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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 1 

Изменение  1 

Димитриос Пападимулис, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Мартина Михелс, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Фабио Де Мази, Елеонора 

Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Съображение A a (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Aa. като има предвид, че 

изключително неравномерното 

икономическо развитие и тежест на 

дълга, високото равнище на 

безработица, упадъкът на 

социалните и трудовите права и 

повишаването на социално-

икономическите неравенства 

изискват изоставяне на прилаганите 

понастоящем политики от ЕС и 

насочване, както на национално 

равнище, така и на равнище ЕС, към 

политики, които укрепват усилията 

на държавите членки за създаване на 

просперитет за всички, справедливо 

разпределение на богатството, 

устойчив икономически растеж, 

цялостна заетост, сигурност на 

заетостта и социална защита, 

осигуряване на качествени, 

универсални и безплатни публични 

услуги, екологично благосъстояние, 

което се състои в здравословна околна 

среда, инвестиции в образование и 

инфраструктура, достоен живот за 

възрастните хора и жилищно 

настаняване, енергия и комуникации 

на достъпни цени; като има предвид, 

че всеобхватните политики за борба с 

бедността, социалната изолация и 
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неравенствата на доходите, по-

конкретно чрез политики на 

преразпределение и публични 

инвестиции, насочени към създаване 

на работни места, са необходими 

както на равнището на Съюза, така и 

на държавите членки; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 2 

Изменение  2 

Димитриос Пападимулис, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Мартина Михелс, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Съображение A б (ново) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  Аб. като има предвид, че 

демократичният дефицит се 

разрасна в резултат на политическия 

избор на ЕС, и много граждани не се 

чувстват представлявани от 

институциите; като има предвид, че 

това представлява огромен проблем, 

който може да бъде преодолян 

единствено чрез повишена 

прозрачност и откритост, и защита 

на ценностите на правата на човека 

и демокрацията, включително по-

активно участие на гражданите, мир, 

толерантност, напредък, 

солидарност и сътрудничество 

между народите; 

  

 Or. en 
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Изменение  3 

Димитриос Пападимулис, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Мартина Михелс, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Фабио Де Мази, Елеонора 

Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 1 a (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  1a. настоятелно призовава за 

прилагането на конкретни 

предложения за гарантиране и 

насърчаване на правото на 

колективни преговори като ключов 

инструмент за защита и укрепване на 

правата, както и за ангажимент от 

страна на Комисията за укрепване на 

принципа на равно заплащане за равен 

труд, полаган на същото работно 

място от всички работници и, във 

връзка с това да признае всички 

колективни споразумения, 

включително по отношение на 

командированите работници; 

категорично осъжда всеки опит за 

подкопаване на колективните 

действия, включително правото на 

информация, колективно трудово 

договаряне и стачка; 

Or. en 



AM\1130173BG.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  
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 B8-0450/2017 } RC1/Am. 4 

Изменение  4 

Димитриос Пападимулис, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Мартина Михелс, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 1 б (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  1б.  настоятелно призовава 

Комисията да постави борбата с 

неравенството, бедността и 

социалната изолация в центъра на 

политиките си; подновява призива си 

към Комисията да се ангажира с 

икономически модел, който е 

съсредоточен върху създаването на 

гарантиращи упражняването на 

права работни места, а не върху 

натрупване на богатства за 

акционерите, както и да се ангажира 

за укрепване на публичните услуги 

вместо на приватизацията, която 

прехвърля богатство от публичния 

към частния сектор и отслабва 

правата на работниците; 

подчертава, че са необходими 

допълнителни действия, 

включително две инициативи. Първо: 

план за социални инвестиции в 

подкрепа на социалните политики на 

равнището на държавите членки, 

който да насърчава и подкрепя 

безплатен и равен достъп до 

качествени публични услуги в 

държавите членки, включително 

достъп до правосъдие, образование, 

здравеопазване, достойно жилищно 

настаняване и грижи за децата и 
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възрастните хора. Второ: 

предложение за интегрирана 

стратегия за борба с бедността, 

включително създаването на схема за 

минимален доход на равнището на 

държавите членки, който да 

гарантира процент от средния доход 

в съответната държава членка, с 

минимална референтна стойност от 

60%, като важна стъпка към 

изкореняването на бедността; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 5 

