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Изменение  21 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Николаос Хундис, Фабио Де Мази, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 2 д (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  2д. 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; подчертава 

необходимостта да бъде установено, 

че Договорите, регулиращи 

интеграцията, са обратими и по-

специално Договорът 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 

свикване на междуправителствена 

конференция от Европейския съвет, 

която да разгледа възможността 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 техните съответни 

потребности; 
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Изменение  22 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Николаос Хундис, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 2 e (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  2е. подчертава факта, че 

равнището на дълга в редица държави 

от ЕС продължава да е сред най-

високите в света; отправя 

следователно искане към Комисията 

и държавите членки да инициират и 

да подкрепят процес на предоговаряне 

на държавния дълг (съответните му 

суми, падежа и лихвите) и на отмяна 

на неговия спекулативен и 

нелегитимен елемент в най-

задлъжнелите държави, за да стане 

обслужването на дълга съвместимо с 

икономическото и социалното 

развитие; отбелязва, че без 

опрощаване на дълговете, 

икономическото възстановяване на 

държавите членки е невъзможно; 

Or. en 
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Изменение  23 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Николаос Хундис, Фабио Де Мази, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 4 ж (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  14ж. 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  24 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Николаос Хундис, 

Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 2 з (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  2з. призовава за създаването на 

специфични програми за подкрепа за 

държави, които считат, че 

оставането им в еврозоната е 

станало неприемливо и непоносимо, 

като се предвижда подходяща 

компенсация за причинените загуби, в 

рамките на договорено излизане от 

единната валута на държавите, 

които желаят това; 

Or. en 
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Изменение  25 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Николаос Хундис, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 2 и (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  2и. 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 



 

AM\1130175BG.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 26 

Изменение  26 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Николаос Хундис, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 2 й (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  2й. подчертава, като се вземат 

предвид последните събития, и по-

специално земетресенията в Италия 

и Гърция и пожарите в Португалия и 

Испания, които оказаха драматично 

и значително въздействие върху 

живота на хората в едни особено 

необлагодетелствани региони, 

значението на фонд „Солидарност“ 

на Европейския съюз за реагиране при 

големи природни бедствия и взема под 

внимание предложеното увеличение 

на бюджетните кредити за поети 

задължения и за плащания за фонд 

„Солидарност“; призовава Комисията 

да гарантира допълнително 

увеличаване на средствата на този 

фонд и да адаптира правилата, така 

че неговото мобилизиране да стане 

по-гъвкаво и навременно, като се 

обхване по-широк спектър от 

бедствия със значително въздействие 

и се намали времето между 

възникването на бедствието и 

предоставянето на финансовите 

средства; призовава за укрепване на 

подхода на ЕС за предотвратяване на 

бедствия чрез създаването на 

финансова рамка, подходяща за 
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превенция, която да може да бъде 

мобилизирана под формата на 

действия за преодоляване на 

свързаните с риск ситуации; 

Or. en 
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Изменение  27 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Николаос Хундис, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 2 к (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  2к. изразява дълбоко съжаление във 

връзка с предложения европейски 

социален стълб и документа за 

размисъл относно социалното 

измерение на Европа, които са 

заблуждаващи, неясни и които се 

стремят да отклонят вниманието 

от политиките на строги икономии, 

които изиграха важна роля в 

дълбоката икономическа криза в ЕС и 

които доведоха до несигурна заетост 

и неравенство между жените и 

мъжете; осъжда представеното 

неотдавна междуинституционално 

провъзгласяване на европейския 

социален стълб, който се стреми да 

наложи хармонизирани, ниски 

стандарти на социалните права на 

европейско равнище, с което се 

отслабват трудовите и социалните 

права на работниците и което има за 

цел по-нататъшното задълбочаване 

на експлоатацията и обедняването 

на народите и същевременно 

легитимизиране на антисоциални и 

недемократични инструменти, като 

например рамката за икономическо 

управление, европейския семестър и 

Договора за фискалния пакт; изтъква, 



 

