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Изменение  17 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Щефан Ек, Барбара Спинели, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Стелиос 

Кулоглу, Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 Аа. като има предвид, че ЕС и 

неговите държави членки 

продължават да се борят с най-

тежката икономическа и социална 

криза от създаването си; като има 

предвид, че неолибералните политики 

и политиките на строги икономии, 

наложени от ЕС в рамките на 

икономическото управление, 

задълбочиха, както се очакваше, 

социално-икономическото 

неравенство в държавите членки и 

между тях, като се увеличи броят на 

хората, изложени на риск от бедност 

и социално изключване (които през 

2015 г. възлизаха на 24,4% в ЕС-28); 

като има предвид, че дерегулацията 

на пазара на труда и регресивните 

данъчни системи допринесоха за 

прехвърлянето на печалбите от 

работниците на едрите 

капиталисти и изостриха 

съществуващата пропаст по 

отношение на доходите и 

богатството; 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 18 

Изменение  18 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Щефан Ек, Барбара Спинели, Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Стелиос 

Кулоглу, Костадинка Кунева, Костас Хрисогонос, София Сакорафа 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Б a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 Ба. като има предвид, че бремето на 

дълга, което произтича от ИПС, е 

силно диспропорционално, като някои 

държави извличат полза, докато 

други бяха тласнати в сериозна 

депресия; като има предвид, че 

посоченият дълг беше претекст за 

налагането на неприемливи програми 

на строги икономии, които доведоха 

до увеличаване на дълга, чрез 

превръщането на частния в публичен 

дълг, утежнен от бюджетните 

последствия на последвалата рецесия, 

докато се преследват цели за 

налагането на структурни реформи и 

демонтиране на социалните функции 

на държавата и правата на 

работниците; като има предвид, че 

тези политики доведоха до 

увеличаване на безработицата, 

бедността, значително орязване на 

заплатите, увеличаване на 

пенсионната възраст и намаляване на 

публичните разходи в области като 

образованието, културата и 

здравеопазването; като има предвид, 

че тези политики наложиха 

изпълнението на радикални програми 
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за приватизация и ще продължават 

да свиват търсенето; 

Or. en 
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 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 19 

Изменение  19 

Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа, Щефан Ек, Барбара Спинели, 

Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Хелмут Шолц, Костадинка Кунева, Стелиос 

Кулоглу, Костас Хрисогонос, София Сакорафа, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес 

Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 Ва. като има предвид, че Комисията 

не успя да отговори политически и по 

същество на икономическата криза 

чрез настоящата рамка за 

икономическо управление, която в 

действителност насърчи една 

несиметрична рамка, която дава 

предимство на неолибералните 

политики и политиките за строги 

икономии, с тежки последствия за 

социалното сближаване, 

устойчивото и справедливо развитие, 

заетостта и демократичния контрол 

от народите на Европа; 

Or. en 
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5.7.2016  B8-0885/2016 }  

 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 20 

Изменение  20 

Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа, Рина Роня Кари, Щефан Ек, 

Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Хелмут Шолц, Костадинка Кунева, Стелиос 

Кулоглу, Костас Хрисогонос, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, София 

Сакорафа, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес 

Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 1a. остро критикува политиките за 

строги икономии — т.нар. политики 

за конкурентоспособност, 

либерализацията и дерегулацията на 

пазара на труда — които подкопаха 

основни социални и трудови права в 

държавите членки; застъпва се за 

правото на колективно договаряне, с 

прякото участие на работническите 

организации, като ключов 

инструмент за гарантиране и 

подобряване на правата за борба с 

дискриминацията, социалния 

дъмпинг, несигурната и свързана с 

измами заетост, дерегулацията на 

работното време, атипичния труд, 

разрастването на сектора на 

нископлатените работни места, 

конкуренцията при по-ниско 

заплащане, явления като работещите 

бедни, социалното изключване, 

бедните пенсионери и тормоза и 

насилието на работното място, 

както и за предпазване на 

работниците от автоексплоатация 

чрез новите форми на заетост, 
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включително цифровата работа и 

работата в интернет платформи 

(„crowd-work“), като се защитава 

правото „да се изключиш от 

мрежата“; 

Or. en 
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 B8-0893/2016 } RC1/Am. 21 

Изменение  21 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Рина Роня Кари, Щефан Ек, Мариза Матиаш, Костадинка Кунева, Неоклис 

Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, 

Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  1б. категорично отхвърля доклада на 

петимата председатели, тъй като 

той не предлага алтернатива на 

преобладаващите нагласи за 

бюджетни ограничения, а предлага 

вместо това да се задълбочат 

съществуващите политики, 

включително като се повишава 

конкурентоспособността и 

структурната конвергенция и се 

налагат строги фискални политики и 

бюджетни ограничения; изразява 

дълбоко съжаление във връзка с 

продължаващото налагане от страна 

на институциите на ЕС на мерки за 

бюджетни ограничения на 

държавите членки и по-специално с 

изнудването от страна на 

институциите на ЕС на някои 

държави, които изразяват 

собствения си избор за пътя на 

растеж и развитие; настоява, че 

европейските институции следва да 

зачитат националния суверенитет 

на всяка държава членка и решението 

на техните народи да се насочат към 

развитие, растеж и социално 
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сближаване, както и че никоя 

