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11.3.2013 B7-0129/11 

Изменение  11 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва заключенията на 

Европейския съвет относно МФР, които 

не представляват нищо повече от 

политическо споразумение между 

държавните и правителствените 

ръководители; отхвърля това 

споразумение в настоящия му вид, тъй 

като то не отразява приоритетите и 

опасенията, изразени от 

Парламента, по-конкретно в 

неговата резолюция от 23 октомври 

2012 г., и пренебрегва ролята и 

правомощията на Парламента, които са 

посочени в Договора от Лисабон; счита, 

че това споразумение, което ще обвърже 

Съюза за следващите седем години, не 

може да бъде прието, без да бъдат 

изпълнени някои съществени условия; 

1. отбелязва заключенията на 

Европейския съвет относно МФР, които 

не представляват нищо повече от 

политическо споразумение между 

държавните и правителствените 

ръководители; отхвърля това 

споразумение в настоящия му вид, тъй 

като то не отразява приоритетите, 

които следва да отразява предвид 

дълбоката икономическа и социална 

криза, пред която е изправен ЕС, и 

пренебрегва ролята и правомощията на 

Парламента, които са посочени в 

Договора от Лисабон; счита, че това 

споразумение, което ще обвърже Съюза 

за следващите седем години, не може да 

бъде прието, без да бъдат изпълнени 

някои съществени условия; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/12 

Изменение  12 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1а. счита, че е необходима коренна 

промяна на текущите политики на 

ЕС, ако действително се цели 

намирането на решение на 

проблемите, свързани с устойчивия 

икономически растеж, 

безработицата, бедността, 

социалното изключване и 

неравенството (на доходите); 

подчертава, че е необходима нова 

стратегия за определянето на нов 

път за Европа, път на пълна заетост, 

достойни работни места, заплати, 

осигуряващи достойни условия на 

живот, социално и икономическо 

сближаване и социална защита за 

всички, който да гарантира възможно 

най-високи жизнени стандарти; път, 

който обръща внимание на 

потребностите на всички държави 

членки в областта на развитието, по-

специално на най-слабо развитите 

държави членки, и който насърчава 

действителното сближаване, като 

по този начин допринася за 

намаляване на разликите в 

развитието между държавите 

членки и на съществуващите 
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икономически, социални и регионални 

неравенства; 

 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/13 

Изменение  13 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4a. поради това призовава за замяна 

на стратегията „ЕС 2020“ със 

„Стратегия за солидарност и 

устойчиво развитие“, основаваща се 

на споменатите по-горе принципи, с 

нов пакет от икономически и 

социални политики и политики в 

областта на околната среда, които 

да насърчават инвестициите: 

 i) в качеството на труда във 

всичките му аспекти 

(възнаграждения, стабилност, 

условия на труд и обучение) и в 

усъвършенстването на 

квалификацията с цел формирането 

на високообразована и квалифицирана 

работна сила, 

ii) в основна и подпомагаща 

промишлеността инфраструктура, 

iii) в обществени услуги с цел 

подобряване на тяхното качество, 

iv) в силна политика на сближаване с 

цел насърчаване на социалното и 

икономическото сближаване, 

v) в защитата на околната среда и 

природните ресурси, 
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vi) в подобряването на трудовите и 

социалните стандарти и 

стандартите по отношение на 

околната среда и за безопасност с цел 

постигане на съответствие с най-

високите стандарти, 

vii) в социалната икономика, 

viii) в социалната закрила с цел 

премахване на бедността и борба със 

социалното изключване, 

ix) в (публичните) научни изследвания 

и иновации с цел гарантиране на 

полза за всички, 

x) в насърчаването на културата и 

гражданското участие; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/14 

Изменение  14 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4б. счита, че е изключително важно 

да се настоява за значително 

увеличение на средствата в МФР за 

периода 2014—2020 г., по-специално 

по функциите за икономическо и 

социално сближаване — поне двойно в 

сравнение с настоящите суми, което 

следва да бъде придружено от 

радикална промяна в тяхното 

разпределение; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/15 

Изменение  15 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4в. счита, че е изключително важно 

