
AM\1210649BG.docx PE655.408v01-00

BG Единство в многообразието BG

22.7.2020 B9-0229/11

Изменение 11
Малин Бьорк, Николай Вилумсен
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Заключения на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г.

Предложение за резолюция
Параграф 9

Предложение за резолюция Изменение

9. изразява дълбоко съжаление във 
връзка с факта, че Европейският съвет 
значително отслаби усилията на 
Комисията и Парламента да защитават 
принципите на правовата държава, 
основните права и демокрацията в 
рамките на МФР и Европейския 
инструмент за възстановяване (Next 
Generation EU); отново потвърждава 
искането си да довърши работата си 
като съзаконодател по механизма, 
предложен от Комисията, с цел да 
защити бюджета на ЕС, когато е налице 
системна заплаха за ценностите, 
залегнали в член 2 от ДЕС, и когато са 
застрашени финансовите интереси на 
Съюза; подчертава, че за да бъде 
ефективен, този механизъм следва да се 
задейства с обратно квалифицирано 
мнозинство; подчертава, че този 
механизъм трябва да не засяга 
задължението на органите на 
държавното управление или на 
държавите членки да извършват 
плащания към крайните бенефициери 
или получатели; подчертава, че 
регламентът за принципите на 
правовата държава ще бъде приет чрез 
процедура за съвместно вземане на 
решения;

9. изразява дълбоко съжаление във 
връзка с факта, че Европейският съвет 
значително отслаби усилията на 
Комисията и Парламента да защитават 
принципите на правовата държава, 
основните права и демокрацията в 
рамките на МФР и Европейския 
инструмент за възстановяване (Next 
Generation EU); заявява, че 
Европейският парламент няма да 
даде одобрението си за МФР за 
периода 2021—2027 г., освен ако като 
задължителен механизъм за 
условност не бъде представен като 
неразделна част от споразумението; 
в този контекст отново потвърждава 
искането си да довърши работата си 
като съзаконодател по механизма, 
предложен от Комисията, с цел да 
защити бюджета на ЕС, когато е налице 
системна заплаха за ценностите, 
залегнали в член 2 от ДЕС, и когато са 
застрашени финансовите интереси на 
Съюза; подчертава, че за да бъде 
ефективен, този механизъм следва да се 
задейства с обратно квалифицирано 
мнозинство; подчертава, че този 
механизъм трябва да не засяга 
задължението на органите на 
държавното управление или на 
държавите членки да извършват 
плащания към крайните бенефициери 
или получатели; подчертава, че 
регламентът за принципите на 
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правовата държава ще бъде приет чрез 
процедура за съвместно вземане на 
решения;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/12

Изменение 12
Манюел Бомпар
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Заключения на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г.

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. ето защо подчертава, че тази 
реформа следва да включва набор от 
нови собствени ресурси, които трябва да 
постъпят в бюджета на Съюза, считано 
от 1 януари 2021 г.; подчертава, че 
вноската във връзка с пластмасата 
представлява само първата част от 
изпълнението на това очакване на 
Парламента; възнамерява да договори 
правно обвързващ график, който трябва 
да бъде одобрен от бюджетния орган, за 
въвеждането на допълнителни нови 
собствени ресурси в хода на първата 
половина на следващата МФР, като 
например схемата на ЕС за търговия с 
емисии (и приходите, получени от всяко 
бъдещо разширяване), механизма за 
корекция на въглеродните емисии на 
границите, цифровия данък, данъка 
върху финансовите сделки и общата 
консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък; призовава 
междинното преразглеждане на МФР да 
бъде използвано, за да се добавят, ако е 
необходимо, допълнителни собствени 
ресурси през втората половина на МФР 
за периода 2021 – 2027 г., за да се 
гарантира, че целта ще бъде постигната 
до края на същата МФР;