държава не трябва да бъдат 

наказвана за това, че стимулира 

своята икономика чрез планове за 

публични инвестиции или чрез 

преразпределителни фискални и 

прогресивни данъчни политики; 

Or. en 
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 B8-0893/2016 } RC1/Am. 22 

Изменение  22 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Щефан Ек, Костадинка 

Кунева, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 35 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 35a. счита, че кризата на ЕС и вътре 

в него произтича от установената от 

Договора от Лисабон рамка и 

предхождащите го Договори и че това 

положение не може да бъде 

преодоляно при настоящата рамка; 

призовава за необходимостта от 

установяване на обратимостта на 

Договорите, регулиращи 

интеграцията, и по-специално на 

Договора от Лисабон с оглед на 

неговата отмяна, както и отмяната 

на фискалния пакт и Договора за 

стабилност, координация и 

управление в икономическия и паричен 

съюз, пакетът от шест 

законодателни акта и пакетът от 

два законодателни акта; призовава за 

междуправителствена конференция, 

която да бъде свикана от 

Европейския съвет, за да разгледа 

възможностите за обратимост и 

отмяна на Договорите; подчертава 

неотложната необходимост 

държавите членки да си възвърнат 

способността да вземат решения 

относно икономическите политики, 

които най-добре отговарят на 
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техните потребности;  

Or. en 
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 B8-0892/2016 }  

 B8-0893/2016 } RC1/Am. 23 

Изменение  23 

Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа, Щефан Ек, Барбара Спинели, 

Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Хелмут Шолц, Костадинка Кунева, Стелиос 

Кулоглу, Костас Хрисогонос, София Сакорафа, Таня Гонсалес Пеняс, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес 

Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 35 б (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 35б. счита, че настоящата рамка за 

икономическо управление не успя да се 

справи с предизвикателствата на ЕС 

и еврозоната; счита, че Пактът за 

стабилност и Договорът за 

стабилност, координация и 

управление в икономическия и паричен 

съюз (ИПС) трябва да се заменят с 

ориентирана към растеж, социално 

справедлива и демократично отчетна 

икономическа рамка, основана на 

социални и екологични критерии, 

които са от полза за всички хора в 

ЕС; призовава Комисията да поеме 

инициативата за радикална промяна 

на макроикономическата политика с 

цел да се гарантира демократична 

отчетност, включително чрез 

засилване на ролята на Европейския 

парламент и на националните 

парламенти, както и за засилване на 

социалното приобщаване, 

прозрачност и гъвкавост, когато това 

е необходимо, включително чрез 

социално балансирани мерки за 
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фискално стимулиране; 

Or. en 
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 B8-0893/2016 } RC1/Am. 24 

Изменение  24 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Аня Хазекамп, Неоклис 

Силикиотис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 5a. призовава за създаването на 

програма за подкрепа на онези 

държави членки, които евентуално 

желаят да договорят излизане от 

еврозоната поради това, че 

членството им в нея вече е 

неустойчиво и непоносимо; 

подчертава, че посочената програма 

следва да предвижда подходяща 

компенсация за причинените 

социални и икономически щети; 

Or. en 
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Изменение  25 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Мари-Кристин Вержиа, 

Щефан Ек, Барбара Спинели, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Таня 

Гонсалес Пеняс, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Мигел 

Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 5 б (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  5б. призовава за незабавно 

прекратяване на т.нар. меморандуми 

за разбирателство и наложените от 

тях политики за бюджетни 

ограничения и неолиберални 

политики, които имат 

опустошителни последици в социален 

план и обратен на желания ефект; 

счита, че тези меморандуми са 

наложили несправедливи данъчни 

политики, които нарушават 

принципа на пропорционално 

равенство и прогресивно данъчно 

облагане; призовава за създаването на 

план за действие в извънредни 

ситуации в подкрепа на икономиките 

на държавите, засегнати от 

намесата на Тройката, който да 

предвижда финансови ресурси и 

необходимите изключения от 

функционирането на единния пазар и 

общите политики; 

Or. en 
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Изменение  26 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Аня Хазекамп, Щефан Ек, 

Мариза Матиаш, Костадинка Кунева, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу 

от името на групата GUE/NGL 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 8 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  8a. счита, че законодателството за 

банковия съюз обслужва единствено 

интересите на едрия финансов 

капитал в ЕС и нарушава основни 

демократични принципи; застъпва се 

за отмяна на законодателството за 

банковия съюз и необходимостта от 

обезпечаване на демократичен 

публичен контрол над банковата 

система; 

Or. en 

 

 


