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Изменение 1
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Позоваване 1a (ново)

Проектостановище Изменение

1а. като взе предвид своята резолюция 
от 11 юни 2013 г. относно 
общинските жилища в Европейския 
съюз (2012/2293(INI));

Or. en

Изменение 2
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Позоваване 1б (ново)

Проектостановище Изменение

1б. като взе предвид своята резолюция 
от 4 юли 2013 г., озаглавена 
„Въздействие на кризата върху 
достъпа до грижи за уязвимите 
групи“ (2013/2044(INI));

Or. en

Изменение 3
Алехандро Серкас

Проектостановище
Позоваване 1a (ново)

Проектостановище Изменение

1а. като взе предвид публичното 
изслушване, проведено от Комисията 
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по заетост и социални въпроси на 
Европейския парламент на 
9 януари 2014 г. относно „Заетостта 
и социалните аспекти на ролята и 
действията на Тройката по 
отношение на програмата за 
страните от еврозоната“;

Or. en

Изменение 4
Алехандро Серкас

Проектостановище
Позоваване 1б (ново)

Проектостановище Изменение

1б. като взе предвид четирите 
пояснения на проектните политики 
относно „Оценката на социалните 
аспекти и аспектите на трудовата 
заетост и предизвикателствата“ в 
Гърция, Португалия, Ирландия и 
Кипър, изготвени за Генералната 
дирекция за вътрешни политики на 
Съюза, дирекция А, „Звено за 
подпомагане на икономическите и 
научни политики и икономическото 
управление“ през януари 2014 г.;

Or. en

Изменение 5
Сари Есаях

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че мерките по 
програмите за икономическо 
приспособяване в Гърция (май 2010 и 

А. като има предвид, че
икономическата криза и възприетите 
мерки за справяне с нея по програмите 
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март 2012 г.), Ирландия (декември 
2010 г.), Португалия (май 2011 г.) и 
Кипър (юни 2013 г.) имаха пряко и 
непряко въздействие върху равнищата 
на заетост и преки последици за
социалното положение; като има 
предвид, че независимо от това, че 
всички програми са официално 
подписани от Комисията, те са 
изготвени, а условията в тях са 
определени съвместно от МВФ, 
Еврогрупата, Европейската централна 
банка (ЕЦБ) и Комисията;

за икономическо приспособяване в 
Гърция (май 2010 и март 2012 г.), 
Ирландия (декември 2010 г.), 
Португалия (май 2011 г.) и Кипър (юни 
2013 г.) имаха пряко и непряко 
въздействие върху равнищата на заетост 
и социалното положение; като има 
предвид, че независимо от това, че 
всички програми са официално 
подписани от Комисията, те са 
изготвени, а условията в тях са 
определени съвместно от МВФ, 
Еврогрупата, Европейската централна 
банка (ЕЦБ), съответната държава 
членка и Комисията;

Or. fi

Изменение 6
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Съображение А

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че мерките по 
програмите за икономическо 
приспособяване в Гърция (май 2010 и 
март 2012 г.), Ирландия (декември 
2010 г.), Португалия (май 2011 г.) и 
Кипър (юни 2013 г.) имаха пряко и 
непряко въздействие върху равнищата 
на заетост и преки последици за 
социалното положение; като има 
предвид, че независимо от това, че 
всички програми са официално 
подписани от Комисията, те са 
изготвени, а условията в тях са 
определени съвместно от МВФ, 
Еврогрупата, Европейската централна 
банка (ЕЦБ) и Комисията;

А. като има предвид, че крайната 
икономическа ситуация, в която се 
намират Гърция, Ирландия, 
Португалия и Кипър имаше пряко и 
непряко въздействие върху равнищата 
на заетост и преки последици за 
социалното положение; като има 
предвид, че независимо от това, че 
всички програми са официално 
подписани от Комисията, те са 
изготвени, а условията в тях са 
определени съвместно от МВФ, 
Еврогрупата, Европейската централна 
банка (ЕЦБ) и Комисията;

Or. es
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Изменение 7
Режина Баштуш

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че мерките по 
програмите за икономическо 
приспособяване в Гърция (май 2010 и 
март 2012 г.), Ирландия (декември 
2010 г.), Португалия (май 2011 г.) и 
Кипър (юни 2013 г.) имаха пряко и 
непряко въздействие върху равнищата 
на заетост и преки последици за
социалното положение; като има 
предвид, че независимо от това, че 
всички програми са официално 
подписани от Комисията, те са 
изготвени, а условията в тях са 
определени съвместно от МВФ, 
Еврогрупата, Европейската централна 
банка (ЕЦБ) и Комисията;

А. като има предвид, че във времена на 
всеобща икономическа и финансова 
криза, когато икономическата 
ситуация в конкретни държави се 
влошаваше, Гърция (през май 2010 и 
март 2012 г.), Ирландия (през декември 
2010 г.), Португалия (през май 2011 г.) и 
Кипър (през юни 2013 г.) потърсиха 
финансовата помощ на ЕС, 
държавите членки от еврозоната и 
Международния валутен фонд и 
приеха програми за икономическо 
приспособяване, включващи мерки, 
които имаха пряко и непряко 
въздействие върху равнищата на заетост 
и условията на живот на много хора; 
като има предвид, че независимо от 
това, че всички програми са официално 
подписани от Комисията, те са 
изготвени, а условията в тях са 
определени съвместно от МВФ,
Еврогрупата, Европейската централна 
банка (ЕЦБ), Комисията и 
подлежащите на подпомагане 
държави членки;

Or. pt

Изменение 8
Хайнц К. Бекер

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че мерките по 
програмите за икономическо 

А. като има предвид, че намаляването 
на макроикономическите дисбаланси, 
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приспособяване в Гърция (май 2010 и 
март 2012 г.), Ирландия (декември 
2010 г.), Португалия (май 2011 г.) и 
Кипър (юни 2013 г.) имаха пряко и 
непряко въздействие върху равнищата 
на заетост и преки последици за 
социалното положение; като има 
предвид, че независимо от това, че 
всички програми са официално
подписани от Комисията, те са 
изготвени, а условията в тях са 
определени съвместно от МВФ, 
Еврогрупата, Европейската централна 
банка (ЕЦБ) и Комисията;

натрупани в рамките на дълъг период 
в Гърция, Ирландия, Португалия и 
Кипър имаха пряко и непряко 
въздействие върху равнищата на заетост 
и преки последици за социалното 
положение; като има предвид, че 
последиците щяха да бъдат много по-
тежки без солидарността на 
държавите от еврозоната и 
международната общност; като има 
предвид, че независимо от това, че 
всички програми са подписани от 
Комисията, те са изготвени, а условията 
в тях са определени съвместно от МВФ, 
Еврогрупата, Европейската централна 
банка (ЕЦБ), Комисията и 
националните правителства, 
поискали финансова помощ;

Or. en

Изменение 9
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че мерките по 
програмите за икономическо 
приспособяване в Гърция (май 2010 и 
март 2012 г.), Ирландия (декември 
2010 г.), Португалия (май 2011 г.) и 
Кипър (юни 2013 г.) имаха пряко и 
непряко въздействие върху равнищата 
на заетост и преки последици за
социалното положение; като има 
предвид, че независимо от това, че 
всички програми са официално 
подписани от Комисията, те са 
изготвени, а условията в тях са 
определени съвместно от МВФ, 
Еврогрупата, Европейската централна 
банка (ЕЦБ) и Комисията;

А. като има предвид, че 
икономическата криза и мерките по 
програмите за икономическо 
приспособяване в Гърция (май 2010 и 
март 2012 г.), Ирландия (декември 
2010 г.), Португалия (май 2011 г.) и 
Кипър (юни 2013 г.) имаха пряко и 
непряко въздействие върху равнищата 
на заетост и социалното положение; 
като има предвид, че независимо от 
това, че всички програми са официално 
подписани от Комисията, те са 
изготвени, а условията в тях са 
определени съвместно от МВФ, 
Еврогрупата, Европейската централна 
банка (ЕЦБ) и Комисията;
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Or. en

