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19.10.2017 B8-0565/12 

Изменение  12 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага, 

Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Лола Санчес 

Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. изразява убеждението си, че 

дебатът относно бъдещото финансиране 

на Европейския съюз не може да се 

проведе, без да се вземат предвид 

поуките, извлечени от предишните 

многогодишни финансови рамки (МФР) 

и особено МФР за периода 2014 –

2020 г.; подчертава сериозните 

недостатъци на действащата МФР, 

която беше доведена до своя предел, за 

да се осигурят необходимите на 

Съюза ресурси, така че той да се 

справи с редица сериозни кризи и нови 

предизвикателства и да финансира 

своите нови политически 

приоритети; подчертава убеждението 

си, че ниското равнище на финансиране 

по настоящата МФР се оказа 

недостатъчно, за да отговори на 

действителните потребности и 

политически амбиции на Съюза; 

1. изразява убеждението си, че 

дебатът относно бъдещото финансиране 

на Европейския съюз не може да се 

проведе, без да се вземат предвид 

поуките, извлечени от предишните 

многогодишни финансови рамки (МФР) 

и особено МФР за периода 2014 –

2020 г.; подчертава сериозните 

недостатъци на действащата МФР; 

подчертава убеждението си, че ниското 

равнище на финансиране по настоящата 

МФР се оказа недостатъчно за справяне 

с дълбоката икономическа и социална 

криза, пред която държавите членки 

са изправени от 2007/2008 г. насам; 

поради това счита, че делът на 

политиката на сближаване от общия 

бюджет на ЕС следва да бъде 

значително увеличен в МФР за 

периода след 2020 г., тъй като тя 

играе ключова роля в борбата с 

асиметрията между държавите 

членки и вътре в тях; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/13 

Изменение  13 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага, 

Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел 

Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. приветства представянето от 

страна на Комисията на нейния 

Документ за размисъл относно 

бъдещето на финансите на ЕС; 

отбелязва, че Комисията е изготвила 

бюджетно изражение на петте 

сценария за бъдещия модел на 

Европейския съюз, както са 

представени в нейната Бяла книга за 

бъдещето на Европа от март 2017 г., 

като отчита редица основни 

характеристики и принципи на 

бюджета на ЕС; изразява съгласие с 

предложената методология и реагира 

положително на изявлението на 

Комисията, че бъдещата МФР трябва да 

се основава на ясна визия за 

приоритетите на Европа; вярва, че този 

документ дава ясна структура за 

дискусии и поставя началото на така 

необходимия политически дебат 

относно ориентацията, целта и 

размера на бюджета на ЕС в 

контекста на основните цели на 

Съюза и бъдещите 

предизвикателства пред него; 

призовава държавите членки да се 

консултират с гражданите и да 

поемат активна и конструктивна 

2. приема за сведение 

представянето от страна на Комисията 

на нейния Документ за размисъл 

относно бъдещето на финансите на ЕС; 

при все това изразява съжаление за 

пропагандния тон на документа като 

цяло и за липсата на критична 

самооценка на главните проблеми и 

недостатъци на бюджета на ЕС; 

приема за сведение изявлението на 

Комисията, че бъдещата МФР трябва да 

се основава на ясна визия за 

приоритетите на Европа; във връзка с 

това подчертава намерението на 

Комисията да представи една МФР за 

периода след 2020 г., която е силно 

ангажирана със задълбочаването на 

неолибералната политическа линия 

на ЕС и укрепването на политиката 

му в областта на сигурността и 

милитаристичната му политика, 

както и неговата расистка и 

ксенофобска миграционна политика, в 

ущърб на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване и мира и солидарността 

между неговите народи; 
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роля при определянето на своята 

визия за бъдещето на бюджета на 

ЕС; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/14 

Изменение  14 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага, 

Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Лола Санчес 

Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. при все това изразява 

съжаление, че четири от петте 

представени сценария 

(„Продължаваме, както досега“, 

„Правим по-малко, но заедно“, „Някои 

правят повече“ и „Радикално 

препроектиране“) означават реално 

снижаване на амбициите на Съюза и 

предвиждат свиване на двете 

отдавна съществуващи политики на 

ЕС и крайъгълни камъни на 

европейския проект, заложени в 

Договорите, а именно общата 

селскостопанска политика и 

политиката на сближаване; 

подчертава своята дългогодишна 

позиция, че допълнителните 

политически приоритети следва да 

бъдат обвързвани с допълнителни 

финансови средства и че не следва да 

се финансират за сметка на 

съществуващите политики на ЕС; 

