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21.10.2015 A8-0307/14 

Изменение  14 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. отбелязва, че главните политически 

инициативи, включващи препоръки за 

политики, бяха основани на 

икономически прогнози, които не бяха 

предвидили настъпването на ниския 

растеж и инфлация в резултат от 

взетите на ранен етап мерки за 

бюджетни ограничения и до голяма 

степен подцениха размера на фискалния 

мултипликатор в контекст, 

характеризиращ се със сериозни 

финансови сътресения и със 

значително разпространение на 

последиците сред държавите членки в 

период на синхронизирано 

консолидиране, съчетано с 

дефлационното въздействие на 

кумулативните и ускорени 

структурни реформи; 

2. отбелязва, че някои политически 

инициативи, включващи препоръки за 

политики, бяха основани на 

икономически прогнози, които не бяха 

предвидили настъпването на ниския 

растеж и инфлация в резултат от бавния 

напредък при прилагането на 

реформи, включително мерки за борба 

с отклоненията от данъчно облагане 
и данъчните измами, както и 

забавянето при прекъсването на 

връзката банки – държави и при 

преодоляването на недостига на 

инвестиции, и до голяма степен 

подцениха размера на фискалния 

мултипликатор в контекст, 

характеризиращ се със сериозни 

финансови сътресения; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/15 

Изменение  15 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. приветства акцента на Комисията 

върху четирите основни приоритета за 

икономически растеж в специфичните 

за всяка държава препоръки за 2015 г.: 

стимулиране на инвестициите, 

изпълнение на структурни реформи на 

пазарите на стоки и услуги и на 

трудовите пазари, отговорен фискален 

подход и подобряване на политиката за 

заетостта; подчертава важността на тези 

двигатели на растежа, също и в 

контекста на постигането на целите, 

определени в стратегията „Европа 

2020“, и на общата цел за повишаване 

на конкурентоспособността на ЕС в 

световен мащаб; отбелязва, че това 

следва да се осъществи, без да се 

отслабва защитата на работниците 

или да се подкопава европейският 

социален модел; 

3. приветства акцента на Комисията 

върху четирите основни приоритета за 

икономически растеж в специфичните 

за всяка държава препоръки за 2015 г.: 

стимулиране на инвестициите, 

изпълнение на структурни реформи на 

пазарите на стоки и услуги и на 

трудовите пазари, отговорен фискален 

подход и подобряване на политиката за 

заетостта; подчертава важността на тези 

двигатели на растежа, също и в 

контекста на постигането на целите, 

определени в стратегията „Европа 

2020“, и на общата цел за повишаване 

на конкурентоспособността на ЕС в 

световен мащаб; отбелязва, че това 

следва да се осъществи, без да се 

подкопава европейският социален 

модел на пазарна икономика; 

Or. en 



 

AM\1076543BG.doc  PE570.900v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

21.10.2015 A8-0307/16 

Изменение  16 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. отбелязва новия подход на Комисията 

за рационализиране на процедурите във 

връзка с европейския семестър, 

например чрез поставяне на по-силен 

акцент върху ограничен брой най-важни 

приоритети и предизвикателства, както 

и чрез публикуване на специфичния за 

всяка държава анализ и на анализ за 

еврозоната три месеца по-рано в 

сравнение с предишни години; в това 

отношение, като взема под внимание 

новия график на европейския семестър, 

призовава държавите членки да включат 

националните парламенти, както и 

местните и регионалните органи и 

другите съответни заинтересовани 

страни по по-структуриран начин; 

препоръчва основните структурни 

реформи и промени, насърчавани от 

специфичните за всяка държава 

препоръки, да бъдат придружени от 

оценка на социалното въздействие по 

отношение на краткосрочното и 

дългосрочното им въздействие; 

4. отбелязва новия подход на Комисията 

за рационализиране на процедурите във 

връзка с европейския семестър, 

например чрез поставяне на по-силен 

акцент върху ограничен брой най-важни 

приоритети и предизвикателства, както 

и чрез публикуване на специфичния за 

всяка държава анализ и на анализ за 

еврозоната три месеца по-рано в 

сравнение с предишни години; в това 

отношение, като взема под внимание 

новия график на европейския семестър, 

призовава държавите членки да включат 

националните парламенти, както и 

местните и регионалните органи и 

другите съответни заинтересовани 

страни по по-структуриран начин; 

препоръчва основните структурни 

реформи и промени, насърчавани от 

специфичните за всяка държава 

препоръки, да бъдат придружени от 

оценка на разходите и ползите по 

отношение на краткосрочното и 

дългосрочното им въздействие; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/17 

