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18.10.2017 A8-0299/33 

Изменение  33 

Мигел Виегаш, Шабиер Бенито Силуага, Катержина Конечна, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, 

Мариза Матиаш, Костас Хрисогонос, Аня Хазекамп, Марина Албиол Гусман, 

Хавиер Кусо Пермуй, Люк Минг Фланаган, Палома Лопес Бермехо, Анхела 

Валина, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

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 35 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 35в.  призовава за по-голяма 

отчетност на Съюза за опазване на 

природните богатства в мрежата 

„Натура 2000“, особено от гледна 

точка на нейното финансиране; 

отбелязва трудностите, които 

срещат няколко държави членки в 

областта на равнището на 

управление, включено в мрежата 

„Натура 2000“, дължащи се на 

липсата на конкретен финансов 

инструмент, насочен към това 

управление, който да допълни 

включването на биологичното 

разнообразие в секторните политики; 

Or. en 



 

AM\1137725BG.docx  PE611.503v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

18.10.2017 A8-0299/34 

Изменение  34 

Мигел Виегаш, Шабиер Бенито Силуага, Катержина Конечна, Димитриос 

Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Мариза Матиаш, Костас Хрисогонос, Марина 

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

Бермехо, Анхела Валина, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

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 35 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 35г.  отбелязва със загриженост, че 

в няколко държави членки годишният 

брой на проектите, финансирани по 

линия на програмата „LIFE +“, е под 

ориентировъчния размер на 

разпределените средства; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/35 

Изменение  35 

Мигел Виегаш, Шабиер Бенито Силуага, Иржи Мащалка, Димитриос 

Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Мариза Матиаш, Лиа Ни Риада, Костас 

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

Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

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 35 д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 35д.  насочва вниманието към 

заплахите, надвиснали над 

множество горски екосистеми, като, 

наред с другото, разпространението 

на инвазивни чужди видове, вредители 

(като нематода по боровете и други) 

и горските пожари; счита, че следва 

да бъдат предоставяни достатъчно 

финансови ресурси чрез общностни 

програми и мерки за подкрепа за 

извършване на оценка на здравето на 

растенията, екологичното състояние 

на горите и тяхното саниране, 

включително повторното залесяване; 

отбелязва, че тези ресурси имат 

особено важно и належащо значение 

за някои държави членки, а именно 

Португалия и Испания, след 

предшестващите последователни 

пожари на националната им 

територия; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/36 

Изменение  36 

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

Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Сабине Льозинг, Димитриос 

Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Мариза Матиаш, Костас Хрисогонос, 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 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. отбелязва, че въпреки че броят 

на преминаванията на мигранти в Съюза 

по маршрутите през Централното и 

Източното Средиземноморие спадна 

през първите девет месеца на 2017 г., 

продължава да има натиск по 

маршрута през Западното 

Средиземноморие; отбелязва, че над сто 

хиляди мигранти и бежанци са 

пристигнали в Европа по море през 

първите девет месеца на 2017 г., като 

над 75% пристигат в Италия, а 

останалата част се насочва към Гърция, 

Кипър и Испания; счита, че е 

необходимо увеличено финансиране с 

цел пълно покриване на потребностите 

на Съюза в областта на миграцията, 

и по-специално чрез фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“, за да се 

подкрепят държавите членки при 

усъвършенстването на мерките и 

практиките за интеграция за 

нуждаещите се от международна 

закрила лица, и особено 

непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, и при 

необходимост, за провеждане на 

37. отбелязва, че броят на 

преминаванията на мигранти в Съюза 

по маршрутите през Централното и 

Източното Средиземноморие спадна 

през първите девет месеца на 2017 г.; 

отбелязва, че над сто хиляди мигранти и 

бежанци са пристигнали в Европа по 

море през първите девет месеца на 

2017 г., като над 75% пристигат в 

Италия, а останалата част се насочва 

към Гърция, Кипър и Испания; счита, че 

е необходимо увеличено финансиране с 

цел пълно покриване на потребностите 

на мигрантите, бенефициентите и 

хората, които се нуждаят от 

международна закрила, особено 

непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, включително 
чрез фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“, за да се подкрепят 