Изменение 10
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че така 
наречените програми за икономическо 
и финансово подпомагане са насочени 
към постигане на обявените три 
основни цели за намаляване на 
бюджетните дисбаланси, 
подобряване на 
конкурентоспособността и подкрепа 
на банките, но като има предвид, че 
на практика приложените мерки 
доведоха до пряко прехвърляне на 
доходи от работниците към 
финансовите и икономическите 
монополи; като има предвид, че в 
Португалия политиката в областта 
на фискалната консолидация доведе 
до рецесия и по-голяма данъчна 
тежест за работниците, и като има 
предвид, че уж в името на 
конкурентоспособността заетостта 
беше либерализирана, заплащането на 
работниците претърпя сериозни 
съкращения, а хората и държавата до 
голяма степен обедняха;

Or. pt

Изменение 11
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Съображение Аа (ново)
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Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че политиките 
за фискална и бюджетна 
консолидация са отговорът на 
икономическата и социалната 
ситуация, в която се намират 
Гърция, Кипър, Португалия и 
Ирландия, а не причината за нея;

Or. es

Изменение 12
Мариан Харкин

Проектостановище
Съображение Aa (ново)

Проектостановище Изменение

Аа. като има предвид, че регресивните 
бюджетни мерки имат 
непропорционално въздействие върху 
групите с ниски доходи, което води до 
по-високи равнища на бедност, 
лишения и неравнопоставеност в 
здравеопазването поради факта, че 
групите с ниски доходи са особено 
зависими от системите на 
общественото здравеопазване;

Or. en

Изменение 13
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Съображение Аб (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че изпълнените 
мерки по програмата за икономическо 
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приспособяване се осъществиха, 
предвид крайната ситуация на 
техните икономики, която 
включително застрашаваше от 
банкрут

Or. es

Изменение 14
Инеш Крищина Зубер, Пол Мърфи

Проектостановище
Съображение Aб (ново)

Проектостановище Изменение

Аб. като има предвид, че политиките 
за строги икономии доведоха до 
нарастване на безработицата и 
намаляване на възнагражденията, 
увеличаване на броя на емигрантите 
сред висококвалифицираните 
работници, специалистите и 
младите хора и намаляване на 
инвестициите в образованието, като 
по този начин станаха причина за 
намаляване на производствения 
капацитет на работниците;

Or. pt

Изменение 15
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Съображение Ав (ново)

Проектостановище Изменение

Ав. като има предвид, че след като се 
гарантира бюджетната и 
икономическата устойчивост на 
четирите държави, усилията следва 
да се насочат към социалните 
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аспекти, като се обърне специално 
внимание на създаването на нови 
работни места;

Or. es

Изменение 16
Имър Костело

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че член 9 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) гласи: „При 
определянето и осъществяването на 
своите политики и дейности Съюзът 
взема предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на адекватна 
социална закрила, с борбата срещу 
социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.“;

Б. като има предвид, че член 9 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) предвижда: 
„При определянето и осъществяването 
на своите политики и дейности Съюзът 
взема предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на адекватна 
социална закрила, с борбата срещу 
социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.“;

Or. en

Изменение 17
Имър Костело

Проектостановище
Съображение Вa (ново)

Проектостановище Изменение

Ва. като има предвид, че член 36 от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз обвързва Съюза да 
признава и зачита „достъпа до 
услугите от общ икономически 
интерес, предвиден от националните 
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законодателства и практики в 
съответствие с Договорите, с цел да 
насърчава социалното и 
териториално единство на Съюза“; 
като има предвид, че член 14 (ДФЕС) 
постановява, че „предвид мястото на 
услугите от общ икономически 
интерес в общите ценности на 
Съюза, както и тяхната роля за 
социалното и териториалното 
сближаване на Съюза, Съюзът и 
държавите членки, всеки в рамките 
на своята компетентност и в 
рамките на приложното поле на 
Договорите, следят тези услуги да се 
осъществяват съобразно принципи и 
при условия, които да им позволят да 
изпълняват своите задачи“; като има 
предвид, че член 345 от ДФЕС 
предвижда, че Договорите „по 
никакъв начин не засягат 
разпоредбите в държавите членки, 
отнасящи се до режима на 
собственост върху имущество“; и 
като има предвид Протокол № 26 
относно услугите от общ интерес, 
който посочва общите ценности на 
Съюза по отношение на услугите от 
общ интерес;

Or. en

Изменение 18
Имър Костело

Проектостановище
Съображение Д

Проектостановище Изменение

Д. като има предвид, че Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
предвижда, наред с другото, правото на 
колективни преговори и действия 
(член 28), защита при неоснователно 
уволнение (член 30), справедливи и 

Д. като има предвид, че Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
предвижда, наред с другото, правото на 
колективни преговори и действия 
(член 28), защита при неоснователно 
уволнение (член 30), справедливи и 
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равни условия на труд (член 31), 
признаване и зачитане на правото на 
достъп до обезщетенията за социална 
сигурност и до социалните служби и —
с цел борба „срещу социалното 
изключване и бедността“ — правото на 
„достойно съществуване на всички 
лица, които не разполагат с достатъчно 
средства“ (член 34), правото на достъп 
до здравна профилактика и ползване на 
медицински грижи (член 35) и зачитане 
на достъпа до услугите от общ 
икономически интерес (член 36);

равни условия на труд (член 31), 
признаване и зачитане на правото на 
достъп до обезщетенията за социална 
сигурност и до социалните служби и —
с цел борба „срещу социалното 
изключване и бедността“ — правото на 
„достойно съществуване на всички 
лица, които не разполагат с достатъчно 
средства“ (член 34), правото на достъп 
до здравна профилактика и ползване на 
медицински грижи (член 35) и 
признаване и зачитане на правото на
достъп до услугите от общ 
икономически интерес (член 36);

Or. en

Изменение 19
Силвана Рапти

Проектостановище
Съображение Еa (ново)

Проектостановище Изменение

Еа. като има предвид, че съгласно 
тримесечния преглед на трудовата 
заетост и социалното положение в 
ЕС от октомври 2013 г., сериозният 
спад на БВП в Гърция, Португалия и 
Ирландия се изразява предимно в 
намаляване на заетостта;

Or. en

Изменение 20
Режина Баштуш

Проектостановище
Съображение Ж

Проектостановище Изменение

Ж. като има предвид, че в своята Ж. като има предвид, че в своята 
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резолюция от 21 ноември 2013 г. 
Парламентът приветства съобщението 
на Комисията от 2 октомври 2013 г., 
озаглавено „Укрепване на социалното 
измерение на Икономическия и паричен 
съюз (ИПС)“, и нейното предложение 
за създаване на таблица на основните 
социални показатели и показатели за 
заетост, които да бъдат включени в 
процедурата при макроикономически 
дисбаланси (ПМД) и съвместния доклад 
за заетостта, но изрази съжаление 
поради факта, че тези показатели не 
са достатъчни, за да се обхванат 
изцяло ситуациите в областта на 
заетостта и социалните въпроси в 
държавите членки и тяхната 
взаимозависимост; като има предвид, 
че в резолюцията на Парламента се 
подчертава необходимостта да се 
гарантира, че наблюдението цели да 
се намалят социалните различия 
между държавите членки;

резолюция от 21 ноември 2013 г. 
Парламентът приветства съобщението 
на Комисията от 2 октомври 2013 г., 
озаглавено „Укрепване на социалното 
измерение на Икономическия и паричен 
съюз (ИПС)“, и съвместния доклад за 
заетостта;

Or. pt

Изменение 21
Имър Костело

Проектостановище
Съображение Ж

Проектостановище Изменение

Ж. като има предвид, че в своята 
резолюция от 21 ноември 2013 г. 
Парламентът приветства съобщението 
на Комисията от 2 октомври 2013 г., 
озаглавено „Укрепване на социалното 
измерение на Икономическия и паричен 
съюз (ИПС)“, и нейното предложение за 
създаване на таблица на основните 
социални показатели и показатели за 
заетост, които да бъдат включени в 
процедурата при макроикономически 
дисбаланси (ПМД) и съвместния доклад 

Ж. като има предвид, че в своята 
резолюция от 21 ноември 2013 г. 
Парламентът приветства съобщението 
на Комисията от 2 октомври 2013 г., 
озаглавено „Укрепване на социалното 
измерение на Икономическия и паричен 
съюз (ИПС)“, и нейното предложение за 
създаване на таблица на основните 
социални показатели и показатели за 
заетост, които да бъдат включени в 
процедурата при макроикономически 
дисбаланси (ПМД) и съвместния доклад 
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за заетостта, но изрази съжаление 
поради факта, че тези показатели не са
достатъчни, за да се обхванат изцяло 
ситуациите в областта на заетостта и 
социалните въпроси в държавите членки 
и тяхната взаимозависимост; като има 
предвид, че в резолюцията на 
Парламента се подчертава 
необходимостта да се гарантира, че 
наблюдението цели да се намалят 
социалните различия между държавите 
членки;