AM\1130175BG.docx PE605.552v01-00 } 

 PE605.553v01-00 } 

 PE605.574v01-00 } RC1 

BG Единство в многообразието BG 

че реални социални политики може 

да бъдат постигнати единствено от 

една друга Европа, която разчупва 

рамката на бюджетните 

ограничения, политиките на 

конкурентоспособност, 

либерализацията и дерегулацията на 

пазара на труда, които подкопават 

социалните и трудовите права в 

държавите членки и потискат 

трудовите възнаграждения;  

Or. en 
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Изменение  28 

Жуан Пимента Лопеш, Жуан Ферейра, Мигел Виегаш, Катержина Конечна, Иржи 

Мащалка, Николаос Хундис, Фабио Де Мази, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 2 л (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  2л. осъжда засилващите се стъпки 

в посока към милитаризиране на ЕС; 

отхвърля Европейската стратегия за 

сигурност и нейната обща външна 

политика и политика на сигурност 

(ОВППС) и нейната обща политика 

за сигурност и отбрана (ОПСО); 

изисква прекратяване на 

сътрудничеството между ЕС и НАТО 

и отхвърля настоящата политика на 

експанзия на НАТО; настоява за 

закриването на всички чуждестранни 

военни бази в Европа; 

Or. en 
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Изменение  29 

 Габриеле Цимер, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, 

Мартина Михелс, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, 

Елеонора Форенца, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 2 м (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  2м. остро критикува 

предложението, представено от 

Комисията за европейски социален 

стълб, тъй като то представлява 

единствено учебник със социален 

етикет, който няма да донесе 

промяна в парадигмата, от която ЕС 

спешно се нуждае, за да преодолее 

човешката, социалната и 

икономическата криза; подчертава, 

че установената чрез закон система 

на социална сигурност и 

гарантираните безсрочни трудови 

договори трябва да бъдат неоспорван 

законов модел, прилаган в Европа, към 

която се стремим, за разлика от 

сценариите за гъвкавост очертани в 

документа за размисъл относно 

социалното измерение на Европа; 

изтъква, че действителни социални 

политики за всички хора, живеещи в 

Европейския съюз, следва да бъдат 

подкрепени от истински социален 

стълб, който да установява 

приложими минимални основни 

социални права на равнището на 

Съюза, които се ползват с ясно 

предимство пред останалите цели на 
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политиката, като същевременно се 

защити неоспоримото право на 

държавите членки да определят по-

високи социални стандарти; твърди, 

че бъдещата социална Европа трябва 

да скъса с рамката на политиката на 

строги икономии и 

конкурентоспособност, 

либерализация и дерегулиране на 

пазара на труда, и да даде приоритет 

установяването на възможно най-

солидни социални и трудови права на 

равнището на ЕС и на държавите 

членки, включително всеобщо право 

на достъп до всеобща социална 

закрила, правото на всеки на 

предпазващ от бедност минимален 

доход, право на стачка и право на 

високо възнаграждение въз основа на 

секторни колективни споразумения за 

всички работници, като норма за 

достойни условия на труд; призовава 

като първа стъпка в тази посока за 

въвеждането в Договорите на 

протокол за социалния напредък, 

който да наложи върховенството на 

социалните права над всички правила 

на вътрешния пазар или данъчни 

правила; 

Or. en 
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Изменение  30 

Габриеле Цимер, Меря Кюльонен, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Мартина 

Михелс, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костас Хрисогонос, Елеонора 

Форенца, Барбара Спинели 

от името на групата GUE/NGL 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Подготовка на работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 2 a (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  2н. подчертава, че 

преразгледаната Европейска социална 

харта и допълнителният протокол 

към нея, който предвижда система 

колективни искове следва да 

поставят основите за минимален 

стандарт за закрила на основните 

социални права в държавите членки и 

на равнището на Съюза, и следва 

също така да служат като отправна 

точка за спешно необходимото 

социално и икономическо сближаване 

във възходяща посока между хората, 

регионите и държавите членки; 

отново призовава Комисията да 

разгледа какви мерки са необходими за 

присъединяването на Съюза към 

преразгледаната Харта и да 

предложи график за изпълнението на 

тази цел; изтъква, че държавите 

членки винаги си запазват 

неотменимото право да прилагат по-

високи социални стандарти; 

Or. en 

 

 