счита, че петият сценарий („Правим 

много повече заедно“) е положителна 

и конструктивна отправна точка за 

текущата дискусия относно 

бъдещето на финансите на ЕС и 

следователно за бъдещия модел на 

Европейския съюз; насърчава 

3. осъжда предложенията за 

намаляване, в абсолютно или 

относително изражение, 

разпределените в бюджета средства 

за политиката на сближаване; във 

връзка с това припомня, че в две 

предишни МФР (2007 – 2013 г. и 2014 – 

2020 г.) бюджетните редове за 

социално и териториално 

сближаване, устойчив растеж и 

природни ресурси претърпяха рязко 

намаление; отбелязва, че това ясно 

опровергава всякакъв приоритет на 

икономическото и социалното 

сближаване или всякаква идея за 

солидарност в рамките на ЕС, 

толкова изтъквани от 

институциите на ЕС; 
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Комисията да разработи сценарий, 

който отчита препоръките на 

Парламента, с цел да се отговори на 

настоящите и бъдещите 

предизвикателства и да се определи 

нов набор от приоритети; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/15 

Изменение  15 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага, 

Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. изразява съжаление във връзка с 

обмисляната възможност за 

увеличаване на бюджетните средства 

за милитаризъм, придаване на 

максимален приоритет на 

сигурността и чуждестранна намеса 

– политическа и идеологическа опция, 

която не само финансира и насърчава 

няколко настоящи въоръжени 

конфликти, но също така е в 

основата на миграционните потоци и 

разграбването на ресурси в 

развиващите се държави; осъжда 

факта, че за периода след 2020 г. 

Комисията твърди, че ще отдели 1,5 

милиарда евро  от бюджета на ЕС за 

Европейския фонд за отбрана, което, 

заедно с вноските на държавите 

членки за финансиране на съвместни 

проекти за развитие, би могло да 

доведе до разходи за научни 

изследвания в областта на 

отбраната и отбранителен 

капацитет в размер на 5,5 милиарда 

евро годишно; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Изменение  16 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага, 

Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3в. силно осъжда неолибералното 

съдържание на този документ за 

размисъл, тъй като той продължава 

да налага на народите на държавите 

членки неолибералния модел, като 

предлага в следващата МФР 

макроикономическата обвързаност с 

условия да се засили чрез укрепване на 

връзката между отпускането на 

средства от фондовете за 

сближаване и изпълнението на 

структурни реформи, 

икономическото управление и 

европейския семестър; също така 

отхвърля всякакви опити 

отпускането на средства от 

бюджета на ЕС са бъде обвързано със 

състоянието на правовата държава в 

държавите членки; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Изменение  17 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага, 

Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, Стелиос Кулоглу, Мартина Михелс, 

Димитриос Пападимулис, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, 

Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3б. отхвърля намерението за 

увеличаване на финансирането за 

отбрана и външна дейност чрез, наред 

с другото, прехвърляне на средства от 

Кохезионния фонд; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Изменение  18 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага, 

Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Естефания 

Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 г (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3г. осъжда факта, че петте 

сценария, въпреки че представят 

различни предложения относно 

разпределението на бюджета и 

произхода на бюджетните приходи, 

имат общ знаменател: всички те 

предвиждат, че независимо дали в 

абсолютно или относително 

изражение, разходите за политиката 

на сближаване и селското 

стопанство следва да бъдат намалени 

за сметка на външната дейност, 

отбраната и сигурността; счита, че 

това е силно идеологическа опция, 

която ясно показва на кого служи и за 

какво служи процесът на европейска 

капиталистическа интеграция; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Изменение  19 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага, 

Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, Стелиос Кулоглу, Мартина Михелс, 

Димитриос Пападимулис, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, 

Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 д (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3д призовава, по отношение на 

общата селскостопанска политика, 

да се сложи край на неравенството 

между държавите членки, 

производствените сектори и 

производителите при 

разпределението на плащанията; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/20 

Изменение  20 

Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Стелиос Кулоглу, Димитриос 

Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. припомня, че съгласно член 311 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът 

осигурява самостоятелно средствата, 

необходими за постигане на неговите 

цели; счита, че недостатъците на 

действащата МФР и мащабът на новите 

приоритети, както и въздействието на 

оттеглянето на Обединеното кралство 

водят до едно и също заключение: 

необходимостта от промяна на тавана за 

разходи в размер на 1% от брутния 

национален доход (БНД) на ЕС и 

следователно от значително 

увеличаване на бюджета на Съюза, за да 

се отговори на предстоящите 

предизвикателства; в този контекст се 

противопоставя на всяко номинално 

намаление на обема на бюджета на ЕС в 

следващата МФР и следователно счита, 

че следващата МФР следва да бъде 

определена на равнище най-малко 

1,23% от БНД на ЕС; препоръчва 

дискусия между държавите членки по 

този въпрос; 