за заетостта като първа стъпка към 
изграждане на социално измерение в 
ИПС, но изрази съжаление поради 
факта, че тези показатели не са 
достатъчни, за да се обхванат изцяло 
ситуациите в областта на заетостта и 
социалните въпроси в държавите членки 
и тяхната взаимозависимост; като има 
предвид, че в резолюцията на 
Парламента се подчертава 
необходимостта да се гарантира, че 
наблюдението цели да се намалят 
социалните различия между държавите 
членки и да се стимулират 
нарастващото социално сближаване 
и социалният напредък;

Or. en

Изменение 22
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Проектостановище
Съображение Ж

Проектостановище Изменение

Ж. като има предвид, че в своята 
резолюция от 21 ноември 2013 г. 
Парламентът приветства съобщението 
на Комисията от 2 октомври 2013 г., 
озаглавено „Укрепване на социалното 
измерение на Икономическия и паричен 
съюз (ИПС)“, и нейното предложение за 
създаване на таблица на основните 
социални показатели и показатели за 
заетост, които да бъдат включени в 
процедурата при макроикономически 
дисбаланси (ПМД) и съвместния 
доклад за заетостта, но изрази 
съжаление поради факта, че тези 
показатели не са достатъчни, за да се 
обхванат изцяло ситуациите в 
областта на заетостта и 
социалните въпроси в държавите 
членки и тяхната взаимозависимост; 

Ж. като има предвид, че в своята 
резолюция от 21 ноември 2013 г. 
Парламентът приветства съобщението 
на Комисията от 2 октомври 2013 г., 
озаглавено „Укрепване на социалното 
измерение на Икономическия и паричен 
съюз (ИПС)“, и нейното предложение за 
създаване на таблица на основните 
социални показатели и показатели за 
заетост;
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като има предвид, че в резолюцията 
на Парламента се подчертава 
необходимостта да се гарантира, че 
наблюдението цели да се намалят 
социалните различия между 
държавите членки;

Or. en

Изменение 23
Режина Баштуш

Проектостановище
Съображение З

Проектостановище Изменение

З. като има предвид, че наличните данни 
показват, че напредъкът към 
постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020“ в четирите държави 
бързо намалява (вж. приложение 1);

З. като има предвид, че наличните данни 
показват, че напредъкът към 
постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020“ в четирите държави 
бързо намалява (вж. приложение 1); 
като има предвид, че в Португалия 
ситуацията не е еднаква по всички 
показатели, напредъкът към 
постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“ е 
разнороден и докато по отношение на 
целите, свързани с образованието, 
има положителна тенденция, то 
тенденцията при заетостта е по-
сложна;

Or. en

Изменение 24
Фил Бениън

Проектостановище
Съображение З

Проектостановище Изменение

З. като има предвид, че наличните данни З. като има предвид, че наличните данни 
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показват, че напредъкът към 
постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020“ в четирите държави 
бързо намалява (вж. приложение 1);

показват, че напредъкът към 
постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020“ в четирите държави 
бързо намалява, с изключение на 
целите, свързани с лица, 
преждевременно напускащи 
системата на образование и обучение, 
както и със завършване на висше 
образование (вж. приложение 1);

Or. en

Изменение 25
Хайнц К. Бекер

Проектостановище
Съображение З

Проектостановище Изменение

З. като има предвид, че наличните данни 
показват, че напредъкът към 
постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020“ в четирите държави 
бързо намалява (вж. приложение 1);

З. като има предвид, че наличните данни 
показват, че напредъкът към 
постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020“ в четирите държави 
бързо намаляваше (вж. приложение 1), 
а сега основните икономически 
показатели отбелязват повишение, 
но не и социалните показатели;

Or. en

Изменение 26
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Съображение Зa (ново)

Проектостановище Изменение

За. като има предвид, че намесата на 
Тройката в държавите по 
програмата демонстрира сериозен 
демократичен дефицит, хората на 
практика бяха подложени на 
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икономическо изнудване и диктат от 
страна на неизбрани, безотговорни и 
непрозрачни органи;

Or. en

Изменение 27
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Проектостановище
Съображение Зa (ново)

Проектостановище Изменение

За. като има предвид, че 
дългосрочните икономически 
перспективи в тези държави се 
подобряват; като има предвид, че 
това следва да започне да подпомага 
създаването на работни места в тези 
икономики и да обърне тенденцията 
за намаляваща заетост;

Or. en

Изменение 28
Марейе Корнелисен, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Съображение Зa (ново)

Проектостановище Изменение

За. като има предвид, че политиките, 
зависещи от финансово подпомагане, 
до голяма степен не изпълниха 
основната цел на Комисията за 
постигане на фискална устойчивост, 
финансова стабилност и 
възстановяване на 
конкурентоспособността, но също 
така навредиха значително на 
напредъка отпреди кризата, 
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отбелязан в области на политиката 
като опазване на околната среда и 
здравеопазване;

Or. en

Изменение 29
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Съображение Зб (ново)

Проектостановище Изменение

Зб. като има предвид, че „историята 
на успеха“ на Ирландия във връзка с 
излизането ѝ от програмата няма 
почти нищо общо с действителните 
постижения, които оказват 
въздействие върху живота на хората;
като има предвид, че тази история е 
свързана главно с празни обещания, 
целящи да подпомогнат политиките 
на ирландското правителство и да се 
използва Ирландия като пример, за да 
бъдат принудени работещите хора в 
Южна Европа да приемат още 
бюджетни ограничения; като има 
предвид, че на практика Ирландия 
има най-висока нетна емиграция от 
всички държави членки, 
инвестициите като процент от 
ирландския БВП са 10,6 % — най-
ниският процент в ЕС, при средна 
стойност 20 % — Ирландия все още 
остава с неустойчиво съотношение 
на дълга към БВП от 125 %, а 
личното потребление е намаляло с 
12 % в сравнение с 2008 г.;

Or. en

Изменение 30
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер
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Проектостановище
Съображение Зв (ново)

Проектостановище Изменение

Зв. като има предвид, че въпреки 
твърденията на Тройката и 
ирландското правителство, Ирландия 
не е възвърнала „икономическия си 
суверенитет“ след излизането ѝ от 
програмата; като има предвид, че 
освен че подлежи на „икономическо 
управление“ като всички останали 
държави в ЕС, Ирландия също така е 
подложена на „следпрограмен 
мониторинг“от МВФ и на 
„наблюдение след приключване на 
програмата“ от Комисията, което 
включва официални инспекции и 
възможността за налагане на 
допълнителни бюджетни 
ограничения; като има предвид, че 
същото ще важи за другите държави 
при тяхното излизане от 
програмите;

Or. en

Изменение 31
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че институциите на ЕС 
(ЕЦБ, Комисията и Еврогрупата) носят 
пълна съвместна отговорност за 
условията, наложени в рамките на 
програмите за икономически реформи, и 
следователно за социалните последици 
от тях;

1. отбелязва, че институциите на ЕС 
(ЕЦБ, Комисията и Еврогрупата) носят 
пълна съвместна отговорност, заедно с 
националните правителства, за 
условията, наложени в рамките на 
програмите за икономически реформи, и 
следователно за социалните последици 
от тях;
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Or. en

Изменение 32
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че институциите на ЕС 
(ЕЦБ, Комисията и Еврогрупата) носят 
пълна съвместна отговорност за 
условията, наложени в рамките на 
програмите за икономически реформи, и 
следователно за социалните последици 
от тях;

1. отбелязва, че съвсем очевидно без 
програмите за икономически реформи 
социалното въздействие на кризата 
би било доста по-сериозно, отколкото 
е в момента, и че институциите на ЕС 
(ЕЦБ, Комисията и Еврогрупата) носят 
пълна съвместна отговорност за 
условията, наложени в рамките на 
програмите за икономически реформи, и 
следователно за социалните последици 
от тях, в сравнение с последиците при 
липсата на програми за икономически 
реформи;

Or. fi

Изменение 33
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че институциите на ЕС 
(ЕЦБ, Комисията и Еврогрупата) носят 
пълна съвместна отговорност за 
условията, наложени в рамките на 
програмите за икономически реформи, и 
следователно за социалните 
последици от тях;