вноските да произтичат от 

увеличение на плащанията от 

държавите членки с най-висок БНД и 

най-висок доход на глава от 

населението, като по този начин се 

промени прилаганият понастоящем 

алгоритъм на вноските; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/16 

Изменение  16 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  4г. счита, че са необходими коренни 

промени в ОСП и ОПОР с оглед: 

- подпомагане на националното 

производство и инвестиции, създаване 

на работни места (със съответните 

права) и икономическа и социална 

устойчивост, както и устойчивост 

на околната среда; 

- и подпомагане на малките и 

средните земеделски стопанства и 

предприятия (с истински справедливи 

цени за производство), кооперации и 

други социални организации, като се 

вземат предвид специфичните 

характеристики на всяка държава 

членка и се гарантират 

продоволствената сигурност и 

суверенитетът; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/17 

Изменение  17 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. предоставя силен мандат на своя 

преговарящ екип за водене на 

преговори относно цялостен пакет, 

който включва, освен МФР, 

задължително и всеобхватно 

преразглеждане, максимална 

цялостна гъвкавост и споразумение за 

собствените ресурси, и който 

гарантира единството на бюджета 

на ЕС; потвърждава, че преговорите 

ще се основават на всички елементи, 

посочени в неговата резолюция от 

23 октомври 2012 г., включително 

отговорността на държавите членки 

– която трябва да бъде поета на 

подходящо политическо равнище – за 

управлението на средствата на ЕС; 

заличава се 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/18 

Изменение  18 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. изразява твърдо убеждение, че с цел 

гарантиране на пълна демократична 

легитимност следващият състав на 

Европейския парламент и на Комисията 

– който ще встъпи в длъжност след 

европейските избори през 2014 г. – 

следва да бъде в състояние да потвърди 

отново бюджетните приоритети на 

Съюза и да извърши преразглеждане на 

МФР за периода 2014—2020 г.; 

следователно подчертава своята 

позиция в подкрепа на задължително и 

всеобхватно преразглеждане на МФР 

или евентуално на кауза за изтичане на 

срока на действие; счита, че 

преразглеждането следва да бъде правно 

обвързващо, залегнало в Регламента за 

МФР и решено с квалифицирано 

мнозинство в Съвета, като се използва 

в пълна степен клаузата за преход в 

член 312, параграф 2 от ДФЕС; 

9. изразява твърдо убеждение, че с цел 

гарантиране на пълна демократична 

легитимност следващият състав на 

Европейския парламент и на Комисията 

– встъпващ в длъжност след 

европейските избори през 2014 г. – 

следва да бъде в състояние да потвърди 

отново бюджетните приоритети на 

Съюза и да извърши преразглеждане на 

МФР за периода 2014—2020 г.; 

следователно подчертава своята 

позиция в подкрепа на задължително и 

всеобхватно преразглеждане на МФР 

или евентуално на кауза за изтичане на 

срока на действие; счита, че 

преразглеждането следва да бъде правно 

обвързващо, залегнало в Регламента за 

МФР и решено с единодушие в Съвета; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/19 

Изменение  19 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изисква договорените тавани на 

МФР за бюджетни кредити за поети 

задължения и за плащания да бъдат 

използвани в най-голяма степен при 

съставянето на годишните бюджети на 

ЕС; следователно счита, че 

максималната цялостна гъвкавост 

между функциите и в рамките на тях, 

както и между финансовите години, 

трябва да бъде гарантирана в 

следващата МФР и решена с 

квалифицирано мнозинство в Съвета; 