4. припомня, че съгласно член 311 

от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) Съюзът 

осигурява самостоятелно средствата, 

необходими за постигане на неговите 

цели; счита, че недостатъците на 

действащата МФР и мащабът на новите 

приоритети, както и въздействието на 

оттеглянето на Обединеното кралство 

водят до едно и също заключение: 

необходимостта от промяна на тавана за 

разходи в размер на 1% от брутния 

национален доход (БНД) на ЕС и 

следователно от значително 

увеличаване на бюджета на Съюза, за да 

се отговори на предстоящите 

предизвикателства; в този контекст се 

противопоставя на всяко номинално 

намаление на обема на бюджета на ЕС в 

следващата МФР и следователно счита, 

че следващата МФР следва да бъде 

определена на равнище най-малко 8% от 

БНД на ЕС; препоръчва дискусия между 

държавите членки по този въпрос; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/21 

Изменение  21 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага, 

Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Естефания 

Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 4a. припомня, че последната 

многогодишна финансова рамка 

(МФР) за периода 2014 – 2020 г. 

възлиза на по-малко от 1% от 

брутния национален доход на 

държавите членки, което 

представлява рязко намаление в 

сравнение с предишната МФР; поради 

това призовава за значително 

увеличение на бюджета на ЕС, който 

следва да бъде най-малко удвоен в 

следващата МФР, и за бюджет, 

съставен от вноски на държавите 

членки въз основа на брутен 

национален доход, за да се запази и 

увеличи солидарността при вноските; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/22 

Изменение  22 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага, 

Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел 

Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. изразява съжаление във връзка с 

факта, че бюджетът на ЕС се 

финансира предимно от национални 

вноски въз основа на БНД, вместо от 
същински собствени ресурси, както е 

предвидено в Договорите на ЕС; 

потвърждава отново ангажимента 

си за цялостна реформа на 

системата на собствени ресурси на 

ЕС, като водещите принципи са 

опростеност, справедливост и 

прозрачност, и в съответствие с 

препоръките на групата на високо 

равнище за собствените ресурси; 

подчертава, че всяка такава система 

следва да включва балансиран пакет 

от нови собствени ресурси на ЕС, 

разработен с цел подкрепа за целите 

на политиките на ЕС, който следва 

да бъде въведен прогресивно, за да се 

осигурят по-справедливи и по-

стабилни финанси на ЕС; подчертава 

освен това, че оттеглянето на 

Обединеното кралство от Съюза 

предлага възможност да се сложи край 

на всички отстъпки; очаква Комисията 

да представи амбициозни 

законодателни предложения в този 

смисъл и посочва, че както разходната, 

5. подчертава, че никоя система 

на ЕС за собствени ресурси не следва 

да подкопава и заменя принципа на 

солидарност при вноските; 
подчертава освен това, че оттеглянето 

на Обединеното кралство от Съюза 

предлага възможност да се сложи край 

на всички отстъпки; очаква Комисията 

да представи законодателни 

предложения в този смисъл и посочва, 

че както разходната, така и приходната 

част на следващата МФР ще бъдат 

третирани като един пакет в 

предстоящите преговори; 
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така и приходната част на следващата 

МФР ще бъдат третирани като един 

пакет в предстоящите преговори; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/23 

Изменение  23 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага, 

Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Михелс, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес 

Мартинес, Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. приветства намерението на 

Комисията да проектира бъдещия 

бюджет на ЕС на основата на 

принципите на добавената стойност 

от ЕС, фокус върху изпълнението, 

отчетност, по-голяма гъвкавост в 

рамките на стабилна рамка и 

опростени правила, както е изложено 

в документа за размисъл; 

заличава се 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/24 

Изменение  24 

Шабиер Бенито Силуага, Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, Стелиос 

Кулоглу, Мартина Михелс, Димитриос Пападимулис, Лола Санчес Калдентей, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 7a. счита, че ЕС трябва да се 

придвижи към фискален съюз 

съгласно прогресивен модел на 

солидарност под контрола на 

Парламента и че от гледна точка на 

приходите той следва да засили 

фискалния капацитет чрез промяна 

на фискалния режим, което би 

означавало отмяна на всички 

досегашни отстъпки; счита, че 

икономиките на ЕС следва да 

допринасят в съответствие с 

тяхното икономическо значение, 

както и с техния доход на глава от 

населението; отбелязва, че за да се 

установи такъв модел на 

солидарност, корпоративният 

подоходен данък трябва да бъде 

хармонизиран на равнището на ЕС, по 

отношение на неговата облагаема 

основа, върху която да се определи 

минимална ефективна данъчна 

ставка, и системата за изчисление на 

печалбата да бъде уеднаквена чрез 

задължаване на транснационалните 

корпорации да декларират всички 

доходи, поне в рамките на ЕС; счита, 

че също така са абсолютно 

необходими нови данъци, като 
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например данък върху емисиите на 

