комисията да даде 

истински приоритет на борбата с 

бедността, като предложи 

конкретни действия за намаляване на 

бедността и начини, по които 

бюджетът на ЕС би могъл да допълни 

мерките на равнището на държавите 

членки, в допълнение към милионите 

евро, разпределени за популяризиране 

на тази политика; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/40 

Изменение  40 

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

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

Мартинес, София Сакорафа, Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента 

Лопеш, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Рина Роня Кари, 

Мартина Михелс, Патрик Льо Ярик, Мари-Кристин Вержиа, Хавиер Кусо 

Пермуй, 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 17 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  17а. изразява загриженост поради 

големия брой твърдения за нечовешко 

отнасяне и нечовешки условия на 

прием, с които се сблъскват 

бежанците и лицата, търсещи 

убежище, в приемните центрове за 

бежанци и търсещи убежище лица, 

особено тези, които получават 

финансова подкрепа от ЕС; посочва 

по-конкретно обезпокоителното 

положение в центровете за  пряка 

подкрепа в Ирландия и в центровете 

за първоначален прием в Лампедуза и 

Поцало в Италия; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/41 

Изменение  41 

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

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

Мартинес, София Сакорафа, Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента 

Лопеш, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Иржи Мащалка, 

Катержина Конечна, Мартина  Андерсън, Рина Роня Кари, Мартина Михелс, 

Патрик Льо Ярик, Мари-Кристин Вержиа, 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 17 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  17б. изразява дълбока загриженост 

относно липсата на подходяща 

закрила за непридружените 

малолетни и непълнолетни лица по 

целия път до безопасността и 

призовава за задълбочено разследване 

на случаите на тези 10 000 липсващи 

деца, за които съобщава Европол; 

призовава за задълбочено разследване 

на всички мерки и проекти, особено 

тези, които се ползват от 

финансовата подкрепа на ЕС и които 

се прилагат с подкрепата на 

държавите членки, в областта на 

миграцията, убежището и 

управлението на границите, за да се 

провери дали спазват европейското и 

международното право, в частност 

Хартата на ООН за правата на 

човека, Конвенцията за статута на 

бежанците от 1951 г., Конвенцията 

за правата на детето, Европейската 

конвенция за правата на човека и 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз; 
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Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/42 

Изменение  42 

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

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Мигел Виегаш, Естефания Торес Мартинес, 

София Сакорафа, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Палома Лопес Бермехо, 

Марина Албиол Гусман, Мат Карти, Мартина  Андерсън, Рина Роня Кари, 

Барбара Спинели, Мартина Михелс, Патрик Льо Ярик, Мари-Кристин Вержиа, 

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

Такис Хаджигеоргиу, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис, Лола Санчес 

Калдентей 

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 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. подчертава, че е важно да се увеличи 

финансирането за схемите за 

презаселване, процедурите за 

преместване и операциите по връщане 

на лица, по-конкретно по линия на 

Фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“, за да се постигне 

ефективна европейска политика в 

областта на убежището и миграцията, 

като същевременно се предотвратява 

и намалява незаконната миграция; 

подчертава необходимостта от 

създаване на възможности в бюджета на 

ЕС за развитие на райони за 

презаселване на лица и безопасни зони 

на африканския континент и в Близкия 

изток, в сътрудничество с Африканския 

съюз, Арабската лига и ВКБООН; 

18. подчертава необходимостта да се 

обезпечи и гарантира, че правата на 

човека, гражданските права и 

свободи, социалната защита, 

включително защитата на най-

уязвимите, здравеопазването и 

социалните и финансовите помощи 

са прилагат при пълно спазване на 

международното право, в частност 

Хартата на ООН за правата на 

човека, Конвенцията за статута на 

бежанците от 1951 г., Конвенцията 

за правата на детето, Европейската 

конвенция за правата на човека и 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз; подчертава, че е 

важно да се увеличи финансирането за 

схемите за презаселване и процедурите 

за преместване, по-конкретно по линия 

на Фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“, за да се постигне основан 

на солидарността подход към 

европейската политика в областта на 

убежището и миграцията, тъй като 
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безопасните и законни начини са 

единственият път за 

предотвратяване и намаляване на 

незаконната миграция; подчертава 

необходимостта от създаване на 

възможности в бюджета на ЕС,  

евентуално посредством създаването 

на нови финансови инструменти, за 

развитие на райони за презаселване на 

лица и безопасни зони на африканския 

континент и в Близкия изток, в 

сътрудничество с Африканския съюз, 

Арабската лига и ВКБООН; посочва, че 

това не следва да възпрепятства ЕС 

да поема полагащия му се дял от 

отговорността за приемане на 

бежанци в Европа;   

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/43 

Изменение  43 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Сабине Льозинг, Фабио Де 

Мази, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Мат Карти, Иржи 

Мащалка, Катержина Конечна, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Хавиер Кусо 

Пермуй, 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 26 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  26а. призовава настоящата 