Изменение  17 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. приветства влизането в сила на 

регламента относно Европейския фонд 

за стратегически инвестиции (ЕФСИ), 

чиято цел е насърчаване на частните и 

публичните инвестиции в ЕС, наред с 

другото чрез национални насърчителни 

банки, като стъпка в правилна посока и 

призовава всички съответни 

заинтересовани страни и институции да 

гарантират бързото му и ефективно 

прилагане, за да се улесни достъпът до 

финансиране най-вече за предприятията 

и МСП; счита, че една от основните 

цели на проектите, които получават 

подкрепа по линия на ЕФСИ, следва да 

бъде създаването на достойни 

работни места, водещи до качествена 

заетост и постигащи социално, 

икономическо и териториално 

сближаване; отбелязва 

необходимостта, когато е възможно, 
да се стимулират социалните 

инвестиции с цел насърчаване на 

положително социално въздействие и 

намаляване на неравенството 

посредством, наред с другото, 

подобряване на обществените услуги 

и подкрепа за създаването на работни 

места за категории от хора в 

неравностойно положение; призовава 

8. приветства влизането в сила на 

регламента относно Европейския фонд 

за стратегически инвестиции (ЕФСИ), 

чиято цел е насърчаване на частните и 

публичните инвестиции в ЕС, наред с 

другото чрез национални насърчителни 

банки, като стъпка в правилна посока и 

призовава всички съответни 

заинтересовани страни и институции да 

гарантират бързото му и ефективно 

прилагане, за да се улесни достъпът до 

финансиране най-вече за предприятията 

и МСП; счита, че проектите, които 

получават подкрепа по линия на ЕФСИ, 

следва да имат висока обществена и 

икономическа стойност, да 

привличат частен капитал чрез 

мерки срещу неефективности на 

пазара и да са насочени целево към 

ключови стимулиращи растежа 

области, и особено към подкрепа за 

МСП и дружествата със средна 

капитализация; счита, че е съществено 

този план да има успех, и следователно 

ще наблюдава много внимателно 

неговото изпълнение, и по-специално 

евентуалните действия за изваждане на 

инвестиционните разходи и държавния 

дълг от счетоводните баланси на 

държавите членки; подчертава ролята, 
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държавите членки да осигурят 

задълбочено включване на своите 

местни и регионални органи в 

насърчаването на механизмите за 

утвърждаване на проекти и на 

инвестиционните платформи; счита, 

че е съществено този план да има успех, 

и следователно ще наблюдава много 

внимателно неговото изпълнение, и по-

специално евентуалните действия за 

изваждане на инвестиционните разходи 

и държавния дълг от счетоводните 

баланси на държавите членки; 

подчертава ролята, изпълнена от 

Парламента за свеждане до минимум на 

преразпределението на средства от 

програмата „Хоризонт 2020“ и 

Механизма за свързване на Европа в 

контекста на ЕФСИ; отново заявява своя 

ангажимент за намаляване на 

съкращенията в хода на годишната 

бюджетна процедура; 

изпълнена от Парламента за свеждане 

до минимум на преразпределението на 

средства от програмата „Хоризонт 

2020“ и Механизма за свързване на 

Европа в контекста на ЕФСИ; отново 

заявява своя ангажимент за намаляване 

на съкращенията в хода на годишната 

бюджетна процедура; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/18 

Изменение  18 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. отбелязва, че в някои държави членки 

е необходима благоприятстваща 

растежа фискална консолидация, която 

да води до създаване на работни места, 

устойчив растеж и по-ниски равнища на 

задлъжнялост, така че да се спазват 

условията на Пакта за стабилност и 

растеж (ПСР); отбелязва 

тълкувателното съобщение на 

Комисията относно гъвкавостта на 

ПСР, което има за цел да разясни 

обхвата на клаузата за инвестиции и 

да позволи определена степен на 

временна гъвкавост в рамките на 

предпазните мерки на ПСР; 

9. отбелязва, че в някои държави членки 

е необходима благоприятстваща 

растежа фискална консолидация, която 

да води до създаване на работни места, 

устойчив растеж и по-ниски равнища на 

задлъжнялост, така че да се спазват 

условията на Пакта за стабилност и 

растеж (ПСР) и което е по-

фундаментално важно, да се спре 

прехвърлянето на тежестта върху 

младите и бъдещите поколения;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/19 

Изменение  19 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява загриженост по отношение 