парникови газове, както и 

прилагането на данък върху 

финансовите сделки, възпрепятстващ 

механизмите за спекулации и 

финансово поведение, което би могло 

да породи системен риск, което би 

означавало също изолиране на 

данъчните убежища, и забрана или 

санкциониране на сделки с данъчни 

юрисдикции, които са нелоялни или 

не оказват съдействие; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/25 

Изменение  25 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Шабиер Бенито Силуага, 

Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, Стелиос Кулоглу, Димитриос 

Пападимулис, Лола Санчес Калдентей, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан 

Креспо 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. признава, че търсенето на 

европейска добавена стойност е 

основен въпрос, който трябва да бъде 

разгледан, и изразява съгласието си, че 

бюджетът на Съюза следва да служи, 

наред с другото, като инструмент за 

постигане на целите на Договора и 

предоставяне на европейски 

обществени блага; изтъква обаче 

многоаспектния характер на 

понятието за европейска добавена 

стойност и множеството негови 

тълкувания и предупреждава да не се 

прави опит за използване на неговото 

определение, за да се поставя под 

въпрос значимостта на политиките 

и програмите на ЕС от чисто 

количествени или краткосрочни 

икономически съображения; счита, че 

е налице ясна добавена стойност, 

когато дадено действие на европейско 

равнище: 

– надхвърля това, което биха могли 

да постигнат национални, 

регионални или местни усилия 

(разпространение на ефектите);  

– стимулира действия на 

9. признава, че бюджетът на 

Европейския съюз следва да насърчава 

публичните инвестиции, като 

подкрепя продуктивните и 

стратегическите сектори 

(включително тяхната модернизация 

и устойчивост), създаването на 

работни места, борбата с бедността, 

социалното изключване и 

неравенството, опазването на 

околната среда и пълноценното 

използване на потенциала на всяка 

държава и всеки регион, както и 

прилагането на външни отношения, 

основани на солидарност, 

сътрудничество, взаимно уважение и 

мир; 
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национално, регионално или 

местно равнище да изпълняват 

такива цели на Договора за ЕС, 

които в противен случай не биха 

могли да бъдат реализирани; 

– подкрепя действия, които могат да 

бъдат финансирани единствено 

чрез обединяване на ресурсите на 

равнище ЕС поради техните много 

високи изисквания за финансиране; 

или 

– допринася за създаването и 

подкрепата на мира и 

стабилността в съседните на ЕС 

държави и отвъд тях; 

насърчава Комисията да доразработи 

понятието за европейска добавена 

стойност, като същевременно зачита 

териториалните особености; 

призовава Комисията да предложи 

подходящи показатели за 

изпълнението за тази цел; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/26 

Изменение  26 

Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Лола Санчес Калдентей, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за резолюция B8-0565/2017 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

от името на комисията по бюджети 

Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 16а. отбелязва, че Европейският 

фонд за стратегически инвестиции 

(ЕФСИ) не успя да даде тласък на 

инвестициите в подходящи дейности 

в достатъчна степен; счита, че е 

време ЕФСИ да бъде заменен, тъй 

като е злоупотребил с финансовите 

инструменти и е предоставил 

финансиране за инвестиции на 

частния сектор, които така или 

иначе е трябвало да бъдат направени, 

прилагайки логиката на 

социализиране на загубите и 

приватизиране на печалбите; 

призовава ЕС вместо това да 

разработи всеобхватен публичен план 

за социално-екологични инвестиции, 

финансирани с нов фискален 

капацитет, ориентирани към 

развитието на най-

необлагодетелстваните региони, 

ангажирани с екологичен преход, 

разработване на наднационални 

инфраструктури, технологии и 

екологично ефективно използване на 

суровините и възобновяемите 

енергийни източници, и които 

създават повече и по-качествени 

работни места; счита, че в това 

отношение даването на приоритет 
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на науката и иновативното развитие 

на чисти, екологично ефективни 

технологии, които оптимизират 

използването на суровини, 

приспособяват производството към 

социалните потребности и 

намаляват екологичния отпечатък, 

би било най-подходящата линия на 

инвестиране за насърчаване на 

устойчива промишлена промяна. 

Or. en 

 

 