11. ето защо подчертава, че тази 
реформа следва да включва набор от 
нови собствени ресурси, които трябва да 
постъпят в бюджета на Съюза, считано 
от 1 януари 2021 г.; подчертава, че 
вноската във връзка с пластмасата 
представлява само първата част от 
изпълнението на това очакване на 
Парламента; възнамерява да договори 
правно обвързващ график, който трябва 
да бъде одобрен от бюджетния орган, за 
въвеждането на допълнителни нови 
собствени ресурси в хода на първата 
половина на следващата МФР, като 
например схемата на ЕС за търговия с 
емисии (и приходите, получени от всяко 
бъдещо разширяване), механизма за 
корекция на въглеродните емисии на 
границите, цифровия данък, данъка 
върху финансовите сделки, данък върху 
имуществото, данък върху керосина, 
данък върху извънредните печалби и 
общата консолидирана основа за 
облагане с корпоративен данък; 
призовава междинното преразглеждане 
на МФР да бъде използвано, за да се 
добавят, ако е необходимо, 
допълнителни собствени ресурси през 
втората половина на МФР за периода 
2021 – 2027 г., за да се гарантира, че 
целта ще бъде постигната до края на 
същата МФР;
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22.7.2020 B9-0229/13

Изменение 13
Марк Ботенга
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Заключения на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г.

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. ето защо подчертава, че тази 
реформа следва да включва набор от 
нови собствени ресурси, които трябва 
да постъпят в бюджета на Съюза, 
считано от 1 януари 2021 г.; 
подчертава, че вноската във връзка с 
пластмасата представлява само 
първата част от изпълнението на 
това очакване на Парламента; 
възнамерява да договори правно 
обвързващ график, който трябва да 
бъде одобрен от бюджетния орган, за 
въвеждането на допълнителни нови 
собствени ресурси в хода на първата 
половина на следващата МФР, като 
например схемата на ЕС за търговия 
с емисии (и приходите, получени от 
всяко бъдещо разширяване), 
механизма за корекция на 
въглеродните емисии на границите, 
цифровия данък, данъка върху 
финансовите сделки и общата 
консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък; призовава 
междинното преразглеждане на МФР 
да бъде използвано, за да се добавят, 
ако е необходимо, допълнителни 
собствени ресурси през втората 
половина на МФР за периода 2021 – 
2027 г., за да се гарантира, че целта 
ще бъде постигната до края на 
същата МФР;

11. подчертава, че новите 
собствени ресурси не бива за сметка на 
работниците и следователно 
призовава Съюза и държавите членки 
да финансират възстановяването 
чрез данъци, които са насочени както 
към големите многонационални 
дружества, така и към най-богатите 
лица, да предложат амбициозен данък 
върху имуществото и да въведат 
ефективна минимална ставка на 
корпоративния данък от 25%, с по-
високи ставки за мултинационалните 
дружества с най-големи печалби, 
особено тези от финансовия сектор, 
които са се облагодетелствали от 
краткосрочни и спекулативни сделки, 
и да подкрепят въвеждането на данък 
върху финансовите сделки;
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22.7.2020 B9-0229/14

Изменение 14
Николай Вилумсен, Малин Бьорк
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Заключения на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г.

Предложение за резолюция
Параграф 13 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13а. изразява разочарование по 
повод на липсата на ясен 
ангажимент за зелен преход; счита, 
че 50% от средствата по МФР и 
фонда за възстановяване следва да 
бъдат разпределени за разходи в 
областта на климата и на 
биологичното разнообразие; 
настоява, че разходите, свързани с 
климата и биологичното 
разнообразие, трябва да бъдат 
проследявани, като се използва по-
надеждна, прозрачна и всеобхватна 
методология в сравнение с 
настоящата система на ОИСР на 
показатели от Рио въз основа на 
принципа на консервативност, 
включително като разходите, които 
водят до отрицателно въздействие 
върху климата и биологичното 
разнообразие, бъдат отчитат 
отрицателно в общия размер на 
отпуснатите средства;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/15

Изменение 15
Николай Вилумсен, Малин Бьорк
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Заключения на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г.