на трайните макроикономически 

дисбаланси в някои държави членки, и 

по-специално високото равнище на 

публичната и частната задлъжнялост и 

големите дефицити по текущата сметка, 

както и прекомерните рискове във 

финансовия сектор, и по-конкретно в 

банковите системи – рискове, 

произтичащи не на последно място от 

институции, които са твърде големи, за 

да бъдат оставени да фалират; 

подчертава, че зависимостта между 

държавата и банките все още не е 

преодоляна напълно и продължава да 

представлява заплаха за финансовата и 

фискалната стабилност; отбелязва, че 

излишъците по текущата сметка 

създават различни рискове от 

дефицитите, и подчертава 

нарастващите икономически 

различия в рамките на Съюза и 

еврозоната, които застрашават 

съгласуваността на европейските 

секторни политики; 

10. изразява загриженост по отношение 

на трайните макроикономически 

дисбаланси в някои държави членки, и 

по-специално високото равнище на 

публичната и частната задлъжнялост и 

големите дефицити по текущата сметка, 

както и прекомерните рискове във 

финансовия сектор, и по-конкретно в 

банковите системи – рискове, 

произтичащи не на последно място от 

институции, които са твърде големи, за 

да бъдат оставени да фалират; 

подчертава, че зависимостта между 

държавата и банките все още не е 

преодоляна напълно и продължава да 

представлява заплаха за финансовата и 

фискалната стабилност; призовава 

Комисията и Съвета да премахнат 

постепенно нулевото рисково тегло за 

държавния дълг; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/20 

Изменение  20 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 

Предложение за резолюция Изменение 

13. подчертава необходимостта от 

подобряване на бизнес средата в ЕС и 

повишаване на нивата на 

производителност чрез балансирана 

комбинация от политики за публично и 

частно образование и иновации; 

изтъква, че единният пазар на ЕС е все 

още разпокъсан и че икономиката на 

Съюза страда от липсата на иновации, 

при все че иновациите са ключ към 

растежа и производителността, и че 

поради това насърчаването на 

иновациите е ключово за подобряване 

на международната 

конкурентоспособност на ЕС; отбелязва 

в тази връзка предложението в доклада 

на петимата председатели; припомня 

значението на разумното регулиране на 

бизнеса за успеха на ЕФСИ; поради това 

призовава за развиване на капиталовия 

пазар, премахване на 

административните пречки (където това 

не би подкопало съществената защита за 

работниците и потребителите), 

опростяване на административните 

процедури, укрепване на качеството и 

ефикасността на съдебните системи на 

държавите членки, действия срещу 

избягването на данъци, отклонението от 

данъчно облагане и данъчните убежища, 

13. подчертава необходимостта от 

подобряване на бизнес средата в ЕС и 

повишаване на нивата на 

производителност чрез балансирана 

комбинация от политики за публично и 

частно образование и иновации; 

изтъква, че единният пазар на ЕС е все 

още разпокъсан и че икономиката на 

Съюза страда от липсата на иновации, 

при все че иновациите са ключ към 

растежа и производителността, и че 

поради това насърчаването на 

иновациите е ключово за подобряване 

на международната 

конкурентоспособност на ЕС; отбелязва 

в тази връзка предложението в доклада 

на петимата председатели относно 

довършването на ИПС за създаване на 

система от органи за 

конкурентоспособност в еврозоната; 

припомня значението на разумното 

регулиране на бизнеса за успеха на 

ЕФСИ; поради това призовава за 

развиване на капиталовия пазар, 

премахване на административните 

пречки (където това не би подкопало 

съществената защита за потребителите), 

опростяване на административните 

процедури, укрепване на качеството и 

ефикасността на съдебните системи на 
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както и реформа на данъчните и 

правните системи на държавите членки; 

изтъква, че е важно да се избягват 

унифицираните политики; подчертава, 

че качественото подобряване на 

административния капацитет на всички 

равнища на управление е ключов 

приоритет в много държави членки; 

припомня необходимостта от борба с 

недекларирания труд, който нанася 

щети на икономиката на ЕС, води до 

нелоялна конкуренция и нарушаване на 

пазарните правила и е причина за 

нарастваща липса на социална закрила и 

на защита на заетостта за работниците; 

поради това призовава за бързото 

влизане в сила на Европейската 

платформа срещу недекларирания труд; 

държавите членки, действия срещу 

избягването на данъци, отклонението от 

данъчно облагане и данъчните убежища, 

както и реформа на данъчните и 

правните системи на държавите членки; 

изтъква, че е важно да се избягват 

унифицираните политики; подчертава, 

че качественото подобряване на 

административния капацитет на всички 

равнища на управление е ключов 

приоритет в много държави членки; 