стратегия „Европа 2020“ да бъде 

заменена от „Европейска стратегия 

за солидарност и устойчиво 

развитие“, основана на нов набор от 

икономически и социални политики и 

политики в областта на околната 

среда, които насърчават 

инвестициите в посочените по-долу 

области: 

 (i) качество на труда във всички 

негови аспекти (трудови 

възнаграждения, стабилност, условия 

на труд и обучение) и повишаване на 

квалификацията с цел да се осигури 

добре обучена и висококвалифицирана 

работна сила, 

 (ii) основната и подпомагащата 

промишлеността инфраструктура, 

 (iii) обществените услуги, с цел 

подобряване на тяхното качество, 

 (iv) силна политика на сближаване, с 

цел насърчаване на социално и 

икономическо сближаване, 

 (v) опазване на околната среда и на 

природните ресурси, 
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 (vi) подобряване на трудовите, 

социалните и свързаните с околната 

среда и безопасността стандарти с 

цел да се постигне хармонизация, 

целяща постигане на най-високи 

стандарти, 

 (vii) социалната икономика, 

 (viii) социалната закрила, с цел 

премахване на бедността и борба със 

социалното изключване, 

 (ix) (публични) научни изследвания и 

иновации, с цел гарантиране на ползи 

за всички, 

 (x) насърчаване на културата и 

гражданското участие, 

 (xi) постепенна „дематериализация“ 

на икономиката; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/44 

Изменение  44 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш,  Сабине Льозинг, Фабио Де 

Мази, София Сакорафа,  Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Стелиос 

Кулоглу, Такис Хаджигеоргиу, Неоклис Силикиотис 

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 26 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  26б. призовава за установяване на 

програми в подкрепа на онези държави 

членки, които може би желаят да 

договорят напускане на еврото, тъй 

като членството им в него е станало 

неустойчиво и непоносимо; счита, че 

подобни програми следва да 

предоставят подходяща компенсация 

за социалните и икономическите 

щети, причинени от членството в 

единната валута; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/45 

Изменение  45 

Юнус Омаржи, Шабиер Бенито Силуага, Мариза Матиаш, Палома Лопес 

Бермехо, Марина Албиол Гусман, Барбара Спинели, Мартина Михелс, Хавиер 

Кусо Пермуй, Костадинка Кунева, Лиа Ни Риада, Лола Санчес Калдентей 

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 31 

 

Предложение за резолюция Изменение 

31. повтаря отново позицията си в полза 

на необходимата задълбочена реформа 

на системата на собствени ресурси на 

Съюза и придава голямо политическо 

значение на работата на групата на 

високо равнище за собствените ресурси, 

учредена като част от споразумението за 

МФР за периода 2014 – 2020 г.; очаква 

от Комисията и Съвета да се съобразят с 

окончателните резултати, които трябва 

да бъдат готови до края на 2016 г., 

включително евентуално ново 

предложение за собствени ресурси; 

припомня, че основната идея на 

реформата на собствените ресурси е 

приходната част от бюджета на Съюза 

да стане по-независима, както и по-

стабилна, по-опростена, по-справедлива, 

по-устойчива и по-предвидима, като 

същевременно се намали тежестта от 

прекомерните разходи за националните 

бюджети и се подобри прозрачността и 

видимостта за гражданите, без да се 

увеличава данъчната тежест за тях; 

счита, че за да бъде бюджетът на ЕС 

напълно независим, трябва да бъдат 

въведени действителни собствени 

ресурси; 

31. повтаря отново позицията си в полза 

на необходимата задълбочена реформа 

на системата на собствени ресурси на 

Съюза и придава голямо политическо 

значение на работата на групата на 

високо равнище за собствените ресурси, 

учредена като част от споразумението за 

МФР за периода 2014 – 2020 г.; очаква 

от Комисията и Съвета да се съобразят с 

окончателните резултати, които трябва 

да бъдат готови до края на 2016 г., 

включително евентуално ново 

предложение за собствени ресурси; 

припомня, че основната идея на 

реформата на собствените ресурси е 

приходната част от бюджета на Съюза 

да стане по-независима, както и по-

стабилна, по-опростена, по-справедлива, 

по-устойчива и по-предвидима, като 

същевременно се намали тежестта от 

прекомерните разходи за националните 

бюджети и се подобри прозрачността и 

видимостта за гражданите, без да се 

увеличава данъчната тежест за тях; 

настоява на необходимостта на ЕС 

да се предоставят нови собствени 

ресурси, наред с останалото въз 

основа на данъчно облагане на 

финансовите сделки и подходящо 
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данъчно облагане на всички 

многонационални дружества, при 

които се наблюдава отклонение от 

данъчно облагане; счита това за 

подходящ отговор на желанията на 

голямото мнозинство от гражданите 

на ЕС; счита, че за да бъде бюджетът на 

ЕС напълно независим, трябва да бъдат 

въведени действителни собствени 

ресурси; 

Or. en 

 

 


