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10.3.2017 A8-0060/33 

Изменение  33 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Хелмут Шолц, Мариза Матиаш, Меря 

Кюльонен, Катержина Конечна, Марина Албиол Гусман, Мартина Михелс,Фабио 

Де Мази, Барбара Спинели,  Костас Хрисогонос, София Сакорафа, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5a. подчертава, че социалната и 

солидарна икономика (ССИ) 

понастоящем представлява над два 

милиона предприятия, 180 000 от 

които са кооперативи; подчертава, че 

секторът на ССИ дава работа на над 

4,5 милиона души в ЕС и създава 

повече от 10% от БНД на ЕС; 

призовава за по-нататъшна подкрепа 

и опростяване на достъпа до 

финансиране за ССИ, по-специално 

чрез разширяване на обхвата на 

съществуващите програми и 

финансови инструменти на 

равнището на ЕС и на равнището на 

държавите членки, като 

същевременно призовава за нови 

конкретни мерки за допълнително 

насърчаване и разширяване на 

стопанския модел, основан на 

кооперативи и социални 

предприятия, тъй като той 

продължава да е по-слабо представен 

и недостатъчно финансиран в 

сравнение с други стопански модели 

въпреки неговото значение от гледна 

точка на дела му в БНД и заетостта 

в Съюза; отново подчертава ролята 

на ССИ в укрепването на устойчивия 
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и интелигентен растеж, в 

създаването на устойчиви работни 

места с достойни условия на труд, в 

сближаването и в социалната 

интеграция; подчертава, че ССИ 

трябва да продължи да бъде 

подкрепяна и достъпът до нея да бъде 

улесняван, като се подчертава, че 

секторът продължава да бъде важен 

доставчик на социални, здравни, 

образователни и екологични услуги, 

както и на услуги в областта на 

производството и разпределението на 

енергия; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/34 

Изменение  34 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага,  Хелмут Шолц, Меря Кюльонен, Палома 

Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Мартина Михелс, Фабио Де Мази, Мария 

Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Николаос Хундис, София Сакорафа, 

Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава важната роля и 

потенциала на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) 

за намаляване на все още 

съществуващия в Европа недостиг на 

инвестиции и признава 

положителните резултати, 

постигнати до момента; приветства 

също така предложението на 

Комисията за удължаване на срока на 

действие на ЕФСИ до 2020 г., което 

следва да цели по-нататъшно 

подобряване на неговото 

функциониране, включително 

прилагане на принципа за 

допълняемост и географски баланс, за 

което са необходими известни 

усилия; подчертава, че подборът на 

проектите, финансирани по ЕФСИ, 

следва да се основава на качеството и 

да е съобразен с потребностите; 

приветства намерението на 

Комисията за засилване на ролята на 

Европейския консултантски център 

по инвестиционни въпроси по 

отношение на предоставянето на по-

целенасочена местна техническа 

помощ в целия ЕС и също така за 

заличава се 
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подобряване на географския баланс; 

също така призовава Комисията да 

анализира редовно добавената 

стойност на ЕФСИ чрез оценка на 

въздействието във връзка с 

резултатите от използването на 

фонда; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/35 

Изменение  35 

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

Бенито Силуага, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол 

Гусман, Фабио Де Мази, Мария Лидия Сенра Родригес, Рина Роня Кари, 

Николаос Хундис, Неоклис Силикиотис, Костас Хрисогонос, Лиа Ни Риада, София 

Сакорафа, Такис Хаджигеоргиу, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  12a. подчертава, че бюджетът на ЕС 

следва да се използва, за да се дава 

приоритет на политиките на реална 

конвергенция, основани 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 и при отхвърляне на 

обвързаността с макроикономически 

условия; отхвърля Договора за 

фискална стабилност, рамката за 

икономическо управление и пакта 

„Евро плюс“, които са основани на 

приемането на мерки за финансови 

ограничения и продължаващото им 

прилагане както на равнището на ЕС, 

така и на равнището на държавите 

членки, и които ще задълбочат 

настоящата икономическа и 

социална криза, особено в държавите 

в по-затруднено икономическо и 

социално положение; 
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Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/36 

Изменение  36 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Меря Кюльонен, Палома 

Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Фабио Де Мази, Мария Лидия Сенра 