1. отбелязва, че институциите на ЕС 
(ЕЦБ, Комисията и Еврогрупата) са 
изцяло ангажирани с изготвянето на 
програмите за икономически реформи;

Or. pt
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Изменение 34
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че институциите на ЕС 
(ЕЦБ, Комисията и Еврогрупата) носят 
пълна съвместна отговорност за 
условията, наложени в рамките на 
програмите за икономически реформи, и 
следователно за социалните 
последици от тях;

1. отбелязва, че институциите на ЕС 
(ЕЦБ, Комисията и Еврогрупата) носят 
пълна съвместна отговорност за 
условията, наложени в рамките на 
програмите за икономически реформи;

Or. es

Изменение 35
Хайнц К. Бекер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че институциите на ЕС 
(ЕЦБ, Комисията и Еврогрупата) 
носят пълна съвместна отговорност 
за условията, наложени в рамките на 
програмите за икономически 
реформи, и следователно за 
социалните последици от тях;

1. отбелязва, че институциите, 
отговорни за вземането на
окончателни решения, са 
Еврогрупата, МВФ и съответните 
държави членки и отбелязва, че тези 
решения са били основани на опита на 
МВФ, Комисията и ЕЦБ;

Or. en

Изменение 36
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че институциите на ЕС 
(ЕЦБ, Комисията и Еврогрупата) носят 
пълна съвместна отговорност за 
условията, наложени в рамките на 
програмите за икономически реформи, и 
следователно за социалните 
последици от тях;

1. отбелязва, че институциите на ЕС 
(ЕЦБ, Комисията и Еврогрупата) носят 
пълна съвместна отговорност за 
условията, наложени в рамките на 
програмите за икономически реформи;

Or. en

Изменение 37
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. отбелязва, че въпреки 
необходимостта да се гарантира 
устойчивост на публичните финанси, 
Европейският съюз трябва да положи 
усилия за гарантирането на 
подходяща социална защита за 
своите граждани;

Or. es

Изменение 38
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съжаление поради факта, че 
Парламентът беше напълно 
маргинализиран по време на всички 
етапи на проекта: подготвителния етап, 
формулирането на мандатите и 

2. изразява съжаление поради факта, че 
Парламентът беше напълно 
маргинализиран по време на всички 
етапи на проекта: подготвителния етап, 
формулирането на мандатите и 
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наблюдението на резултатите, 
постигнати от програмите и свързаните 
мерки;

наблюдението на резултатите, 
постигнати от програмите и свързаните 
мерки; отбелязва, че Европейският 
парламент подкрепи същия вид 
неолиберални политики на бюджетни 
ограничения, например чрез 
приемането, наред с другото, на 
двойния пакет, пакета от шест 
законодателни акта и европейския 
семестър;

Or. en

Изменение 39
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съжаление поради факта, 
че Парламентът беше напълно 
маргинализиран по време на всички 
етапи на проекта: подготвителния етап, 
формулирането на мандатите и 
наблюдението на резултатите, 
постигнати от програмите и свързаните 
мерки;

2. изразява съжаление от липсата на 
правно основание, което доведе до 
маргинализиране на Парламента по 
време на всички етапи на проекта: 
подготвителния етап, формулирането на 
мандатите и наблюдението на 
резултатите, постигнати от програмите 
и свързаните мерки;

Or. pt

Изменение 40
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съжаление поради факта, че 
Парламентът беше напълно 
маргинализиран по време на всички 
етапи на проекта: подготвителния етап, 

2. изразява съжаление поради факта, че 
Парламентът беше напълно 
маргинализиран по време на всички 
етапи на програмите: подготвителния 
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формулирането на мандатите и 
наблюдението на резултатите, 
постигнати от програмите и 
свързаните мерки;

етап, формулирането на мандатите и 
наблюдението на въздействието на
програмите и свързаните мерки;

Or. en

Изменение 41
Хайнц К. Бекер

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изразява съжаление поради факта, че 
Парламентът беше напълно 
маргинализиран по време на всички 
етапи на проекта: подготвителния етап, 
формулирането на мандатите и 
наблюдението на резултатите, 
постигнати от програмите и свързаните 
мерки;

2. изразява съжаление поради факта, че 
Парламентът беше напълно 
маргинализиран по време на всички 
етапи на проекта: подготвителния етап, 
формулирането на мандатите и 
наблюдението на резултатите, 
постигнати от програмите и свързаните 
мерки; изразява съжаление, че цялата 
процедура не можеше да бъде 
основана на Договора поради липса на 
правно основание, и следователно 
трябваше да се избере 
междуправителствен подход, което 
лиши Парламента от участие;

Or. en

Изменение 42
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление поради факта, че 
програмите бяха изготвени без никаква
оценка на последиците чрез проучвания 
за въздействието или координация с 

3. изразява съжаление поради факта, че 
програмите бяха изготвени без 
достатъчна оценка на последиците 
чрез проучвания за въздействието или 
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Комитета по заетостта, Комитета за 
социална закрила, Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси (EPSCO) или 
члена на Европейската комисия в 
областта на заетостта, социалните 
въпроси и социалното приобщаване; 
изразява съжаление също така поради 
факта, че въпреки важните социални 
последици консултативните органи, 
създадени с Договора, по-специално 
Европейският икономически и социален 
комитет (ЕИСК) и Комитетът на 
регионите (КР), не бяха консултирани;

координация с Комитета по заетостта, 
Комитета за социална закрила, Съвета 
по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски 
въпроси (EPSCO) или члена на 
Европейската комисия в областта на 
заетостта, социалните въпроси и 
социалното приобщаване; изразява 
съжаление също така поради факта, че 
въпреки важните социални последици 
консултативните органи, създадени с 
Договора, по-специално Европейският 
икономически и социален комитет 
(ЕИСК) и Комитетът на регионите (КР), 
не бяха консултирани;

Or. fi

Изменение 43
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление поради факта, 
че програмите бяха изготвени без 
никаква оценка на последиците чрез 
проучвания за въздействието или 
координация с Комитета по заетостта, 
Комитета за социална закрила, Съвета 
по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски 
въпроси (EPSCO) или члена на 
Европейската комисия в областта на 
заетостта, социалните въпроси и 
социалното приобщаване; изразява 
съжаление също така поради факта, че 
въпреки важните социални последици 
консултативните органи, създадени с 
Договора, по-специално Европейският 
икономически и социален комитет 
(ЕИСК) и Комитетът на регионите (КР), 
не бяха консултирани;

3. смята за погрешно, че програмите 
бяха изготвени без никаква оценка на 
последиците чрез проучвания за 
въздействието или координация с 
Комитета по заетостта, Комитета за 
социална закрила, Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси (EPSCO) или 
члена на Европейската комисия в 
областта на заетостта, социалните 
въпроси и социалното приобщаване; 
изразява съжаление също така поради 
факта, че въпреки важните социални 
последици консултативните органи, 
създадени с Договора, по-специално 
Европейският икономически и социален 
комитет (ЕИСК) и Комитетът на 
регионите (КР), не бяха консултирани;
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Or. pt

Изменение 44
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява съжаление поради факта, че 
програмите бяха изготвени без никаква 
оценка на последиците чрез проучвания 
за въздействието или координация с 
Комитета по заетостта, Комитета за 
социална закрила, Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси (EPSCO) или 
члена на Европейската комисия в 
областта на заетостта, социалните 
въпроси и социалното приобщаване; 
изразява съжаление също така поради 
факта, че въпреки важните социални 
последици консултативните органи, 
създадени с Договора, по-специално 
Европейският икономически и социален 
комитет (ЕИСК) и Комитетът на 
регионите (КР), не бяха консултирани;

3. изразява съжаление поради факта, че 
програмите бяха изготвени без никаква 
оценка на последиците чрез проучвания 
за въздействието или координация с 
Комитета по заетостта, Комитета за 
социална закрила, Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси (EPSCO) или 
члена на Европейската комисия в 
областта на заетостта, социалните 
въпроси и социалното приобщаване; 
изразява съжаление също така поради 
факта, че МОТ не бяха консултирани и
че въпреки важните социални 
последици консултативните органи, 
създадени с Договора, по-специално 
Европейският икономически и социален 
комитет (ЕИСК) и Комитетът на 
регионите (КР), не бяха консултирани;

Or. en

Изменение 45
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 3 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) осъжда факта, че много от 
разпоредбите и предприетите мерки 
по програмите от политиката на 
Тройката не са в съответствие с 