държавите членки при 

усъвършенстването на мерките за 

интеграция; настоява също така в този 

контекст на EASO да се предоставят 

подходящи по обем финансови и 

човешки ресурси, за да се даде 

възможност на Агенцията да изпълнява 
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операции за връщане на лицата, 

които не отговарят на условията за 

получаване на закрила, при пълно 

зачитане на принципа на забрана за 

връщане; настоява също така в този 

контекст на EASO да се предоставят 

подходящи по обем финансови и 

човешки ресурси, за да се даде 

възможност на Агенцията да изпълнява 

поверените ѝ задачи; 

поверените ѝ задачи; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/37 

Изменение  37 

Мари-Пиер Вю, Шабиер Бенито Силуага, Мартина Михелс, Катержина Конечна, 

Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Димитриос Пападимулис, Стелиос 

Кулоглу, 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 47 

 

Предложение за резолюция Изменение 

47. счита, че следва да се даде 

приоритет на непосредствените съседи 

на Съюза и на мерките, насочени към 

отстраняване на основните проблеми, 

пред които те са изправени, а именно 

кризата с миграцията и бежанците и 

съответните хуманитарни 
предизвикателства в държавите от 

южното съседство, както и руската 

агресия в държавите от източното 

съседство; счита, че стабилността и 

благоденствието на съседните на ЕС 

държави са от полза както за 

засегнатите региони, така и за Съюза 

като цяло; призовава отново за 

увеличаване на подкрепата за 

близкоизточния мирен процес, 

Палестинската власт и Агенцията на 

ООН за подпомагане и строителство за 

палестинските бежанци в Близкия изток 

(UNRWA), за да могат те да се справят с 

нарастващите потребности с оглед да се 

постигне заявената от Съюза цел за 

насърчаване на развитието и 

стабилността в региона и осигуряване 

на подкрепа за устойчивостта на 

палестинците; заявява отново, че 

осигуряването на подкрепа за 

47. счита, че следва да се даде 

приоритет на непосредствените съседи 

на Съюза и на мерките, насочени към 

отстраняване на основните проблеми, 

пред които те са изправени, а именно 

предизвикателствата, свързани с 

миграцията и бежанците, и 

хуманитарните предизвикателства в 

държавите от южното съседство и от 

източното съседство; счита, че 

стабилността и благоденствието на 

съседните на ЕС държави са от полза 

както за засегнатите региони, така и за 

Съюза като цяло; призовава отново за 

увеличаване на подкрепата за 

близкоизточния мирен процес, 

Палестинската власт и Агенцията на 

ООН за подпомагане и строителство за 

палестинските бежанци в Близкия изток 

(UNRWA), за да могат те да се справят с 

нарастващите потребности с оглед да се 

постигне заявената от Съюза цел за 

насърчаване на развитието и 

стабилността в региона и осигуряване 

на подкрепа за устойчивостта на 

палестинците; заявява отново, че 

осигуряването на подкрепа за 

държавите, които изпълняват 
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държавите, които изпълняват 

споразумения за асоцииране със Съюза, 

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, и по-

специално по отношение на принципите 

на правовата държава и изграждането на 

демократични институции; взема 

поради това решение да увеличи 

средствата за Европейския инструмент 

за съседство (ЕИС), за Инструмента за 

предприсъединителна помощ (ИПП) и 

за макрофинансова помощ; 

споразумения за асоцииране със Съюза, 

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, и по-

специално по отношение на принципите 

на правовата държава и изграждането на 

демократични институции; взема 

поради това решение да увеличи 

средствата за Европейския инструмент 

за съседство (ЕИС), за Инструмента за 

предприсъединителна помощ (ИПП) и 

за макрофинансова помощ; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/38 

Изменение  38 

Малин Бьорк, Шабиер Бенито Силуага, Мартина Михелс, Меря Кюльонен, 

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

Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Мари-Пиер Вю, Мариза Матиаш, 