по-специално счита, че подобна 

гъвкавост следва да включва 

възможността за пълно използване на 

наличните резерви по всяка функция за 

една финансова година (за бюджетни 

кредити за поети задължения), както и 

автоматичен пренос на наличните 

резерви за други финансови години 

(както за бюджетни кредити за поети 

задължения, така и за бюджетни 

кредити за плащания); освен това се 

позовава на своята подробна позиция 

относно гъвкавостта, изложена в 

неговата резолюция от 23 октомври 

2012 г. относно маржа за непредвидени 

обстоятелства, повторното използване 

на излишъка в бюджета на ЕС, 

10. изисква договорените тавани на 

МФР за бюджетни кредити за поети 

задължения и за плащания да бъдат 

използвани в най-голяма степен при 

съставянето на годишните бюджети на 

ЕС; следователно счита, че 

максималната цялостна гъвкавост 

между функциите и в рамките на тях, 

както и между финансовите години, 

трябва да бъде гарантирана в 

следващата МФР и решена с 

единодушие в Съвета; по-специално 

счита, че подобна гъвкавост следва да 

включва възможността за пълно 

използване на наличните резерви по 

всяка функция за една финансова 

година (за бюджетни кредити за поети 

задължения), както и автоматичен 

пренос на наличните резерви за други 

финансови години (както за бюджетни 

кредити за поети задължения, така и за 

бюджетни кредити за плащания); освен 

това се позовава на своята подробна 

позиция относно гъвкавостта, изложена 

в неговата резолюция от 23 октомври 

2012 г. относно маржа за непредвидени 

обстоятелства, повторното използване 

на излишъка в бюджета на ЕС, 

законодателната гъвкавост и 
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законодателната гъвкавост и 

индивидуалните механизми за гъвкавост 

над таваните на МФР; 

индивидуалните механизми за гъвкавост 

над таваните на МФР; 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/20 

Изменение  20 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. подчертава значението на 

постигането на споразумение за 

задълбочена реформа на системата 

на собствените ресурси; подчертава, 

че бюджетът на ЕС следва да бъде 

финансиран с истински собствени 

ресурси съгласно предвиденото в 

Договора; следователно заявява своя 

ангажимент за реформа, която 

намалява дела на вноските на база 

БНД в бюджета на ЕС до максимален 

размер от 40 % и постепенно 

премахва всички съществуващи 

отстъпки и механизми за корекции; 

заличава се 

Or. en 
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11.3.2013 B7-0129/21 

Изменение  21 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. отново заявява своята подкрепа за 

законодателните предложения на 

Комисията относно пакета за 

собствените ресурси, включително 

обвързваща пътна карта; освен това 

счита, че в случай, че Съветът 

отслаби действието на тези 

предложения, така че те да не 

доведат до значително намаляване на 

вноските на държавите членки на 

база БНД в бюджета на ЕС, 

Комисията следва да представи 

допълнителни предложения за 

въвеждане на нови истински 

собствени ресурси; настоява, че 

приходите от данъка върху 

финансовите сделки следва да бъдат 

поне частично насочвани към 

бюджета на ЕС като истински 

собствени ресурси; 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  22 

Paul Murphy, Willy Meyer 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 14а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  14а. решително се противопоставя на 

предложеното 70 %-но съкращение на 

Европейския фонд за приспособяване 

към глобализацията, тъй като счита, 

че тези съкращения означават 

действително разрушаване на 

Европейския фонд за приспособяване 

към глобализацията; изразява 

категорично мнение, че е необходимо 

Европейският фонд за приспособяване 

към глобализацията да се запази като 

фонд, който предлага подкрепа — 

макар и в много ограничен размер и 

със забавяне — на работниците и 

общностите, които трябва да 

понесат отрицателните последици 

от глобализацията; следователно 

твърди, че трябва да се извърши 

повече, а не по-малко за закрила и 

откриване на работни места; 

Or. en 
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Изменение  23 

Paul Murphy, Willy Meyer, 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно 

многогодишната финансова рамка 

(2012/2803(RSP)) 

Предложение за резолюция 

Параграф 15а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  15а. решително се противопоставя на 

принципа на „макроикономическа 

обусловеност“ във вида, в който е 

предложен, следва да се прилага за 

фондовете от общата стратегическа 

рамка; счита, че това представлява 

разширяване на авторитарните, 

неолиберални политики, водени от 

Европейската комисия, които 

институционализираха строгите 

икономии и задълбочиха кризата в 

Европа; счита, че държавите членки 

имат демократичното право да 

водят алтернативни икономически 

политики; 

Or. en 

 

 