PE526.372v01-00 28/145 AM\1015492BG.doc

BG

принципите на Договора, посочени в 
съображения Б—Д, изразява 
загриженост по-специално относно 
намесата в областта на заплатите и 
самите системи за колективно 
трудово договаряне; изразява 
съжаление относно факта, че в това 
отношение Комисията не е 
изпълнила ролята си на пазител на 
Договора;

Or. en

Изменение 46
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 3 – точка 2 (нова)

Проектостановище Изменение

(2) осъжда факта, че политиката, 
прилагана от Тройката, е отишла 
много по-далеч в случаите, когато 
социалните партньори са постигнали 
съвместно споразумение, с което не е 
зачела постигнатото равновесие от 
социалните партньори по отношение 
на мерките относно заплатите и/или 
реформите на пазара на труда;

Or. en

Изменение 47
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. посочва, че от 2008 г. насам ЕС 
преживява безпрецедентна 
икономическа и финансова криза;
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Or. pt

Изменение 48
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изразява съжаление, че 
наложените условия в замяна на 
финансовата помощ са застрашили и 
провалили социалните цели на ЕС 
поради няколко причини:

– въпреки че програмите имат 
специфична продължителност, 
редица мерки по тези програми са с 
постоянен характер;

– мерките са особено обременяващи и 
непропорционални;

– не съществува разумна връзка, нито 
измерим икономически ефект, между 
обхвата, интензивността и 
продължителността на 
ограниченията;

– програмите не са взели под 
внимание трансграничното 
разпространяване на последиците и 
влошават условията в по-широката 
еврозона;

– мерките не бяха съпътствани от 
необходимите мерки и гаранции за 
защита на уязвимите групи и 
принудиха обикновените хора да 
понесат непропорционално голям дял 
от тежестта на мерките за 
бюджетни ограничения;

Or. en
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Изменение 49
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. изразява съжаление, че 
справедливото въздействие от 
разпределението на мерките не беше 
сред основните цели на програмите за 
приспособяване;

Or. en

Изменение 50
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. изразява съжаление, че 
програмите са насочени само към 
реформите на пазара на труда и 
мерките за бюджетни ограничения, 
които имат за цел да възвърнат 
конкурентоспособността чрез 
минимални намаления на заплатите, 
децентрализация на колективното 
трудово договаряне, съкращения на 
социалните помощи, облекчено 
трудово законодателство и 
ограничени действия в държавите с 
излишък, без да се отчете 
важността на иновациите и 
инвестициите и без да се предвидят 
подобаващо сериозните последици, 
които тези мерки ще имат за 
равнището на заетостта;

Or. en
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Изменение 51
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва, че ЕС е зле подготвен и 
зле оборудван да се справи с 
възникналите проблеми и не на 
последно място с огромната криза на 
държавния дълг в рамките на 
Икономическия и паричен съюз; 

Or. pt

Изменение 52
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. отбелязва, че липсата на 
европейски институции, както и на 
европейски финансови механизми, е 
наложила те да бъдат 
импровизирани, което е довело до 
финансови и институционални 
споразумения извън метода на 
Общността, както и до проблеми със 
сближаването и конфликт на 
интереси, но осъжда факта, че 
Комисията е действала просто като 
кредитор и е забравила своята 
основна роля на пазител на 
Договорите; по същия начин, 
Европейската централна банка 
очевидно е взела решения, които 
попадат извън мандата ѝ;

Or. en
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Изменение 53
Едит Ещрела

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. изразява съжаление от факта, че 
въпреки призивите на Комисията, 
остатъците от фондовете на ЕС за 
периода 2007—2013 г. не бяха 
използвани незабавно за справяне с 
кризата или за ограничаване на 
нейните икономически и социални 
последици;

Or. pt

Изменение 54
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 3в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. отбелязва, че световната 
икономическа и финансова криза 
разкри и изостри нестабилността на 
публичните финанси в четирите 
държави;

Or. pt

Изменение 55
Едит Ещрела

Проектостановище
Параграф 3в (нов)
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Проектостановище Изменение

3в. посочва, че фискалната 
консолидация, предвидена в Договора, 
следва да бъде средство за подкрепа на 
икономическия растеж и заетостта, 
а не самоцел; изразява съжаление от 
факта, че програмата за растеж и 
работни места не е включена в 
обхвата на фискалния пакт по 
съответния начин, който ще позволи 
превръщането на растежа и 
заетостта в основни цели, наравно с 
фискалната консолидация и 
управлението на държавния дълг;

Or. pt

Изменение 56
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 3г (нов)

Проектостановище Изменение

3г. посочва, че ситуацията беше 
такава, че изискваше незабавна 
реакция, тъй като бездействието 
щеше да има сериозни последици и да 
остави четирите държави без друга 
възможност освен да потърсят 
финансова помощ, за да избегнат 
фалита;

Or. pt

Изменение 57
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 3д (нов)
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Проектостановище Изменение

3д. посочва, че краткият срок, 
отреден за прилагането на 
програмите за икономически 
реформи, и провалът при изготвянето 
на точна икономическа картина на 
подпомаганите държави членки бяха 
основните причини за влошаването 
на социалното положение в тези 
държави;

Or. pt

Изменение 58
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 3е (нов)

Проектостановище Изменение

3е. изразява съжаление от факта, че 
влошаването на икономическото и 
социалното положение в четирите 
държави не беше забелязано навреме, 
като се има предвид, че ако това се 
беше случило, можеше да се 
предприемат мерки за смекчаване на 
социалните последици;

Or. pt

Изменение 59
Елени Теохарус

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че политиките за адаптация 
и структурните реформи в четирите 

4. отбелязва, че политиките за адаптация 
и структурните реформи в четирите 
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държави доведоха до тревожни равнища 
на безработица, исторически високи 
равнища на загубата на работни места и 
влошаване на условията на труд; 
посочва, че последиците за равнищата 
на заетост, по-специално по отношение 
на устойчивостта на системите за 
социална закрила и пенсионните 
системи, са дори още по-сериозни, тъй 
като разминаването между целите на 
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 
повече с бързи темпове;

държави доведоха до тревожни равнища 
на безработица, исторически високи 
равнища на загубата на работни места и 
влошаване на условията на труд и 
следователно съответните политики 
на ЕС и на четирите държави следва
да се преразгледат и адаптират, за да 
отговорят на нуждите на 
обществото и да гарантират 
социално сближаване; посочва, че 
последиците за равнищата на заетост, 
по-специално по отношение на 
устойчивостта на системите за социална 
закрила и пенсионните системи, са дори 
още по-сериозни, тъй като 
разминаването между целите на 
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 
повече с бързи темпове;

Or. en

Изменение 60
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че политиките за 
адаптация и структурните реформи
в четирите държави доведоха до 
тревожни равнища на безработица, 
исторически високи равнища на 
загубата на работни места и влошаване 
на условията на труд; посочва, че 
последиците за равнищата на заетост, 
по-специално по отношение на 
устойчивостта на системите за 
социална закрила и пенсионните 
системи, са дори още по-сериозни, тъй 
като разминаването между целите на 
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 

4. отбелязва, че неолибералните 
програми за бюджетни ограничения в 
четирите държави допълнително 
влошиха последиците от 
структурната криза на капитализма
и доведоха до тревожни равнища на 
безработица, исторически високи 
равнища на загубата на работни места и 
влошаване на условията на труд; 
посочва, че последиците за равнищата 
на заетост са дори още по-сериозни, тъй 
като разминаването между целите на
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 
повече с бързи темпове;
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повече с бързи темпове;

Or. en

Изменение 61
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че политиките за адаптация 
и структурните реформи в четирите 
държави доведоха до тревожни равнища 
на безработица, исторически високи 
равнища на загубата на работни места и
влошаване на условията на труд; 
посочва, че последиците за равнищата 
на заетост, по-специално по отношение 
на устойчивостта на системите за 
социална закрила и пенсионните 
системи, са дори още по-сериозни, тъй 
като разминаването между целите на 
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 
повече с бързи темпове;

4. отбелязва, че икономическата криза 
и политиките за адаптация и 
структурните реформи, които бяха 
счетени за необходими с цел справяне 
с нея, в четирите държави доведоха до 
тревожни равнища на безработица, 
исторически високи равнища на 
загубата на работни места и влошаване 
на условията на труд; посочва, че 
последиците за равнищата на заетост, 
по-специално по отношение на
устойчивостта на системите за социална 
закрила и пенсионните системи, са дори 
още по-сериозни, тъй като 
разминаването между целите на 
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 
повече с бързи темпове;