Родригес, Николаос Хундис, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  13a. призовава за създаването на 

програми за подпомагане на 

държавите членки, които желаят да 

водят преговори за напускане на 

еврозоната въз основа на това, че 

участието им е станало неустойчиво 

и непоносимо; счита, че тези 

програми следва да предоставят 

подходяща компенсация за 

социалните и икономическите щети, 

причинени от присъединяването към 

единната валута; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/37 

Изменение  37 

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

Бенито Силуага, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Палома Лопес Бермехо, 

Марина Албиол Гусман, Фабио Де Мази, Стелиос Кулоглу, Мария Лидия Сенра 

Родригес, Николаос Хундис, Неоклис Силикиотис, Костас Хрисогонос, София 

Сакорафа, Такис Хаджигеоргиу, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  13б. призовава за планове за 

извънредни ситуации в подкрепа на 

икономиките на държавите, в които 

е имало намеса на Тройката, като се 

предоставят финансови средства и 

необходимите дерогации за 

функционирането на единния пазар и 

общите политики; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/38 

Изменение  38 

 Барбара Спинели, Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага,  Хелмут Шолц, 

Мариза Матиаш, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол 

Гусман, Мартина Михелс, Костадинка Кунева, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. приветства ролята на някои 

инструменти като фонда „Вътрешна 

сигурност“ (ФВС) и фонда „Убежище, 

миграция и интеграция“ (ФУМИ) за 

преодоляване на последиците от 

миграционната и бежанска криза и 

съответните хуманитарни 

предизвикателства, и призовава за 

подходящо бюджетиране през идните 

години за тези фондове; отново 

потвърждава значението на принципа за 

разпределяне на тежестта между 

държавите членки при финансирането 

на усилията, необходими за гарантиране 

на адекватна грижа за бежанците; 

приветства също така ролята на 

агенциите на ЕС в областта на 

правосъдието и вътрешните работи, 

като например Европол, 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана, EASO, Евроюст, 

Агенцията за основните права и eu-

LISA, и в този контекст призовава 

техният мандат да бъде изпълнен чрез 

подобрено бюджетиране и персонал; 

изразява убеждението си, че ЕС 

трябва да инвестира повече за 

укрепване и управление на своите 

граници, за засилване на 

14. подчертава необходимостта от 

приемане на основан на правата на 

човека подход към миграцията; 

осъжда все по-силния акцент, който 

се поставя в политиките на ЕС върху 

връщанията, задържането и 

възлагането на външни изпълнители 

на граничния контрол, което 

застрашава правата на човека; 
приветства ролята на някои 

инструменти, като фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“ (ФУМИ), за 

оказване на помощ на държавите 

членки, за да се отговори на нуждите 

на мигрантите, търсещите убежище 

лица и бежанците, и призовава за 

подходящо бюджетиране през идните 

години за тези фондове; отново 

потвърждава значението на принципа за 

солидарност между държавите членки 

при финансирането на усилията, 

необходими за гарантиране на адекватна 

грижа за бежанците; приветства също 

така ролята на агенциите на ЕС в 

областта на правосъдието и вътрешните 

работи, в частност EASO и Агенцията 

за основните права, и в този контекст 

призовава техният мандат да бъде 

изпълнен чрез подобрено бюджетиране 
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сътрудничеството между 

правоприлагащите агенции и 

националните органи, както и за 

борба срещу тероризма, 

радикализацията и тежката и 

организираната престъпност чрез 

подобряване на мерките и 

практиките за интеграция, 

обезпечаване на оперативна 

съвместимост между 

информационните системи и 

гарантиране на надеждни операции 

по връщане на лицата, които нямат 

право на международна закрила, при 

пълно спазване на принципа за забрана 

на връщане; 

и персонал; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/39 

Изменение  39 

Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Жуан Пимента Лопеш, Лиа Ни Риада, Мариза 

Матиаш, Шабиер Бенито Силуага, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, 

Марина Албиол Гусман, Фабио Де Мази, Мария Лидия Сенра Родригес, Николаос 

Хундис, Неоклис Силикиотис, София Сакорафа, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15 

 