Предложение за резолюция
Параграф 13 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13б. изтъква, че приносът на 
Общата селскостопанска политика 
(ОСП) към разходите за климата и 
биологичното разнообразие е силно 
надценен, както се подчертава от 
Европейската сметна палата; 
отбелязва констатациите от 
Специален доклад № 13/2020 на 
Европейската сметна палата, според 
които ОСП за периода 2014—2020 г. 
не е допринесла за спирането на 
намаляването на биологичното 
разнообразие; във връзка с това 
подчертава необходимостта да се 
прекратят всички вредни 
селскостопански субсидии, 
включително кампаниите за 
популяризиране на продукти от 
животински произход;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/16

Изменение 16
Николай Вилумсен, Малин Бьорк
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Заключения на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г.

Предложение за резолюция
Параграф 13 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

13в. подчертава, че интегрирането 
на въпросите, свързани с климата, в 
МФР и фонда за възстановяване 
трябва да се извършва по социално 
справедлив начин, като се гарантира, 
че тежестите се поемат в 
съответствие с принципа 
„замърсителят плаща“, а не се падат 
на най-уязвимите лица и общности; 
подчертава в тази връзка 
необходимостта от осигуряване на 
добри и достойни работни места за 
работниците в засегнатите от 
екологичния преход сектори, като се 
гарантира икономическо 
възстановяване, което да е както 
социално, така и екологично 
устойчиво;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/17

Изменение 17
Марк Ботенга, Люк Минг Фланаган
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Заключения на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г.

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. подчертава, че 
междуинституционалните преговори 
следва да включват цифрите за МФР по 
функции и по програми; подчертава, че 
водещите програми сега са изложени на 
риск от непосредствен спад на 
финансирането от 2020 г. до 2021 г.; 
посочва освен това, че считано от 
2024 г., бюджетът на ЕС като цяло ще 
бъде под равнищата от 2020 г., което 
излага на риск ангажиментите и 
приоритетите на ЕС, по-специално 
Зеления пакт и Програмата в областта 
на цифровите технологии; настоява, че 
целенасочените увеличения в сравнение 
с цифрите, предложени от Европейския 
съвет, трябва да включват програми, 
свързани с климата, цифровия преход, 
здравеопазването, младежта, културата, 
инфраструктурата, научните 
изследвания, управлението на границите 
и солидарността (като „Хоризонт 
Европа“, InvestEU, „Еразъм +“, 
Европейската гаранция за децата, Фонда 
за справедлив преход, програма 
„Цифрова Европа“, Механизма за 
свързване на Европа, LIFE +, програма 
„ЕС в подкрепа на здравето“, Фонда за 
интегрирано управление на границите, 
„Творческа Европа“, програма „Права и 
ценности“, Европейския фонд за 
отбрана, Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 

14. подчертава, че 
междуинституционалните преговори 
следва да включват цифрите за МФР по 
функции и по програми; подчертава, че 
водещите програми сега са изложени на 
риск от непосредствен спад на 
финансирането от 2020 г. до 2021 г.; 
посочва освен това, че считано от 
2024 г., бюджетът на ЕС като цяло ще 
бъде под равнищата от 2020 г., което 
излага на риск ангажиментите и 
приоритетите на ЕС, по-специално 
Зеления пакт и Програмата в областта 
на цифровите технологии; настоява, че 
целенасочените увеличения в сравнение 
с цифрите, предложени от Европейския 
съвет, трябва да включват програми, 
свързани с климата, цифровия преход, 
здравеопазването, младежта, културата, 
инфраструктурата, научните 
изследвания, управлението на границите 
и солидарността (като „Хоризонт 
Европа“, InvestEU, „Еразъм +“, 
Европейската гаранция за децата, Фонда 
за справедлив преход, програма 
„Цифрова Европа“, Механизма за 
свързване на Европа, LIFE +, програма 
„ЕС в подкрепа на здравето“, Фонда за 
интегрирано управление на границите, 
„Творческа Европа“, програма „Права и 
ценности“, Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество и 
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международно сътрудничество и 
хуманитарната помощ), както и 
съответните агенции на ЕС и 
Европейската прокуратура;

хуманитарната помощ), както и 
съответните агенции на ЕС и 
Европейската прокуратура;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/18

Изменение 18
Люк Минг Фланаган, Хелмут Шолц
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Заключения на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г.