Or. fi

Изменение 62
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че политиките за адаптация 
и структурните реформи в четирите 
държави доведоха до тревожни 

4. отбелязва, че политиките за адаптация 
в четирите държави доведоха до ръст
на равнищата на безработица и загуба 
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равнища на безработица, исторически 
високи равнища на загубата на 
работни места и влошаване на
условията на труд; посочва, че 
последиците за равнищата на заетост, 
по-специално по отношение на
устойчивостта на системите за социална 
закрила и пенсионните системи, са дори 
още по-сериозни, тъй като
разминаването между целите на 
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 
повече с бързи темпове;

на работни места и влошиха условията 
на труд; посочва, че последиците за 
равнищата на заетост, по-специално по 
отношение на устойчивостта на 
системите за социална закрила и 
пенсионните системи, са дори още по-
сериозни заради разминаването между 
целите на стратегията „Европа 2020“ и 
действителността;

Or. pt

Изменение 63
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че политиките за 
адаптация и структурните реформи 
в четирите държави доведоха до 
тревожни равнища на безработица, 
исторически високи равнища на 
загубата на работни места и влошаване 
на условията на труд; посочва, че 
последиците за равнищата на заетост, 
по-специално по отношение на 
устойчивостта на системите за социална 
закрила и пенсионните системи, са дори 
още по-сериозни, тъй като 
разминаването между целите на 
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 
повече с бързи темпове;

4. отбелязва, че екстремната 
ситуация, в която се намираха
четирите държави доведоха до 
тревожни равнища на безработица, 
исторически високи равнища на 
загубата на работни места и влошаване 
на условията на труд; посочва, че 
последиците за равнищата на заетост, 
по-специално по отношение на 
устойчивостта на системите за социална 
закрила и пенсионните системи, са дори 
още по-сериозни, тъй като 
разминаването между целите на 
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 
повече с бързи темпове;

Or. es
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Изменение 64
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че политиките за адаптация 
и структурните реформи в четирите 
държави доведоха до тревожни 
равнища на безработица, исторически 
високи равнища на загубата на работни 
места и влошаване на условията на 
труд; посочва, че последиците за 
равнищата на заетост, по-специално по 
отношение на устойчивостта на 
системите за социална закрила и 
пенсионните системи, са дори още по-
сериозни, тъй като разминаването 
между целите на стратегията 
„Европа 2020“ и действителността се 
увеличава все повече с бързи темпове;

4. отбелязва, че политиките за адаптация 
и структурните реформи в четирите 
държави допринесоха за неприемливо 
високи равнища на безработица, 
исторически високи равнища на 
загубата на работни места и направиха 
по-несигурни условията на труд; 
посочва, че последиците за равнищата 
на заетост, по-специално във връзка с 
устойчивостта на системите за социална 
закрила и пенсионните системи, са дори 
още по-сериозни, тъй като 
разминаването между целите на 
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 
повече с бързи темпове;

Or. en

Изменение 65
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че политиките за адаптация 
и структурните реформи в четирите 
държави доведоха до тревожни 
равнища на безработица, исторически 
високи равнища на загубата на работни 
места и влошаване на условията на 
труд; посочва, че последиците за 
равнищата на заетост, по-специално по 
отношение на устойчивостта на 
системите за социална закрила и 
пенсионните системи, са дори още по-

4. отбелязва, че икономическата криза 
и политиките за адаптация и 
структурните реформи в четирите 
държави доведоха до повишени 
равнища на безработица, исторически 
високи равнища на загубата на работни 
места и влошаване на условията на 
труд; посочва, че последиците за 
равнищата на заетост, по-специално по 
отношение на устойчивостта на 
системите за социална закрила и 



AM\1015492BG.doc 39/145 PE526.372v01-00

BG

сериозни, тъй като разминаването 
между целите на стратегията 
„Европа 2020“ и действителността се 
увеличава все повече с бързи темпове;

пенсионните системи, са дори още по-
сериозни, тъй като разминаването 
между някои от целите на стратегията 
„Европа 2020“ и действителността се 
увеличава все повече с бързи темпове;

Or. en

Изменение 66
Хайнц К. Бекер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че политиките за 
адаптация и структурните реформи 
в четирите държави доведоха до 
тревожни равнища на безработица, 
исторически високи равнища на 
загубата на работни места и влошаване
на условията на труд; посочва, че 
последиците за равнищата на заетост, 
по-специално по отношение на
устойчивостта на системите за социална 
закрила и пенсионните системи, са дори 
още по-сериозни, тъй като 
разминаването между целите на 
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 
повече с бързи темпове;

4. отбелязва тревожните равнища на 
безработица, исторически високите
равнища на загубата на работни места и 
влошаването на условията на труд; 
посочва, че последиците за равнищата
на заетост, по-специално по отношение 
на устойчивостта на системите за 
социална закрила и пенсионните 
системи, са дори още по-сериозни, тъй 
като разминаването между целите на 
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 
повече с бързи темпове;

Or. en

Изменение 67
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че политиките за адаптация 4. отбелязва, че политиките за адаптация 
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и структурните реформи в четирите 
държави доведоха до тревожни равнища 
на безработица, исторически високи 
равнища на загубата на работни места и
влошаване на условията на труд; 
посочва, че последиците за равнищата 
на заетост, по-специално по отношение 
на устойчивостта на системите за 
социална закрила и пенсионните 
системи, са дори още по-сериозни, тъй 
като разминаването между целите на 
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 
повече с бързи темпове;

и структурните реформи в четирите 
държави доведоха до тревожни равнища 
на безработица, исторически високи 
равнища на загубата на работни места, 
неприемливо увеличаване на броя на 
трайно безработните и влошаване на 
условията на труд; посочва, че 
последиците за равнищата на заетост, 
по-специално по отношение на
устойчивостта на системите за социална 
закрила и пенсионните системи, са дори 
още по-сериозни, тъй като 
разминаването между целите на 
стратегията „Европа 2020“ и 
действителността се увеличава все 
повече с бързи темпове;

Or. en

Изменение 68
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отбелязва, че кризата извади наяве 
и изостри макроикономическите 
дисбаланси в някои държави членки; в 
този контекст е ясно, че в 
зависимост от случая и при полагане 
на особена грижа за уязвимите групи, 
е необходимо да се стартират 
структурни промени и реформи за 
постигане на растеж, насочен към 
социално сближаване и заетост;

Or. el

Изменение 69
Режина Баштуш
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Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва, че по данни на 
Евростат безработицата в 
Португалия през ноември 2013 г. 
намаля за девети пореден месец до 
15,5 %;

Or. pt

Изменение 70
Инеш Крищина Зубер, Пол Мърфи

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва със загриженост, че 
Тройката наложи съкращения на 
заплащането във всички области на 
обществения сектор (дори премахване 
на добавките за ваканция и Коледа), 
както и на пенсиите и помощите за 
безработица, болест и други социални 
придобивки, като в същото време 
наложи удължаване на работното 
време, увеличавайки експлоатацията 
на работниците; посочва, че 
заплатите в Португалия паднаха 
средно с около 9 % в реално 
изражение; посочва, че много хиляди 
работни места в публичния сектор на 
подпомаганите държави бяха 
съкратени и че трудовото 
законодателство беше изменено с цел 
да се улесни прилагането на 
процедурите за уволнение и те да 
станат по-евтини;

Or. pt
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Изменение 71
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 4а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. посочва, че въпреки факта, че 
създаването на нови работни места е 
един от последните резултати 
вследствие на фискалната и 
бюджетна консолидация, четирите 
държави следва да се опитат да 
създадат необходимите 
благоприятни условия, за да могат 
фирмите, и по-специално МСП, да 
развият своята дейност по устойчив 
начин и в дългосрочен план;

Or. es

Изменение 72
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. отбелязва, че очакванията за 
връщане към растеж и създаване на 
работни места чрез вътрешна 
девалвация, за да се възстанови 
конкурентоспособността, не се 
оправдаха; подчертава, че това се 
дължи на подценяването на 
структурния характер на кризата, 
както и на важността на 
поддържането на вътрешното 
търсене, инвестициите и подкрепата 
с кредити на реалната икономика; 
подчертава, че процикличният 
характер на мерките за бюджетни 
ограничения и фактът, че те не бяха 
съпътствани с паралелна 
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загриженост за растежа и 
създаването на работни места, доведе 
до печално известното свиване на 
растежа и заетостта;

