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BG Единство в многообразието BG 

12.3.2018 A8-0062/21 

Изменение  21 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 7а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7a. призовава ЕС да увеличи 

усилията си за укрепване на 

кохезията и социалното сближаване 

в Европа; предлага бюджетът на 

Европейския социален фонд да бъде 

удвоен с цел справяне с 

безработицата и преодоляване на 

продължаващите социални 

разделения в Европа; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/22 

Изменение  22 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  21a. счита, че една ефективна борба 

срещу корупцията и отклонението 

от данъчно облагане, практикувано 

от многонационалните дружества и 

най-богатите лица, би дала 

възможност в националните 

бюджети на държавите членки да се 

върне сума, оценявана от 

Европейската комисия на един 

трилион евро годишно; отбелязва 

реален недостиг на действия от 

страна на ЕС по този въпрос; в тази 

връзка подчертава неотложната 

нужда от създаване на европейски 

орган, натоварен със задачата да се 

бори с данъчните измами и 

отклонението от данъчно облагане; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/23 

Изменение  23 

Юнус Омаржи 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0062/2018 

Даниеле Виоти 

Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III 

2017/2286(BUD) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  27a. счита, че в бюджета на ЕС 

следва да бъдат предоставени 

достатъчно средства за постигане на 

икономическо, социално и 

териториално сближаване в най-

отдалечените региони (НОР) на 

Европейския съюз, както и за 

специфични мерки в тези региони, 

както е предвидено в член 349 от 

ДФЕС, в съответствие с целите и 

принципите, определени в 

съобщението на Комисията от 24 

октомври 2017 г. относно засилено и 

обновено стратегическо 

партньорство с най-отдалечените 

региони на ЕС (COM(2017)0623); 

Or. en 

 

 