Костас Хрисогонос, Марина Албиол Гусман, Хавиер Кусо Пермуй, Палома Лопес 

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

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 47 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 47a.  призовава, като въпрос от 

неотложно естество, Съюзът и 

неговите държави членки да 

поставят сексуалното и 

репродуктивното здраве и права 

(СРЗП) в основата на своите 

политики и по-специално да 

противодействат на драматичното 

въздействие на правилото за 

„глобално блокиране“ чрез значително 

увеличаване както на националното 

финансиране, така и на 

финансирането от ЕС на тези 

програми; призовава Съюза и 

държавите членки да подкрепят, по-

специално, мобилизирането на всички 

външни финансови инструменти на 

Съюза и създаването на 

международен фонд с цел 

допълнително да се финансира 

достъпът до контрол на 

раждаемостта, безопасен и законен 

аборт, програми, които разглеждат 

ХИВ/СПИН, здравето на майката и 

други заплахи за здравето, като 

същевременно позволяват и улесняват 

достъпа до организации, 
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предоставящи помощ, които 

извършват дейност в тези области; 

призовава Съюза и неговите държави 

членки да положат всички усилия за 

преодоляване на недостига на 

финансиране, възникнал след 

приемането на правилото за 

„глобално блокиране“ от 

администрацията на САЩ, което 

забранява всички организации за 

външна помощ, които предоставят 

услуги в областта на сексуалното и 

репродуктивното здраве и права; 

счита, че това правило представлява 

пряка атака срещу правата на 

жените и момичета и пречка за 

тяхното упражняване; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/39 

Изменение  39 

Мигел Виегаш, Лиа Ни Риада, Шабиер Бенито Силуага, Мартина Михелс, 

Катержина Конечна, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Димитриос 

Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Мариза Матиаш, Костас Хрисогонос, Марина 

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

Бермехо, Анхела Валина, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш 

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 72 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 72a.  призовава за увеличаване на 

резерва за спешна помощ (РСП) и 

фонд „Солидарност“ на Европейския 

съюз в контекста на най-скорошните 

и трагични бедствия, а именно 

пожарите и екстремната суша в 

Португалия и Испания; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/40 

Изменение  40 

Юнус Омаржи, Шабиер Бенито Силуага, Мартина Михелс, Катержина Конечна, 

Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Марина Албиол 

Гусман, Мариза Матиаш 

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 75 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 75a. счита, че бюджетът на ЕС 

следва да включва нов бюджетен ред 

за собствени ресурси на Съюза, под 

формата на нови данъци, като 

например корпоративен данък за 

многонационалните предприятия, 

данък върху въглеродните емисии или 

данък върху финансовите сделки; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/41 

Изменение  41 

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

Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Люк Минг 

Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 
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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 76 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 76a. подчертава необходимостта 

от спешно създаване на европейски 

орган с правомощия за борба с 

данъчните измами; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/42 

Изменение  42 

Юнус Омаржи, Шабиер Бенито Силуага, Мартина Михелс, Катержина Конечна, 

Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, 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 78 

 

Предложение за резолюция Изменение 

78. отбелязва, че равнището на 

прогнозата за 2018 г. съответства на 

18,88%, което е по-ниско от постигнатия 

през 2017 г. процент (19,25%) и е най-

ниският дял от функция 5 за последните 

петнадесет години; 

78. отбелязва, че равнището на 

прогнозата за 2018 г. съответства на 

18,88%, което е по-ниско от постигнатия 

през 2017 г. процент (19,25%) и е най-

ниският дял от функция 5 за последните 

петнадесет години; настоява обаче 

стремежът към възможно най-малки 

разходи за Европейския парламент да 

не е за сметка на намален капацитет 

на Парламента за обичайната му 

законодателна дейност; 

Or. en 

 

 