Or. en

Изменение 73
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. отбелязва, че реформите на пазара 
на труда предизвикаха силна 
негативна обществена реакция, 
породена от липсата на социален 
диалог, както и на техническа и 
политическа легитимност в 
различните части на реформата, и 
пълната липса на последователна 
европейска цялостна визия, която би 
включила в програмите 
средносрочните и дългосрочните 
опасения;

Or. en

Изменение 74
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че налагането на едни 
и също правила във всички държави 
членки, без да се вземат предвид 
специфичните условия, от една 
страна, и ограниченият срок, 
определен за изпълнение на 
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програмите за икономическо 
приспособяване, от друга страна, 
създадоха пречки пред 
безпроблемното адаптиране на 
обществото и на стопанската среда, 
което се отрази отрицателно върху 
социалното сближаване, заетостта и 
реалната икономика;

Or. el

Изменение 75
Едит Ещрела

Проектостановище
Параграф 4б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. отбелязва със загриженост, че 
разликата в заплащането между 
половете спря да се стеснява в 
държавите, които прилагат програми 
за икономически реформи и в които 
различията са по-големи в сравнение 
със средните стойности за ЕС; 
твърди, че държавите членки, които 
прилагат програми за икономически 
реформи, следва да обърнат по-
сериозно внимание на неравенството 
в заплащането и падащите равнища 
на дела на заетост при жените;

Or. pt

Изменение 76
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. констатира, че високите равнища 
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на безработицата и непълната 
заетост, съчетани с намаляване на 
възнагражденията в публичния и 
частния сектор, които се случиха в 
рамките на изпълнение на 
програмите за икономическо 
приспособяване, излагат на риск
устойчивостта на пенсионните 
системи и наличието на достатъчно 
средства в тях, тъй като водят до 
намаляване на осигурителните вноски 
и следователно да трудности при 
финансирането на системите за 
социална закрила;

Or. el

Изменение 77
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 4в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. отбелязва, че масовата 
ликвидация на МСП е една от 
основните причини за загубата на 
работни места и е най-голямата 
заплаха за бъдещото възстановяване, 
тъй като евентуалното подобряване 
на износа няма да компенсира 
загубата на активи, както и на 
бъдеща заетост; отбелязва, че 
политиките за адаптация не взеха 
под внимание стратегически сектори, 
които трябваше да бъдат защитени, 
за да се запазят бъдещият растеж и 
социалното сближаване; това доведе 
до значителна загуба на работни 
места в стратегически сектори, като 
например промишлеността или НРД, 
което имаше драматични последици 
за основни публични сектори като 
здравеопазването, образованието и 
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социалните услуги;

Or. en

Изменение 78
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 4г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. отбелязва със загриженост, че в 
държавите членки, които прилагат 
програми за икономическо 
приспособяване, не са предприети 
ефективни мерки за борба срещу 
укриването на данъци и осигуровки и 
срещу сивата икономика, което води 
до прекомерно данъчно бреме върху 
доходите от труд, компрометиране 
на устойчивостта на системите за 
социална закрила и засилване на 
социалните неравенства;

Or. el

Изменение 79
Елени Теохарус

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %; изразява съжаление 
поради факта, че дори тези, които 

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %, или в Кипър, където 
той е около 26,4 %; изразява съжаление
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намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
работно време, поради което им е 
трудно да водят независим живот;

поради факта, че дори тези, които 
намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
работно време, поради което им е 
трудно да водят независим живот;

Or. en

Изменение 80
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва с дълбока загриженост, 
че тъкмо младите хора са засегнати от 
най-високите равнища на безработица, 
като положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %; изразява съжаление 
поради факта, че дори тези, които 
намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
работно време, поради което им е 
трудно да водят независим живот;

5. изразява съжаление, че тъкмо 
младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %; изразява съжаление 
поради факта, че дори тези, които 
намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
работно време, а 43 % от младите 
хора работят по договор на непълно 
работно време, в сравнение с 13 % от 
възрастните работници, поради което 
им е трудно да водят независим живот;

Or. en

Изменение 81
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %; изразява съжаление 
поради факта, че дори тези, които 
намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
работно време, поради което им е 
трудно да водят независим живот;

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %, като в същото време 
голям процент от младите не 
работят по специалността си, което 
води да изтичане на необходимите 
експертни и технологични знания от 
производството и оттам — до 
спиране на развитието; изразява 
съжаление поради факта, че дори тези, 
които намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
работно време, поради което им е 
трудно да водят независим живот;

Or. el

Изменение 82
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %; изразява съжаление 
поради факта, че дори тези, които 
намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е особено сериозно в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %; изразява съжаление 
поради факта, че дори тези млади хора, 
които намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
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работно време, поради което им е 
трудно да водят независим живот;

работно време, поради което им е 
трудно да водят независим живот;

Or. pt

Изменение 83
Инеш Крищина Зубер, Пол Мърфи

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %; изразява съжаление 
поради факта, че дори тези, които 
намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
работно време, поради което им е 
трудно да водят независим живот;

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %; изразява съжаление 
поради факта, че дори тези, които 
намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
работно време, поради което им е 
трудно да водят независим живот; 
посочва, че прехваленият спад в 
равнищата на младежката 
безработица в Португалия (36 % през 
третото тримесечие на 2013 г.) беше 
повлиян от нарастването на младите 
емигранти и от активните мерки в 
областта на политиките по 
заетостта, основани на несигурни 
договори;

Or. pt

Изменение 84
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %; изразява съжаление 
поради факта, че дори тези, които 
намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
работно време, поради което им е
трудно да водят независим живот;

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %; изразява съжаление 
поради факта, че дори тези, които 
намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
работно време, поради което може да
им бъде трудно да водят независим 
живот;

Or. en

Изменение 85
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %; изразява съжаление 
поради факта, че дори тези, които 
намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
работно време, поради което им е 
трудно да водят независим живот;

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия, и в Ирландия, където той 
надвишаваше 30 % през 2012 г.; 
изразява съжаление поради факта, че 
дори тези, които намерят работа, често 
се оказват в ситуацията да работят при 
несигурни условия или по договори на 
непълно работно време, поради което 
им е трудно да водят независим живот;

Or. en
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Изменение 86
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия и Ирландия, където той 
надвишава 30 %; изразява съжаление 
поради факта, че дори тези, които 
намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
работно време, поради което им е 
трудно да водят независим живот;

5. отбелязва с дълбока загриженост, че 
тъкмо младите хора са засегнати от най-
високите равнища на безработица, като 
положението е катастрофално в 
държави като Гърция, където 
коефициентът е над 50 %, или 
Португалия, където той надвишава 
30 %, или Ирландия, където той 
надвишава 25 %, освен това отбелязва, 
че тези числа остават непроменени в 
продължение на пет години от 
началото на кризата; изразява 
съжаление поради факта, че дори тези, 
които намерят работа, често се оказват в 
ситуацията да работят при несигурни 
условия или по договори на непълно 
работно време, поради което им е 
трудно да водят независим живот;

Or. en

Изменение 87
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че рязкото увеличение 
на разходите за живот поради 
бюджетните съкращения, 
приватизацията и липсата на 
инвестиции в публичните услуги също 
затрудни младите хора да намерят 
необходимите финансови средства, за 
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да живеят независимо от 
семействата си; подчертава 
необходимостта от значителни 
инвестиции в публичните услуги, за да 
се превърне в реалност 
самостоятелният живот за младите 
хора;

Or. en

Изменение 88
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отбелязва, че програмите, които 
се прилагат в Португалия, 
включително активните политики 
по заетостта, се оказват ефективни 
и че процентът на безработица сред 
младите хора пада;

Or. pt

Изменение 89
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че високите равнища 
на безработица и дългосрочна 
безработица водят, от една страна, 
до загуба на здравно осигуряване при 
голяма част от безработното 
население и при всички зависими лица, 
а от друга — до увеличаване на 
домакинствата, които са принудени 
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да преживяват с оскъдни или никакви 
доходи, като по този начин се засилва 
рискът от крайна бедност и социално 
изключване, видно от нарастващия 
брой нуждаещи се и бездомни лица, 
както и от затруднен достъп до 
основни стоки и услуги предвид 
сериозното ограничаване на 
социалните политики в контекста на 
изпълнение на програмите за 
икономическо приспособяване;