Предложение за резолюция Изменение 

15. подчертава, че настоящият 

бюджет на ФВС (приблизително 

700 милиона евро под формата на 

поети задължения) не е достатъчен 

за справяне с предизвикателствата 

със сигурността, произтичащи от 

международния тероризъм; поради 

това призовава за увеличаване на 

финансовите ресурси с цел 

подобряване на инфраструктурата за 

обезпечаване на сигурността до по-

адекватно и съвременно ниво; 

15. отхвърля използването на 

бюджета на ЕС за финансиране на 

милитаристичен, неолиберален ЕС; 

защитава необходимостта от 

алтернативна програма, която 

насърчава мира и разоръжаването, 

устойчивото развитие и укрепването 

на екологосъобразното вътрешно 

търсене, основаващо се на прогресивно 

нарастващи трудови възнаграждения, 

пълна заетост, придружена от 

съответните права, социална 

защита, премахване на бедността и 

социалното изключване, както и 

подобряването на социалното и 

икономическото сближаване; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/40 

Изменение  40 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Хелмут Шолц, Мариза Матиаш, Меря 

Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Фабио Де Мази, 

Мария Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. решително подкрепя 

инициативите, касаещи научните 

изследвания в областта на 

отбраната, насочени към насърчаване 

на по-добро сътрудничество между 

държавите членки и постигане на 

полезни взаимодействия в областта 

на отбраната; все пак подчертава, че 

подобна дейност следва да бъде 

подкрепена със свежи ресурси, тъй 

като това е нова политическа 

инициатива със значително 

въздействие върху бюджета на ЕС; 

освен това призовава за проучване на 

всички възможности за финансиране 

на програма за научни изследвания в 

областта на отбраната със 

специален бюджет в рамките на 

следващата многогодишна финансова 

рамка; припомня, че разпоредбите на 

Договорите трябва да се спазват, но 

че същевременно установяването на 

засилено сътрудничество в областта 

на отбраната е необходима опция, за 

да може да се реагира на 

предизвикателствата, пред които е 

изправен ЕС в областта на 

сигурността, генерирани от 

заличава се 
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продължителната нестабилност в 

съседните на Съюза държави и 

несигурността във връзка с 

обвързаността на някои партньори 

на ЕС с целите на НАТО; подчертава 

освен това необходимостта от 

подобряване на 

конкурентоспособността и 

иновациите в европейската 

отбранителна промишленост, които 

могат да допринесат за стимулиране 

на растежа и създаването на 

работни места; призовава държавите 

членки да осигуряват съразмерно 

бюджетиране за справяне с външните 

предизвикателства по по-подходящ 

начин; отбелязва създаването на 

Европейския фонд за отбрана с 

неговите компоненти „научни 

изследвания“ и „способности“; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/41 

Изменение  41 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Хелмут Шолц, Мариза Матиаш, Меря 

Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Марина Албиол Гусман, Мартина Михелс, 

Мария Лидия Сенра Родригес, Барбара Спинели, Костас Хрисогонос 

от името на групата GUE/NGL 

 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  17a. отново изразява убеждението си, 

че бюджетът на Съюза не следва да 

финансира инициативи, които биха 

могли да бъдат в ущърб на 

съществуващите политики и 

програми на Съюза; отново заявява 

подкрепата си, по-специално, за 

финансирането на инициативи, 

които активно насърчават целите за 

мир, интеграция и сближаване в 

Съюза; припомня, че при зачитане на 

разпоредбите, залегнали в Договорите, 

установяването на засилено 

сътрудничество в ЕС и неговите 

държави членки в никакъв случай не 

следва да подкопава ангажимента за 

мир, устойчиво развитие и 

неутралитет; 

  

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/42 

Изменение  42 

Хелмут Шолц,  Меря Кюльонен, Мария Лидия Сенра Родригес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. подчертава, че едно от условията за 

запазване на стабилността и 

просперитета в ЕС е постигането на 

стабилност в съседните на ЕС държави; 

поради това призовава Комисията да 

гарантира, че се отдава приоритет на 

инвестициите в съседните на ЕС 

държави, с цел подпомагане на усилията 

за справяне с основните проблеми, с 

които се сблъсква този регион, а 

именно миграционната и бежанска 

криза и съответните хуманитарни 

предизвикателства в държавите от 

южното съседство, както и руската 

агресия в държавите от източното 

съседство; отново заявява, че 

подкрепата за държавите, които 

изпълняват споразумения за асоцииране 

с ЕС, е от решаващо значение за 

улесняване на политическите и 

икономическите реформи, но 

подчертава, че подобна подкрепа следва 

да се предоставя, само ако тези държави 

отговарят на критериите за 

допустимост, по-специално по 

отношение на принципите на правовата 

държава и изграждането на 

демократични институции; 

