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18.10.2017 A8-0299/13 

Изменение  13 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Димитриос Пападимулис, Стелиос 

Кулоглу, Мартина Михелс, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Иржи Мащалка, Костас Хрисогонос, Мариза 

Матиаш, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, 

Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. подчертава, че четенето на 

Парламента на бюджета за 2018 г. 

отразява напълно политическите 

приоритети, приети с огромно 

мнозинство в горепосочените му 

резолюции от 15 март 2017 г. относно 

общите насоки и от 5 юли 2017 г. 

относно мандата за тристранната среща; 

припомня, че устойчивият растеж, 

заетостта, и по-специално 

младежката заетост, сигурността и 

изменението на климата са в основата 

на тези приоритети; 

1. Четенето на Парламента на 

бюджета за 2018 г. отразява 

политическите приоритети, приети в 

горепосочените му резолюции от 

15 март 2017 г. относно общите насоки 

и от 5 юли 2017 г. относно мандата за 

тристранната среща; настоява, че 

дългосрочната заетост, и по-

специално младежката заетост, 

устойчивият растеж, изменението на 

климата и солидарността следва да 

бъдат в основата на приоритетите на 

Съюза; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/14 

Изменение  14 

Мари-Пиер Вю, Шабиер Бенито Силуага, Мартина Михелс, Лиа Ни Риада, Костас 

Хрисогонос, Мариза Матиаш, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, 

Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. подчертава, че Съюзът 

продължава да се изправя пред 

многобройни предизвикателства, и е 

убеден, че едновременно с 

поддържането на бюджетната 

дисциплина от бюджета на Съюза 

трябва да бъдат осигурени 

необходимите финансови средства, с 

цел да се спазват политическите 

приоритети и да се даде възможност на 

Съюза да формулира конкретни 

отговори и да предприема ефективни 

действия с оглед на тези 

предизвикателства; подчертава, че 

разходването на средства на Съюза 

следва да се основава на принципа на 

европейска добавена стойност и следва 

да зачита принципа на субсидиарност; 

2. подчертава, че Съюзът 

продължава да се изправя пред 

многобройни предизвикателства, и е 

убеден, че от бюджета на Съюза трябва 

да бъдат осигурени необходимите 

финансови средства, с цел да се спазват 

политическите приоритети и да се даде 

възможност на Съюза да формулира 

конкретни отговори и да предприема 

ефективни действия с оглед на тези 

предизвикателства; подчертава, че 

разходването на средства на Съюза 

следва да се основава на принципа на 

европейска добавена стойност и следва 

да зачита принципа на субсидиарност; 

Or. en 



 

AM\1137720BG.docx  PE611.503v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

18.10.2017 A8-0299/15 

Изменение  15 

Лиа Ни Риада, Мари-Пиер Вю, Шабиер Бенито Силуага, Димитриос 

Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Мартина Михелс, Меря Кюльонен, Катержина 

Конечна, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Рина Роня Кари, Иржи 

Мащалка, Костас Хрисогонос, Мариза Матиаш, Марина Албиол Гусман, Хавиер 

Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Жуан 

Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 2a. подчертава необходимостта 

незабавно да се сложи край на 

тенденцията за политики на строги 

икономии, както на национално 

равнище, така и на равнище ЕС; 

настоява да се предостави 

възможност за социална Европа, път 

за достойна, качествена и 

дългосрочна заетост, да се разшири 

социалната закрила и да се гарантира 

здравно осигуряване и обхващане в 

образователната система за всички 

въз основа на социалното сближаване, 

приобщаващи общности и солидни 

публични сектори, които гарантират 

най-високи равнища на живот – път, 

който взема под внимание 

потребностите за развитие на всеки 

регион, всяка държава членка, и по-

специално най-слабо развитите, 

благоприятства реалната 

конвергенция между регионите, 

държавите членки и увеличава всички 

усилия за ефективно намаляване на 

настоящите икономически и 

социални различия; 
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Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/16 

Изменение  16 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мартина Михелс, Меря Кюльонен, 

Катержина Конечна, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Костас 

Хрисогонос, Мариза Матиаш, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Люк 

Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Жуан Ферейра, Жуан 

Пимента Лопеш, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4a. продължава да критикува и 

осъжда Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), 

тъй като той не успя да преодолее 

разликите в инвестициите на 

територията на ЕС; настоява, че 

вместо това на неговите територии 

е следвало да бъде приложен сериозен 

и по-амбициозен план за публични 

инвестиции, който да спомогне за 

осъществяване на стратегически, 

структурни инвестиции, които да 

предоставят високо равнище на 

добавена стойност за икономиката, 

публичния сектор, околната среда и 

обществото. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/17 

Изменение  17 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мартина Михелс, Меря Кюльонен, Иржи 

Мащалка, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, 

Мариза Матиаш, Люк Минг Фланаган, Яромир Кохличек 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. изразява сериозна загриженост 