припомня необходимостта от борба с 

недекларирания труд, който нанася 

щети на икономиката на ЕС, води до 

нелоялна конкуренция и нарушаване на 

пазарните правила и е причина за 

нарастваща липса на социална закрила и 

на защита на заетостта за работниците; 

поради това призовава за бързото 

влизане в сила на Европейската 

платформа срещу недекларирания труд; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/21 

Изменение  21 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. подчертава ролята на гъвкавите 

пазари на труда в борбата с 

безработицата, като същевременно се 

запазва качествената работна сила и не 

се подронват основните права на 

работниците на сигурна и адекватно 

заплатена заетост в ЕС; отбелязва по-

специално отрицателното въздействие 

върху темпа на създаване на работни 

места например в резултат от равнища 

на възнаграждения, които не отговарят 

на промените в производителността, и 

от злоупотреби, включващи заобикаляне 

на разпоредбите за пазара на труда чрез 

твърде често предлагане на граждански 

вместо трудови договори; призовава за 

преход от данъчно облагане на труда 

към други източници на данъчни 

приходи, както и за реален план за 

борба с безработицата, без това да води 

до понижаване на качествените 

стандарти; призовава в това отношение 

за по-справедливи пазари на труда, 

гарантиращи свобода на движението на 

работници в Европа, и политики за 

преразпределение, като се вземат 

предвид специфичните особености на 

отделните държави членки, с цел 

засилване на икономическия растеж, на 

конкурентоспособността и на 

17. подчертава ролята на гъвкавите 

пазари на труда в борбата с 

безработицата, като същевременно се 

запазва качествената работна сила и не 

се подронват основните права на 

работниците на сигурна и адекватно 

заплатена заетост в ЕС; отбелязва по-

специално отрицателното въздействие 

върху темпа на създаване на работни 

места например в резултат от равнища 

на възнаграждения, които не отговарят 

на промените в производителността, и 

от злоупотреби, включващи заобикаляне 

на разпоредбите за пазара на труда чрез 

твърде често предлагане на граждански 

вместо трудови договори; призовава за 

преход от данъчно облагане на труда 

към други източници на данъчни 

приходи, както и за реален план за 

борба с безработицата, без това да води 

до понижаване на качествените 

стандарти; призовава в това отношение 

за по-справедливи пазари на труда, 

гарантиращи свобода на движението на 

работници в Европа и преносимост на 

правата, като например пенсионните 

права, като се вземат предвид 

специфичните особености на отделните 

държави членки, с цел засилване на 

икономическия растеж, на 
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производителността, както и улесняване 

на по-широко икономическо и социално 

сближаване във възходяща посока; 

конкурентоспособността и на 

производителността, както и улесняване 

на по-широко икономическо и социално 

сближаване във възходяща посока; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/22 

Изменение  22 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. изразява съжаление, че 

специфичните за всяка държава 

препоръки са засегнати от липса на 

ангажираност на национално равнище, 

което затруднява координирането на 

демократично легитимните национални 

икономически политики с европейските 

препоръки, както и от недостатъчност 

на механизма за демократична 

отчетност; в този контекст призовава за 

по-голяма роля на националните 

парламенти, както и на местните и 

регионалните органи, а също и на 

съответните национални и европейски 

заинтересовани участници в 

подготовката и съставянето на 

националните програми за реформи 

(НПР); приветства съществуващото 

сътрудничество и призовава за по-

амбициозно сътрудничество между 

националните парламенти и 

Европейския парламент при обсъждане 

на специфичните за всяка държава 

препоръки, като се споделят най-добри 

практики и се подобрява процесът на 

европейския семестър; изтъква, че 

изпълнението на специфичните за всяка 

държава препоръки в политическо, 

законово и икономическо отношение би 

могло да бъде подобрено чрез 

18. изразява съжаление, че 

специфичните за всяка държава 

препоръки са засегнати от липса на 

ангажираност на национално равнище, 

което затруднява координирането на 

демократично легитимните национални 

икономически политики с европейските 

препоръки, както и от недостатъчност 

на механизма за демократична 

отчетност; в този контекст призовава за 

по-голяма роля на националните 

парламенти, както и на местните и 

регионалните органи, а също и на 

съответните национални и европейски 

заинтересовани участници в 

подготовката и съставянето на 

националните програми за реформи 

(НПР); счита, че националните 

парламенти следва да провеждат 

официално гласуване по НПР преди 

представянето им на Комисията; 
приветства съществуващото 

сътрудничество и призовава за по-

амбициозно сътрудничество между 

националните парламенти и 

Европейския парламент при обсъждане 

на специфичните за всяка държава 

препоръки, като се споделят най-добри 

практики и се подобрява процесът на 

европейския семестър; изтъква, че 
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прозрачно сътрудничество между 

