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23.2.2016 A8–0030/12 

Изменение  12 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 7 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  7a. настоятелно призовава 

Комисията временно да преустанови 

текущите преговори за 

Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции (ТПТИ) и за 

Споразумението по търговията с 

услуги (TISA) и да се въздържи от 

предоставянето на статус на пазарна 

икономика на Китай с оглед на 

значителните неблагоприятни 

последици за работните места и 

икономическата дейност; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

23.2.2016 A8–0030/13 

Изменение  13 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. е запознат с текущия процес на 

намаляване на задлъжнялостта в 

частния сектор; подчертава, че 

равнището на инвестициите в Европа е 

значително по-ниско  в сравнение с 

периода преди кризата; изтъква във 

връзка с това значението на 

своевременното привеждане в действие 

на банковия съюз и структурната 

реформа на банковия сектор, както и на 

увеличаването на капиталовите 

инвестиции в МСП благодарение на 

съюза на капиталовите пазари; 

призовава за максимално използване 

на ЕФСИ и Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и 

средните предприятия (COSME) с цел 

подобряване на достъпа на МСП до 

финансиране; счита, че по-високата 

степен на регулаторна предвидимост 

в рамките на единния пазар ще 

повиши доверието от страна на 

инвеститорите; 

10. е запознат с текущия процес на 

намаляване на задлъжнялостта в 

частния сектор; подчертава, че 

равнището на инвестициите в Европа е 

значително по-ниско  в сравнение с 

периода преди кризата; изтъква във 

връзка с това значението на 

своевременното привеждане в действие 

на силен банков съюз и структурната 

реформа на банковия сектор, базирани 

на ясно разделяне на търговските 

дейности от основната функция за 

кредитиране и подкрепени от пълна и 

неограничена гаранция на банковите 

депозити, обезпечена от 

националната централна банка, 

действаща като кредитор от 

последна инстанция, с оглед на 

постигането на по-проста и по-

надеждна рамка за преструктуриране 
на банки и предотвратяване на нови 

банкови кризи, като същевременно се 

защитават вложителите, 

спестителите и данъкоплатците; 

Or. en 



 

AM\1087287BG.doc  PE576.637v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

23.2.2016 A8–0030/14 

Изменение  14 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 10 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  10a. отбелязва със загриженост 

предложението да се създаде съюз на 

капиталовите пазари, чиято цел е да 

се засили ролята на капиталовите 

пазари и финансовите инструменти в 

ЕС; изтъква, че по-нататъшното 

развитие на финансовия сектор има 

тенденция да окаже неблагоприятно 

въздействие върху продуктивните 

инвестиции и реалната икономика, 

като същевременно увеличи 

нестабилността и системния риск 

във финансовия сектор; призовава за 

бързо приключване на 

широкомащабната реформа на 

финансовия сектор, справяне със 

спекулативната търговия и 

рисковите инструменти, с оглед на 

ново балансиране на неговата роля в 

реалната икономика, като 

същевременно се укрепи качеството 

на надзора на финансовите пазари; 

Or. en 
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23.2.2016 A8–0030/15 

Изменение  15 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. подчертава необходимостта от 

повече инвестиции в човешки капитал, 

по-специално в образованието и 

иновациите, включително в контекста 

на реформите на пазара на труда; 

подчертава необходимостта от 

подобряване на националното 

образование, професионалното 

обучение и системите за учене през 

целия живот и от тяхното адаптиране 

към новите изисквания за умения и 

знания на пазара на труда в ЕС; 

подчертава, че всичко това ще създаде 

благоприятна среда за иновациите като 

ключова движеща сила за растеж, 

производителност и 

конкурентоспособност; в този контекст 

призовава държавите членки да 

подобрят резултатите от публичните 

инвестиции; 

11. подчертава необходимостта от 

повече инвестиции в човешки капитал, 

по-специално в образованието и 

иновациите, включително в контекста 

на реформите на пазара на труда; 