21. подчертава, че едно от условията за 

запазване на стабилността и 

просперитета в ЕС е постигането на 

стабилност в съседните на ЕС държави; 

поради това призовава Комисията да 

гарантира, че се отдава приоритет на 

инвестициите в съседните на ЕС 

държави, с цел подпомагане на усилията 

за справяне с основните проблеми, с 

които се сблъскват тези региони, а 

именно необходимостта от 

икономическо възстановяване и от 

засилване и стабилизиране на прехода 

към демокрация в държави от 

южното съседство, които също така 

имат нужда от финансова и 

хуманитарна подкрепа за справяне със 

значителния брой мигранти и 

бежанци, пристигащи в тези 

държави, тласкани от надеждата да 

достигнат Европейския съюз; 

посочва, че много държави от 

източното съседство продължават 

да се борят с незавършени процеси на 

преход и с потенциални конфликти, 

както и че положението в региона 

продължава да бъде нестабилно, като 

по този начин засилва подкрепата за 

незабавно изпълнение на 

споразумението от Минск, което е от 

най-голямо значение за държавите от 
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източното съседство на ЕС; отново 

заявява, че тези държави, които 

изпълняват споразумения за асоцииране 

с ЕС, ще бъдат обречени на провал 

както от икономическа, така и от 

социална гледна точка без подходяща 

безвъзмездна финансова подкрепа и 

техническа подкрепа от ЕС за 

улесняване на политическите и 

икономическите реформи, но 

подчертава, че подобна подкрепа следва 

да се предоставя, само ако тези държави 

отговарят на критериите за 

допустимост, по-специално по 

отношение на принципите на правовата 

държава и изграждането на 

демократични институции; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/43 

Изменение  43 

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

Бенито Силуага, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Фабио Де Мази, Мария 

Лидия Сенра Родригес, Николаос Хундис, Неоклис Силикиотис, Костас 

Хрисогонос, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  25a. счита, че за истинското 

разрешаване на проблемите, свързани 

с устойчивия икономически растеж, 

безработицата, бедността, 

социалното изключване и 

неравенството (главно на доходите), е 

необходима промяна на текущите 

политики на ЕС; подчертава, че е 

необходима нова стратегия за 

определянето на нова посока за 

Европа, т.е. път към пълна заетост, 

работни места с 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; подчертава, че 

този път следва да отчита 

потребностите, свързани с 

развитието на всяка държава членка, 

и по-специално на най-слабо 

развитите държави, като 

благоприятства реална конвергенция, 

така че да се спомогне за намаляване 

на разликите в развитието между 

държавите членки и на 

съществуващите икономически, 
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социални и регионални неравенства; 

Or. en 
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10.3.2017 A8-0060/44 

Изменение  44 

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

Бенито Силуага, Меря Кюльонен, Палома Лопес Бермехо, Фабио Де Мази, Мария 

Лидия Сенра Родригес, Неоклис Силикиотис, Костас Хрисогонос, Такис 

Хаджигеоргиу 

g 

 

Доклад A8-0060/2017 

Зигфрид Мурешан 

Насоки за бюджета за 2018 г. - Раздел ІІІ 

2016/2323(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  25б. подчертава необходимостта от 

последователна европейска 

инвестиционна стратегия под 

формата на инвестиционна програма 

на ЕС за устойчиво развитие и 

заетост, финансирана със сума в 

размер на поне 2% от БВП на Съюза 

годишно за период от 10 години; 

подчертава, че тази програма следва 

да допълва подобни усилия за 

публични инвестиции, полагани от 

държавите членки; отбелязва, че 

инвестиционната програма ще се 

самофинансира отчасти чрез по-

висок ръст на БВП и по-високи 

данъчни приходи; призовава 

Комисията и Съвета да включат 

допълнителни финансови средства в 

своето предложение за бюджета за 

2018 г.; 

Or. en 

 

 