във връзка със засилването на 

нестабилността и несигурността 

както в Съюза, така и извън него; 

настоява върху необходимостта от 

изцяло нов подход, върху 

необходимостта от възстановяване 

на равновесието в подхода на Съюза 

към сближаването, интеграцията, 

мира, устойчивото развитие и 

правата на човека; призовава 

Комисията и държавите членки да 

обединят и увеличат усилията си за 

по-нататъшно поддържане на мира и 

предотвратяване на конфликти; 

припомня вдъхновението в световен 

мащаб от Споразумението от 

Разпети петък, като същевременно 

признава безпрецедентните 

предизвикателства и натиск 

вследствие на референдума в 

Обединеното кралство през 2016 г.; 

призовава Комисията и държавите 

членки да засилят своята подкрепа за 

помирение и да гарантират 

ангажимента на Съюза да обезпечи 

допълнителна подкрепа за 

финансирането на мира в бюджета 

на Съюза за 2018 г. с цел гарантиране 
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на мира, стабилността и 

помирението в Ирландия. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/18 

Изменение  18 

Мари-Пиер Вю, Шабиер Бенито Силуага, Меря Кюльонен, Димитриос 

Пападимулис, Лиа Ни Риада, Мариза Матиаш, Марина Албиол Гусман, Хавиер 

Кусо Пермуй, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. счита, че въпреки че 

понастоящем пикът на кризата с 

миграцията и бежанците изглежда 

намаля, Съюзът трябва да бъде готов да 

реагира на бъдещи непредвидени 

събития в тази област и да прилага по-

активен подход в областта на 

миграцията; призовава поради това 

настоятелно Комисията да следи 

непрекъснато доколко адекватни по 

размер са бюджетните кредити, 

разпределени в рамките на функция 3, и 

да използва пълноценно всички налични 

инструменти съгласно действащата 

МФР, за да предприема своевременно 

действия в отговор на непредвидени 

събития, за които може да е необходимо 

допълнително финансиране; припомня, 

че въпреки че Съюзът успя да въведе 

механизми, които допринасят за 

справянето с това положение, до този 

момент над сто хиляди бежанци и 

мигранти са пристигнали в Европа по 

море през 2017 г. (по данни на 

Върховния комисариат за бежанците на 

ООН); взема следователно решение да 

приложи ограничено увеличение на 

бюджетните кредити за фонд 

„Убежище, миграция и интеграция“ и 

8. счита, че въпреки че 

понастоящем пикът на кризата с 

миграцията и бежанците изглежда 

намаля, Съюзът трябва да бъде готов да 

реагира на бъдещи непредвидени 

събития в тази област и да прилага по-

активен подход в областта на 

миграцията; призовава поради това 

настоятелно Комисията да следи 

непрекъснато доколко адекватни по 

размер са бюджетните кредити, 

разпределени в рамките на функция 3, и 

да използва пълноценно всички налични 

инструменти съгласно действащата 

МФР, за да предприема своевременно 

действия в отговор на непредвидени 

събития, за които може да е необходимо 

допълнително финансиране; припомня, 

че въпреки че Съюзът успя да въведе 

механизми, които допринасят за 

справянето с това положение, до този 

момент над сто хиляди бежанци и 

мигранти са пристигнали в Европа по 

море през 2017 г. (по данни на 

Върховния комисариат за бежанците на 

ООН); взема следователно решение да 

укрепи Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището 

(EASO), на която трябва да бъдат 
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за фонд „Вътрешна сигурност“, 

както и за агенциите с отговорности 

в областта на убежището като 
Европейската служба за подкрепа в 

областта на убежището (EASO), на 

които трябва да бъдат предоставени 

адекватни по размер финансови и 

човешки ресурси; отбелязва отново, че 

таванът на функция 3 е извънредно 

недостатъчен, за да се осигури 

подходящо финансиране за вътрешното 

измерение на кризата с миграцията и 

бежанците, както и за други 

приоритетни програми, като програми в 

областта на културата и гражданството; 

предоставени адекватни по размер 

финансови и човешки ресурси; 

отбелязва отново, че таванът на 

функция 3 е извънредно недостатъчен, 

за да се осигури подходящо 

финансиране за вътрешното измерение 

на кризата с миграцията и бежанците, 

както и за други приоритетни програми, 

като програми в областта на културата и 

гражданството; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/19 

Изменение  19 

Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мартина Михелс, Меря Кюльонен, 

Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Сабине Льозинг, Рина Роня Кари, 

Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, 

Мариза Матиаш, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг 

Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 9a. отхвърля всякакво използване 

на бюджета на Съюза за финансиране 

на милитаристична програма на ЕС; 

припомня, че средствата на ЕС, в т.ч. 