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. подчертава, че за да се приведат 
в съответствие политическите 
приоритети и разходните програми, от 
изключително значение е да се включат 
хоризонтални принципи в регламентите 
за МФР и за Европейския инструмент за 
възстановяване, а също така и във 
всички други имащи отношение 
законодателни актове, целите на ООН за 
устойчиво развитие, преследването на 
конкурентноспособни и ориентирани 
към бъдещето дългосрочни цели на ЕС, 
справедлив и социално приобщаващ 
преход, правно обвързваща цел за 30% 
разходи във връзка с климата и цел за 
10% разходи, свързани с биологичното 
разнообразие; поради това подчертава, 
че следва бързо да се приеме прозрачна, 
всеобхватна и съдържателна методика 
за проследяване, която при 
необходимост да бъде адаптирана по 
време на междинното преразглеждане 
на МФР както за разходите, свързани с 
климата, така и за свързаните с 
биологичното разнообразие разходи; 
изтъква необходимостта принципът 
„ненанасяне на вреда“ да залегне в 
регламентите за МФР и за Европейския 
инструмент за възстановяване; 
подчертава освен това необходимостта 
от постепенно премахване на 
субсидиите за изкопаеми горива; 
призовава Комисията да разгледа 

15. подчертава, че за да се приведат 
в съответствие политическите 
приоритети и разходните програми, от 
изключително значение е да се включат 
хоризонтални принципи в регламентите 
за МФР и за Европейския инструмент за 
възстановяване, а също така и във 
всички други имащи отношение 
законодателни актове, целите на ООН за 
устойчиво развитие, преследването на 
конкурентноспособни и ориентирани 
към бъдещето дългосрочни цели на ЕС, 
справедлив и социално приобщаващ 
преход, правно обвързваща цел за 30% 
разходи във връзка с климата и цел за 
10% разходи, свързани с биологичното 
разнообразие; поради това подчертава, 
че следва бързо да се приеме прозрачна, 
всеобхватна и съдържателна методика 
за проследяване, която при 
необходимост да бъде адаптирана по 
време на междинното преразглеждане 
на МФР както за разходите, свързани с 
климата, така и за свързаните с 
биологичното разнообразие разходи; 
изтъква необходимостта принципът за 
„ненанасяне на вреда“ и принципът 
„замърсителят плаща“ да залегна в 
регламентите за МФР и за Европейския 
инструмент за възстановяване във 
всички сектори; подчертава освен това 
необходимостта от постепенно 
премахване на субсидиите за изкопаеми 
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възможността инвестициите да бъдат 
съобразени с Регламента относно 
таксономията;

горива; призовава Комисията да 
разгледа възможността инвестициите да 
бъдат съобразени с Регламента относно 
таксономията; във връзка с това 
подчертава също така общата 
отговорност на ЕС за преодоляване на 
кризата, предизвикана от COVID-19 в 
глобален мащаб, особено в 
развиващите се страни;

Or. en



AM\1210649BG.docx PE655.408v01-00

BG Единство в многообразието BG

22.7.2020 B9-0229/19

Изменение 19
Жуан Ферейра, Сандра Перейра
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Заключения на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г.

