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Изменение  6 

Рамон Тремоза и Балселс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на 

растежа за 2016 г. 

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства пакета за годишния обзор 

на растежа за 2016 г. и предложените 

комбинации от политики, съставени от 

инвестиции, структурни реформи и 

фискална отговорност, имащи за цел по-

нататъшното стимулиране на по-високи 

равнища на растеж и засилването на 

възстановяването на ЕС и сближаването 

във възходяща посока; подчертава, че са 

необходими големи усилия на 

национално равнище, що се отнася до 

ефективното осъществяване на 

структурните реформи, както и по-

добро съгласуване на европейско 

равнище, за да се постигне по-стабилно 

икономическо възстановяване и 

устойчиво и широко споделено 

благоденствие; 

1. приветства пакета за годишния обзор 

на растежа за 2016 г. и предложените 

комбинации от политики, съставени от 

инвестиции, структурни реформи и 

фискална отговорност, имащи за цел по-

нататъшното стимулиране на по-високи 

равнища на растеж и засилването на 

възстановяването на ЕС и сближаването 

във възходяща посока; подчертава, че са 

необходими големи усилия на 

национално равнище, що се отнася до 

ефективното осъществяване на 

структурните реформи, за да се 

гарантира добре работещ пазар на 

труда, пазар на продукти, пазар на 

услуги и капиталов пазар, качествени 

образователни системи и системи за 

обучение, и модерни и ефективни 

системи за социална сигурност, и за 

да се насърчават иновациите и 

предприемачеството, както и по-добро 

съгласуване на европейско равнище, за 

да се постигне по-стабилно 

икономическо възстановяване и 

устойчиво и широко споделено 

благоденствие; 
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Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. призовава Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) да се 

използва във възможно най-голяма 

степен за оказване на подкрепа за 

стратегически проекти, които не са 

финансирани по друг начин, в 

съответствие с неговия мандат; 

призовава държавите членки и ЕФСИ да 

осигурят непосредственото участие на 

местните и регионалните органи в 

разработването на проектни механизми 

и инвестиционни платформи с помощта 

на Европейския консултантски център 

по инвестиционни въпроси и 

Европейския портал за инвестиционни 

проекти; подчертава също така, че е 

важно да се постигне синергичен ефект 

между ЕФСИ и европейските 

структурни и инвестиционни фондове; 

8. призовава Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) да се 

използва във възможно най-голяма 

степен за оказване на подкрепа за 

стратегически и икономически 

жизнеспособни проекти, които не са 

финансирани по друг начин, в 

съответствие с неговия мандат; 

призовава държавите членки и ЕФСИ да 

осигурят непосредственото участие на 

местните и регионалните органи в 

разработването на проектни механизми 

и инвестиционни платформи с помощта 

на Европейския консултантски център 

по инвестиционни въпроси и 

Европейския портал за инвестиционни 

проекти; подчертава също така, че е 

важно да се постигне синергичен ефект 

между ЕФСИ и европейските 

структурни и инвестиционни фондове; 
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Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. настоятелно призовава да се 

предприемат допълнителни мерки за 

насърчаване на създаването на 

качествени работни места и за създаване 

на устойчиви пазари на труда, 

характеризиращи се с по-ниска степен 

на сегментация; подчертава значението 

на наличието на устойчиви и ефективни 

социални системи; припомня, че важен 

фактор за поддържането на 

устойчивостта на пенсионните системи 

е да се гарантира висока степен на 

заетост; 

16. настоятелно призовава да се 

предприемат допълнителни мерки за 

насърчаване на създаването на 

качествени работни места, 

премахването на пречките пред 

навлизането на пазара на труда, 

особено за младите хора, и за 

създаване на устойчиви пазари на труда, 

характеризиращи се с по-ниска степен 

на сегментация; подчертава значението 

на наличието на устойчиви и ефективни 

социални системи; припомня, че важен 

фактор за поддържането на 

устойчивостта на пенсионните системи 

е да се гарантира висока степен на 

заетост; 
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Предложение за резолюция 

Параграф 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. настоява за изпълнение на 

изискванията на Пакта за стабилност и 

растеж, като същевременно се 

използват пълноценно включените в 

него клаузи за гъвкавост в 

съответствие със съобщението на 

Комисията от 13 януари 2015 г. 

(COM(2015)0012), наред с другото с 

цел подпомагане на по-мащабните 

инвестиции и структурни реформи и 

справяне със заплахите за 

сигурността и бежанските потоци; 

21. настоява за изпълнение на 

изискванията на Пакта за стабилност и 

растеж, като същевременно се позволи 

използването на включените в него 

клаузи за гъвкавост с цел подпомагане 

на инвестициите и структурните 

реформи; 
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Предложение за резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. посреща със задоволство 

препоръката относно икономическата 

политика на еврозоната, предложена от 

Комисията шест месеца преди 

специфичните за всяка държава 

препоръки, като стъпка за 

задълбочаване на координацията на 

политиките в контекста на доклада на 

петимата председатели и съответните 

резолюции на Европейския парламент; 

24. приветства препоръката относно 

икономическата политика на 

еврозоната, предложена от Комисията 

шест месеца преди специфичните за 

всяка държава препоръки, като стъпка 

за задълбочаване на координацията на 

политиките в контекста на доклада на 

петимата председатели и съответните 

резолюции на Европейския парламент, 

по-специално препоръките за 

реформи, които повишават 

производителността, насърчават 

създаването на работни места, 

повишават конкурентоспособността, 

подобряват бизнес средата и създават 

гъвкави пазари на труда; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 27 

 

Предложение за резолюция Изменение 

27. подкрепя препоръката да се 

разграничават данъчните усилия в 

отделните държави членки, като се 

вземат предвид съответните им позиции 

по отношение на изискванията на Пакта 

за стабилност и растеж и свързаните със 

стабилизацията нужди, както и 

страничните ефекти; отбелязва, че за 

много държави членки това означава 

провеждане на благоприятстваща за 

растежа фискална консолидация; 

отбелязва, от друга страна, че някои 

държави разполагат с увеличени 

възможности за предприемане на 

фискални мерки по отношение на 

изискванията на Пакта за стабилност и 

растеж, които биха могли да се 

използват в настоящия момент за 

подпомагане на националната 

икономика;  

27. подкрепя препоръката да се 

разграничават данъчните усилия в 

отделните държави членки, като се 

вземат предвид съответните им позиции 

по отношение на изискванията на Пакта 

за стабилност и растеж и свързаните със 

стабилизацията нужди, както и 

страничните ефекти; отбелязва, че за 

много държави членки това означава 

провеждане на благоприятстваща за 

растежа фискална консолидация; 

отбелязва, от друга страна, че някои 

държави може да разполагат с 

възможности за предприемане на 

фискални мерки по отношение на 

изискванията на Пакта за стабилност и 

растеж, които биха могли да се 

използват в настоящия момент за 

подпомагане на националната 

икономика, като се намали данъчната 

тежест и се инвестира в 

модернизиране на инфраструктурата 

на тези държави, освен ако подобни 

мерки няма да застрашат 

устойчивостта на техните системи 

за социално подпомагане; 

Or. en 
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