безвъзмездните средства за научни 

изследвания, предоставяни от 

Комисията, не могат да бъдат 

използвани за финансиране на военни 

проекти; подчертава, че понятието 

„технология с двойна употреба“ не се 

използва като вратичка за 

финансиране на проекти, които 

всъщност са с военно предназначение, 

като например безпилотните 

летателни апарати за 

високотехнологични военни действия 

и наблюдение във връзка със 

сигурността; настоява за 

алтернативен набор от програми, 

които да подпомагат една по-

социална Европа, като засилват 

устойчивото развитие, засиленото, 

екологосъобразно вътрешно търсене, 

основаващо се на прогресивно 

нарастващи трудови възнаграждения, 

пълната заетост, придружена от 

права, социалното благоденствие, 



 

AM\1137720BG.docx  PE611.503v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

действията за премахване на 

бедността и социалното изключване, 

както и подобреното социално и 

икономическо сближаване; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/20 

Изменение  20 

Шабиер Бенито Силуага, Мартина Михелс, Катержина Конечна, Костас 

Хрисогонос, Мариза Матиаш, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, 

Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина,  

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0299/2017 

Зигфрид Мурешан, Ричард Ашуърт 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година - всички раздели 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. заключава, че с оглед на 

адекватното финансиране на всички 

належащи потребности и като се имат 

предвид силно ограничените маржове 

на МФР през 2018 г., трябва да бъдат 

използвани всички налични средства 

съгласно Регламента за МФР, 

осигуряващи гъвкавост; очаква Съветът 

да сподели този подход и лесно да бъде 

постигнато споразумение в рамките на 

помирителната процедура, което ще 

даде възможност на Съюза да 

предприема адекватни и ефективни 

действия в отговор на бъдещите 

предизвикателства; подчертава, че 

отклонението през всяка бюджетна 

година от първоначалното планиране 

съгласно действащата МФР е довод в 

полза на увеличаването на таваните в 

МФР за периода след 2020 г.; 

16. заключава, че с оглед на 

адекватното финансиране на всички 

належащи потребности и като се имат 

предвид силно ограничените маржове 

на МФР през 2018 г., трябва да бъдат 

приложени всички налични средства 

съгласно Регламента за МФР, 

осигуряващи гъвкавост и значително 

увеличаване на таваните; очаква 

Съветът да сподели този подход и лесно 

да бъде постигнато споразумение в 

рамките на помирителната процедура, 

което ще даде възможност на Съюза да 

предприема адекватни и ефективни 

действия в отговор на бъдещите 

предизвикателства; подчертава, че 

отклонението през всяка бюджетна 

година от първоначалното планиране 

съгласно действащата МФР е довод в 

полза на увеличаването на таваните в 

МФР за периода след 2020 г.; 

Or. en 
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Изменение  21 

Мари-Пиер Вю, Шабиер Бенито Силуага, Мартина Михелс, Меря Кюльонен, 

Катержина Конечна, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Сабине Льозинг, 

Рина Роня Кари, Иржи Мащалка, Лиа Ни Риада, Мариза Матиаш, Марина 

Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Палома Лопес 

Бермехо, Анхела Валина, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мигел Виегаш 

от името на групата GUE/NGL 
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Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. подчертава, че е важно да се 

насърчават съвместните изследвания 

в областта на отбраната в Европа, за 

да се преодолее основният недостиг 

на способности в момент, в който 

международните събития и 

несигурността все повече изискват 

от Европа да увеличи усилията си в 

областта на отбраната; счита, че 

допълнителните разходи на 

равнището на Съюза в областта на 

научните изследвания, свързани с 

отбраната, следва да бъдат 

компенсирани чрез икономии на 

национално равнище; подкрепя 

увеличаването на разпределените 

средства за подготвителното 

действие за научни изследвания в 

областта на отбраната; призовава за 

програма за научни изследвания в 

областта на отбраната със 

специален бюджет в рамките на 

следващата многогодишна финансова 

рамка, но отново изразява своята 

дългогодишна позиция, че новите 

инициативи следва да се финансират 

с нови бюджетни кредити, а не за 

заличава се 
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сметка на съществуващите програми 

на Съюза; подчертава освен това 

необходимостта от повишаване на 

конкурентоспособността и от повече 

иновации в европейската 

отбранителна промишленост; 

Or. en 
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Изменение  22 

Юнус Омаржи, Шабиер Бенито Силуага, Мартина Михелс, Меря Кюльонен, 

Катержина Конечна, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Лиа Ни Риада, 

Костас Хрисогонос, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг 

Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина 

от името на групата GUE/NGL 
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Предложение за резолюция 

Параграф 27 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 27a. подчертава необходимостта 

от укрепване на европейската 

политика на сближаване във времена 

на задълбочаващи се регионални, 

икономически и социални различия и 

по тази причина предлага да се 

отменят всички съкращения, 

предложени от Съвета, по 

бюджетните редове, свързани с 

Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР); 

Or. en 

 

 