Комисията и засегнатата държава 

членка, което следва да започне през 

подготвителната фаза на годишния 

обзор на растежа и следва да продължи 

до официалното одобрение на 

специфичните за всяка държава 

препоръки; подчертава, че засилената 

ангажираност, по-голямата прозрачност 

и демократичната отчетност са ключови 

фактори за одобряването и за 

успешното изпълнение на 

специфичните за всяка държава 

препоръки, а в по-дългосрочен план – за 

успеха на стратегията „Европа 2020“; 

изпълнението на специфичните за всяка 

държава препоръки в политическо, 

законово и икономическо отношение би 

могло да бъде подобрено чрез 

прозрачно сътрудничество между 

Комисията и засегнатата държава 

членка, което следва да започне през 

подготвителната фаза на годишния 

обзор на растежа и следва да продължи 

до официалното одобрение на 

специфичните за всяка държава 

препоръки; подчертава, че засилената 

ангажираност, по-голямата прозрачност 

и демократичната отчетност са ключови 

фактори за одобряването и за 

успешното изпълнение на 

специфичните за всяка държава 

препоръки, а в по-дългосрочен план – за 

успеха на стратегията „Европа 2020“; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/23 

Изменение  23 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. подчертава разрушителното 

въздействие на надценените валути 

върху износа, производството, 

заетостта, заплатите, доходите, 

приходите на правителството и 

системите за социална сигурност; 

призовава Комисията да проучи 

новаторски начини за намаляване на 

нуждата от болезнено вътрешно 

обезценяване; 

21. подчертава отрицателното 

въздействие на високата безработица, 

неустойчивите равнища на 

задлъжнялост и липсата на 

конкурентоспособност върху износа, 

производството, заетостта, заплатите, 

доходите, приходите на правителството 

и системите за социална сигурност; 

призовава Комисията да проучи 

новаторски начини за намаляване на 

въздействието на болезненото 
вътрешно обезценяване, като например 

ЕФСИ; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/24 

Изменение  24 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. счита, в контекста на различните 

препоръки на Комисията за реформа 

на пенсионните системи, че 

обвързването на пенсионната възраст 

със средната продължителност на 

живота не е единственият начин за 

справяне с предизвикателството със 

застаряващото население и други 

демографски предизвикателства, пред 

които е изправена Европа, и че 

реформите на пенсионната система 
следва също така да отразяват, наред с 

другото, тенденциите на пазара на 

труда, раждаемостта, демографското 

положение, здравето и финансовото 

положение, условията на труд и 

коефициента на икономическа 

зависимост, като същевременно целят 

осигуряване на достойни пенсионни 

доходи, които да са поне над прага на 

бедността; припомня, че най-добрият 

начин за справяне с 

предизвикателството на застаряването е 

да се повиши общото равнище на 

заетост; oтбелязва, в контекста на 

застаряващото население, 

препоръката на Комисията 

системите на здравеопазването да 

бъдат реформирани, за да постигнат 

своите цели за предоставяне на 

27. счита, че реформите на 

пенсионните системи, обвързващи 

пенсионната възраст със средната 

продължителност на живота, следва 

също така да отразяват, наред с другото, 

тенденциите на пазара на труда, 

раждаемостта, демографското 

положение, здравето и финансовото 

положение, условията на труд и 

коефициента на икономическа 

зависимост; припомня, че добър начин 

за справяне с предизвикателството на 

застаряването е да се повиши общото 

равнище на заетост;  
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всеобщ достъп до висококачествени 

грижи – включително достъп до 

лекарства на достъпни цени, особено 

животоспасяващи лекарства – и за да 

гарантират зачитането на правата 

на здравния персонал; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/25 

Изменение  25 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 44 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  44a. изтъква значението и добавената 

стойност на докладите за 

интеграцията на единния пазар през 

предходните години, предвид техния 

принос за изпълнението на общите 

приоритети, посочени в годишния 

обзор на растежа, изготвян от 

Комисията, и за определянето на 

специфични за всяка държава 

препоръки като част от европейския 

семестър; поради това счита за 

заслужаващ дълбоко съжаление 

фактът, че за 2015 г. липсва доклад за 

интеграцията на единния пазар, 

както и че призивът на Парламента 

за действия не беше последван; 

Or. en 

 

 