Предложение за резолюция
Параграф 15 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15а. счита, че вариантите за 
инвестиции трябва да бъдат 
приведени в съответствие с реалните 
потребности на народите и на 
държавите членки; осъжда и 
отхвърля всяка форма на 
икономически и политически условия, 
залегнали в настоящото споразумение 
на Съвета – независимо дали при 
използването на средства от МФР 
или при използването на средства от 
плана за възстановяване – които 
възнамеряват да се намесват в 
суверенните решения на държавите, а 
именно във връзка с планирането и 
усвояването на средствата;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/20

Изменение 20
Жуан Ферейра, Сандра Перейра
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Заключения на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г.

Предложение за резолюция
Параграф 19 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

19а. счита, че Фондът за 
възстановяване е недостатъчен с 
оглед на съществуващите 
потребности от инвестиции; 
предупреждава, че този фонд 
представлява — както в компонента 
си за отпускане на заеми, така и в 
компонента си за „безвъзмездни 
средства“ — предвиждане на 
средства, които ще бъдат изплатени 
по-късно, или чрез връщане на 
полученото в заем, или чрез 
намаляване на бъдещите трансфери 
от бюджета от 2028 г. нататък;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/21

Изменение 21
Марк Ботенга
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Заключения на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г.

Предложение за резолюция
Параграф 23

Предложение за резолюция Изменение

23. подчертава, че един ясен и 
реалистичен план за погасяване на 
задълженията е от ключово значение за 
цялостния успех на Европейския 
инструмент за възстановяване и 
представлява тест за надеждност за ЕС 
като цяло; счита, че погасяването на 
направените дългове не трябва да бъде 
за сметка на бъдещите бюджети на ЕС и 
бъдещите поколения европейци и 
следва да започне възможно най-скоро; 
призовава разходите за Механизма за 
възстановяване и устойчивост да бъдат 
ясно обявени като такива и да подлежат 
на подходящи изисквания за 
прозрачност, включително изисквания 
за оповестяване на списък на крайните 
бенефициери;

23. подчертава, че един ясен и 
реалистичен план за погасяване на 
задълженията е от ключово значение за 
цялостния успех на Европейския 
инструмент за възстановяване и 
представлява тест за надеждност за ЕС 
като цяло; счита, че погасяването на 
направените дългове не трябва да бъде 
за сметка на социалните права, 
заплатите, пенсиите или 
обществените услуги, бъдещите 
бюджети на ЕС и бъдещите поколения 
европейци и следва да започне 
възможно най-скоро; призовава 
разходите за Механизма за 
възстановяване и устойчивост да бъдат 
ясно обявени като такива и да подлежат 
на подходящи изисквания за 
прозрачност, включително изисквания 
за оповестяване на списък на крайните 
бенефициери;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/22

Изменение 22
Николай Вилумсен, Малин Бьорк
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Заключения на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г.

Предложение за резолюция
Параграф 24 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24а. изразява дълбоко съжаление, че 
споразумението не гарантира, че 
финансовата помощ се предоставя 
само на предприятия, които спазват 
приложимия колективен трудов 
договор, нито че предприятията 
получатели се въздържат от 
обратното изкупуване на акции или 
от изплащането на дивиденти на 
акционерите и на бонуси – на своето 
ръководство; изразява съжаление 
освен това, че споразумението не 
гарантира, че не се предоставят 
държавна помощ и финансова помощ 
на дружества, които са регистрирани 
в държави, включени в списъка на ЕС 
с юрисдикции, които не оказват 
съдействие по данъчни въпроси;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/23

Изменение 23
Николай Вилумсен, Малин Бьорк
от името на групата GUE/NGL

Предложение за резолюция B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Заключения на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юни 2020 г.

Предложение за резолюция
Параграф 24 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

24б. изразява сериозна загриженост 
относно значителната загуба на 
публични приходи поради избягването 
на данъци, свързано с държави членки 
на ЕС; счита, че е от решаващо 
значение дружествата да бъдат 
изключени от схемите за финансова 
помощ, ако те са установени в 
данъчни убежища в рамките на ЕС;

Or. en