Изменение  5 

Димитриос Пападимулис, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Мартина Михелс, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 1 в (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  1в. подчертава значението на 

политически инициативи, които 

насърчават правата на жените и 

равенството между половете; взема 

под внимание пакета за съвместяване 

на личния и професионалния живот, 

който включва предложения за нови 

или по-високи минимални стандарти 

за отпуск за отглеждане на дете, 

отпуск по бащинство и отпуск за 

полагане на грижи; въпреки това 

настоява инициативите да 

съответстват на позицията на 

Парламента относно Директивата за 

майчинството, като увеличат 

минималния гарантиран отпуск по 

майчинство при изплащане на пълния 

размер на трудовото възнаграждение 

от 14 на 20 седмици и като 

установят задължително право на 

платен отпуск по бащинство; 

приветства предложението 

родителският отпуск да се превърне в 

индивидуално право за родителите; 

счита, че трябва да бъдат взети 

конкретни мерки във всички държави 

членки, за да се подобри равновесието 

между професионалния и личния 

живот на жените и мъжете, както 

и че са необходими мерки за 
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увеличаване на продължителността 

на отпуска за отглеждане на дете, 

който следва да бъде заплащан в 

размер на 100%, и накрая да се 

предприемат действия в посока към 

по-равнопоставена система на 

родителски отпуск; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 6 

Изменение  6 

Димитриос Пападимулис, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Мартина Михелс, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 1 г (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  1г.  подчертава необходимостта 

тези политики да се заменят с Пакт 

за заетост и растеж, който да 

включва нов набор от икономически, 

социални и екологични политики в 

полза на народите и работниците, а 

именно посредством насърчаване на 

екологично устойчив приобщаващ 

растеж, създаване на качествени и 

сигурни работни места, и социално и 

регионалното сближаване; 

подчертава факта, че съгласно тази 

нова рамка за сътрудничество 

държавите членки трябва да си 

възвърнат способността да вземат 

решения относно икономическите 

политики, които най-добре 

отговарят на техните потребности, 

докато на равнището на ЕС процесът 

на вземане на решения трябва да 

гарантира демократична отчетност 

и прозрачност, която включва 

Европейския парламент, 

националните парламенти и пълно 

зачитане на решенията, взети на 

равнището на държавите членки, 

които следва да отразяват 

всеобхватен диалог с всички 

заинтересовани страни; настоятелно 

призовава Комисията да постави 
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началото на дебат между държавите 

членки и институциите на ЕС 

относно начина, по който това може 

да бъде постигнато; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 7 

Изменение  7 

Димитриос Пападимулис, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 1 д (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  1д. настоятелно призовава 

Комисията да оцени спешно и да 

обсъди процеса на създаване на банков 

съюз, който поради своята 

недемократичност и 

небалансираност досега защитаваше 

интересите на банките, а не на 

вложителите; счита, че банковият 

съюз допълнително отслаби 

способността на държавите членки 

да контролират своята банкова 

система и също така послужи за 

насърчаване и в крайна сметка доведе 

до няколко сливания и придобивания в 

банковия сектор на различни държави 

членки; следователно счита, че 

банковият съюз действа като 

политически инструмент за 

ускоряване на процеса на капиталова 

централизация и концентрация; в 

действителност установяването на 

паневропейска банкова олигархия е 

едновременно основна цел и последица 

от банковия съюз и не предоставя 

отговор на проблема „твърде голям, 

за да фалира“, а по-скоро го 

задълбочава, не служи на интересите 

на населението и е много далеч от 

предоставянето на ефективен 

отговор за сигурността на 
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вложителите; следователно счита, 

че единственият начин за справяне с 

проблема „твърде голям, за да 

фалира“ и с въпроса за сигурността 

на вложителите и за гарантиране на 

банкова система, която съществува, 

за да служи на интересите на хората 

и потребностите от развитие на 

държавите, е да се отмени банковия 

съюз и да се насърчи публичен 

контрол и децентрализация на 

банковия и на финансовия сектор; 

подчертава неотложната 

необходимост да се предприемат 

инициативи и да се защитят 

вложителите с малки и средни 

доходи сред народите в Европа срещу 

бъдещи кризи на системата; 

Or. en 
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4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  
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Изменение  8 

Димитриос Пападимулис, Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен, Катержина 