подчертава необходимостта от 

подобряване на националното 

образование, професионалното 

обучение и системите за учене през 

целия живот и от тяхното адаптиране 

към новите изисквания за умения и 

знания на пазара на труда в ЕС; 

подчертава, че всичко това ще създаде 

благоприятна среда за иновациите като 

ключова движеща сила за растеж, 

производителност и 

конкурентоспособност; настоятелно 

призовава за тази цел публичните 

продуктивни инвестиции да бъдат 

незабавно изключени от бюджетните 

правила; в този контекст призовава 

държавите членки да подобрят 

резултатите от публичните инвестиции; 

Or. en 
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23.2.2016 A8–0030/16 

Изменение  16 

Марко Вали, Марко Дзани, Лаура Аджеа, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

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 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 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 и на подходящи 

механизми за подпомагане на 

доходите на национално равнище, за 

да се води борба с бедността и 

социалното изключване; припомня, че 

важен фактор за поддържането на 

устойчивостта на пенсионните системи 

е да се гарантира висока степен на 

заетост; 

Or. en 
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23.2.2016 A8–0030/18 

Изменение  18 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 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. изразява загриженост по повод 

препоръката относно икономическата 

политика на еврозоната, предложена от 

Комисията, като стъпка за по-

нататъшно задълбочаване на ИПС и 

координацията на политиките в 

контекста на доклада на петимата 

председатели, с оглед на значителните 

изкривявания и неравновесия на 

икономиката, предизвикани от 

единната валута във валутна зона, 

която е много далеч от 

оптималното; 

Or. en 
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23.2.2016 A8–0030/19 

Изменение  19 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 25 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  25a. припомня, че еврото има 

асиметрично въздействие върху 

различните икономики, като по-

слабите икономики трябва да поемат 

непропорционално високи разходи за 

приспособяване в резултат на валута, 

която е надценена по отношение на 

техните икономики, докато по-

силните икономики продължават да 

увеличават износа си и да натрупват 

вредоносни външни излишъци, 

дължащи се на подценена валута; 

подчертава ролята на единната 

валута, която доведе до 

изграждането на неустойчиви 

макроикономически неравновесия и до 

увеличаване на структурните 

различия между държавите; 

Or. en 
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23.2.2016 A8–0030/20 

Изменение  20 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 26 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  26a. настоятелно призовава 

Комисията да задейства 

корективните мерки по процедурата 

при макроикономически дисбаланси, 

за да се вземат подходящи мерки по 

отношение на прекомерните 

излишъци по текущата сметка, 

натрупани в основни държави от 

еврозоната, а именно Германия и 

Нидерландия; 

Or. en 
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23.2.2016 A8–0030/21 

Изменение  21 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 28 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  28a. изразява съжаление, че 

тежестта на приспособяването пада 

предимно върху държави с дефицит, 

които трябваше да поемат 

неблагоприятните последици, 

свързани с политиките на вътрешно 

обезценяване и фискално 

консолидиране, докато държавите с 

излишък продължават да акумулират 

излишък по текущата сметка, като 

по този начин изострят 

неравновесията и различията в 

еврозоната;  

Or. en 
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23.2.2016 A8–0030/22 

Изменение  22 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

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 32 

 

Предложение за резолюция Изменение 

32. отбелязва заключенията на 

Европейския съвет от декември 2015 г. 

относно Икономическия и паричен съюз 

и призовава Комисията да започне 

подготовка на по-дългосрочните мерки 

във възможно най-кратки срокове;  

32. отбелязва заключенията на 

Европейския съвет от декември 2015 г. 

относно Икономическия и паричен съюз 

и призовава Комисията да започне 

подготовка на по-дългосрочните мерки 

във възможно най-кратки срокове; 

призовава, в този контекст, да се 

разгледа необходимостта от 

предоставяне на механизми за 

демократично оттегляне и неучастие 

за всяка държава, която желае да 

напусне или да остане извън ИПС; 

подчертава важността на 

извършването на подходящо 

обсъждане на институционално 

равнище на целесъобразността на 

подготвянето на алтернативен план 

за плавно разпадане на еврозоната; 

Or. en 

 

 