Конечна, Иржи Мащалка, Мартина Михелс, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, 

Фабио Де Мази, Елеонора Форенца 

 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 1 e (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  1е. настоява Комисията и 

държавите членки да покажат 

реална политическа решимост за 

данъчното облагане на 

действителните титуляри на 

богатството; изразява съжаление във 

връзка с недостатъчната реакция на 

ЕС в отговор на данъчните скандали; 

застъпва се за задължението за 

оповестяване на данъчните 

постановления, на докладите за 

отделните държави и регистрите на 

действителните собственици, за да 

се гарантират прозрачност и 

контрол; обявява се в подкрепа на 

премахването на офшорните зони и 

другите данъчни убежища в рамките 

на ЕС и извън него, ефективното 

регулиране на катализатори и на 

институции, насърчаващи офшорни 

схеми, защитата на 

сътрудничеството за премахване на 

банковата тайна за данъчни цели, 

насърчаването на мерки за 

сътрудничество за предотвратяване 

и борба с изпирането на пари и 

данъчните измами, санкционирането 

на спекулативните операции чрез 
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мерки от областта на данъчната 

политика и гарантирането, че 

приходите се облагат с данъци на 

мястото, където се осъществяват 

икономическите дейности, където 

служителите действително 

работят и където се създава 

стойност; призовава за провеждане 

на международна среща на високо 

равнище в рамките на Организацията 

на обединените нации с оглед 

приемане на пътна карта и 

съвместен план за действие за 

премахване на данъчинте убежища и 

данъчния дъмпинг; 

Or. en 
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Изменение  9 

Димитриос Пападимулис, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Мартина Михелс, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца 

 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 1 ж (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  1ж. подчертава факта, че в 

допълнение към една демократична и 

справедлива рамка за сътрудничество 

и истински стълб на социалните 

права ЕС се нуждае от цялостно и 

справедливо икономическо развитие и 

инвестиционна стратегия, която 

отчита интересите на хората и 

потребностите и особеностите на 

всяка държава членка; призовава 

Комисията да започне изпълнението 

на план за публични инвестиции, 

който действително цели постигане 

на пълна заетост и на устойчива, 

енергийно ефективна и 

нисковъглеродна икономика, 

конкретно насочен към държави и 

региони с високи равнища на 

безработица и бедност, както и към 

производствените сектори, които са 

жизненоважни за стратегиите за 

развитие на всяка държава; призовава 

за насърчаването на обществени 

проекти и за подкрепа на местните 

администрации, на микро-, малките и 

средните предприятия, кооперациите 

и субектите с нестопанска цел, като 

се увеличава тяхната 

производителност, намалява се 
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въздействието на ситуациите на 

господстващо пазарно положение на 

големите корпорации и се осигурява 

добро икономическо развитие и 

социално сближаване в ЕС, както и за 

увеличаване на средствата на ЕС и за 

насочването им в тази посока; 
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Изменение  10 

Димитриос Пападимулис, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Мартина Михелс, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Елеонора Форенца 

 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 1 з (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  1з. изразява съжаление относно 

демонстрираната до момента от 

Комисията липса на амбиция по 

отношение на обвързващите цели; 

изразява съжаление поради факта, че 

политиките в областта на 

изменението на климата наблягат 

върху прилагането на пазарен подход, 

за който ясно беше доказано, че е 

неефективен и погрешен (пазар на 

въглеродни емисии, инструменти за 

гъвкавост и др.); призовава за 

фундаментален преход от пазарен 

към нормативен подход, в 

съответствие с принципа на „обща, 

но диверсифицирана отговорност“; 

призовава Комисията и държавите 

членки да не ограничават действията 

си в рамката на Парижкото 

споразумение; изразява твърдо 

убеждение, че ЕС трябва да 

предприеме по-активни действия и да 

даде приоритет на климата и на 

околната среда; призовава 

следователно Комисията и 

държавите членки да включат 

политиката във връзка с изменението 

на климата и високите стандарти за 

опазване на околната среда във всички 
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имащи отношение политики; 

настоятелно призовава Комисията и 

държавите членки да гарантират 

изпълнението на задълженията, 

поети в рамките на Парижкото 

споразумение, и на допълнителните 

цели, въпреки всичките им слабости и 

противоречия; 

1Or. en 

 

 