Or. el

Изменение 90
Инеш Крищина Зубер, Пол Мърфи

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. във връзка с решението, взето в 
някои от четирите държави, счита, 
че увеличаването на вноските за 
социално осигуряване на работниците 
е неприемливо, ако в същото време 
вноските, дължими от 
предприятията намаляват, 
доколкото това представлява пречка 
пред по-справедливо преразпределение 
на доходите и ще застраши 
устойчивостта на публичните 
системи за социална закрила;

Or. pt

Изменение 91
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 5a (нов)
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Проектостановище Изменение

5а. отбелязва, че увеличаването на 
неравенството в доходите е вредно не 
само за обществото, но и за 
икономиката, и може да попречи на 
икономическото възстановяване, 
поради което трябва да се преодолее, 
като се отдели по-голямо внимание 
на преразпределението, по-специално 
посредством данъчното облагане и 
системите за социална защита; 
необходимо е да се преодолеят 
ниското заплащане и 
обезпокоителното нарастване на 
несигурната заетост;

Or. en

Изменение 92
Инеш Крищина Зубер, Пол Мърфи

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че повечето уязвими групи 
— трайно безработни, жени, работници 
мигранти и хора с увреждания — са 
силно засегнати и при тях равнищата на 
безработица са по-високи от средните в 
национален план;

6. отбелязва, че повечето уязвими групи 
— трайно безработни, жени, работници 
мигранти и хора с увреждания — са 
силно засегнати и при тях равнищата на 
безработица са по-високи от средните в 
национален план; посочва, че високите 
равнища на безработица оказват 
натиск върху условията на труд, тъй 
като работниците не знаят дали 
техните работни места ще бъдат 
запазени и дали ще имат 
алтернативи, от които да се 
възползват, като това ги излага в по-
голяма степен на страдание и ги 
прави по-уязвими на насилие, 
психически и сексуален тормоз, те са 
принудени да бъдат 
многофункционални -— в смисъл да 
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изпълняват множество задачи, за 
които не са квалифицирани — и, в 
резултат на масовите съкращения, са 
длъжни да поемат допълнителни 
задачи, които преди това са били 
изпълнявани от други работници;

Or. pt

Изменение 93
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че повечето уязвими групи 
— трайно безработни, жени, работници 
мигранти и хора с увреждания — са 
силно засегнати и при тях равнищата 
на безработица са по-високи от 
средните в национален план;

6. отбелязва, че повечето уязвими групи 
— трайно безработни, жени, работници 
мигранти и хора с увреждания —
пострадаха най-много и при тях 
равнищата на безработица са по-високи 
от средните в национален план;

Or. en

Изменение 94
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че повечето уязвими групи 
— трайно безработни, жени, работници 
мигранти и хора с увреждания — са 
силно засегнати и при тях равнищата на 
безработица са по-високи от средните в 
национален план;

6. отбелязва, че повечето уязвими групи 
— трайно безработни, лица, които 
полагат грижи за други лица, жени, 
работници мигранти и хора с 
увреждания — са силно засегнати и при 
тях равнищата на безработица са по-
високи от средните в национален план;

Or. en
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Изменение 95
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. отбелязва сериозното увеличение 
на равнищата на трайната 
безработица при жените и по-
възрастните работници и 
допълнителните трудности, пред 
които ще бъдат изправени тези 
работници, за да се върнат на пазара 
на труда, когато икономиката се 
възстанови; отправя предупреждение, 
че тези работници не получават 
вниманието, което заслужават.

Or. en

Изменение 96
Силвана Рапти

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отправя предупреждение, че ако не се 
намери средство за преодоляване на 
тези огромни различия, особено по 
отношение на по-младото поколение, те 
ще доведат до разрушителни в 
структурно отношение въздействия 
върху пазара на труда в четирите 
държави, ще ограничат тяхната 
способност за възстановяване, ще 
предизвикат масирана принудителна 
миграция с огромни последици от 
гледна точка на изтичането на мозъци и 
ще увеличат трайно установените 
различия между държави членки, които 

7. отправя предупреждение, че ако не се 
намери средство за преодоляване на 
тези огромни различия, особено по 
отношение на по-младото поколение, те 
ще доведат до разрушителни в 
структурно отношение въздействия 
върху пазара на труда в четирите 
държави, ще ограничат тяхната 
способност за възстановяване, ще 
предизвикат масирана принудителна 
миграция с огромни последици от 
гледна точка на изтичането на мозъци и 
ще увеличат трайно установените 
различия между държави членки, които 
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предоставят заетост, и такива, които 
предоставят евтина работна ръка;

предоставят заетост, и такива, които 
предоставят евтина работна ръка; 
подчертава, че дългосрочното 
въздействие на изтичането на мозъци 
застрашава бъдещото развитие и е 
особено вредно за устойчивостта на 
системите за социална закрила и 
пенсионните системи;

Or. en

Изменение 97
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отправя предупреждение, че ако не се 
намери средство за преодоляване на 
тези огромни различия, особено по 
отношение на по-младото поколение, те 
ще доведат до разрушителни в 
структурно отношение въздействия
върху пазара на труда в четирите 
държави, ще ограничат тяхната 
способност за възстановяване, ще 
предизвикат масирана принудителна 
миграция с огромни последици от 
гледна точка на изтичането на мозъци и 
ще увеличат трайно установените 
различия между държави членки, които 
предоставят заетост, и такива, които 
предоставят евтина работна ръка;

7. отправя предупреждение, че освен
ако не се намери средство за 
подобряване на икономическата 
ситуация чрез програми за 
икономически реформи, тези огромни 
различия, особено по отношение на по-
младото поколение, те ще доведат до 
разрушителни в структурно отношение 
въздействия върху пазара на труда в 
четирите държави, ще ограничат 
тяхната способност за възстановяване, 
ще предизвикат масирана принудителна 
миграция с огромни последици от 
гледна точка на изтичането на мозъци и 
ще увеличат трайно установените 
различия между държави членки, които 
предоставят заетост, и такива, които 
предоставят евтина работна ръка;

Or. fi

Изменение 98
Инеш Крищина Зубер
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отправя предупреждение, че ако не се 
намери средство за преодоляване на
тези огромни различия, особено по 
отношение на по-младото поколение, те 
ще доведат до разрушителни в 
структурно отношение въздействия 
върху пазара на труда в четирите 
държави, ще ограничат тяхната 
способност за възстановяване, ще 
предизвикат масирана принудителна 
миграция с огромни последици от 
гледна точка на изтичането на мозъци и 
ще увеличат трайно установените 
различия между държави членки, които 
предоставят заетост, и такива, които 
предоставят евтина работна ръка;

7. отправя предупреждение, че ако не се 
намери средство за преодоляване на 
тези огромни различия, особено по 
отношение на по-младото поколение, те 
ще доведат до разрушителни в 
структурно отношение въздействия 
върху пазара на труда в четирите 
държави, ще ограничат тяхната 
способност за възстановяване, ще 
предизвикат масирана принудителна 
миграция с огромни последици от 
гледна точка на изтичането на мозъци, 
което ще има дългосрочен ефект 
върху тяхното развитие и 
демографския им баланс, и ще 
увеличат трайно установените различия 
между държави членки, които 
предоставят заетост, и такива, които 
предоставят евтина работна ръка;

Or. pt

Изменение 99
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отправя предупреждение, че ако не се 
намери средство за преодоляване на 
тези огромни различия, особено по 
отношение на по-младото поколение, те 
ще доведат до разрушителни в 
структурно отношение въздействия 
върху пазара на труда в четирите 
държави, ще ограничат тяхната 
способност за възстановяване, ще 
предизвикат масирана принудителна 
миграция с огромни последици от 

7. отправя предупреждение, че ако не се 
намери средство за преодоляване на 
тези огромни различия, особено по 
отношение на по-младото поколение, те 
могат да доведат до разрушителни в 
структурно отношение въздействия 
върху пазара на труда в четирите 
държави, ще ограничат тяхната 
способност за възстановяване, ще 
предизвикат масирана принудителна 
миграция с огромни последици от 
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гледна точка на изтичането на мозъци и 
ще увеличат трайно установените 
различия между държави членки, които 
предоставят заетост, и такива, които 
предоставят евтина работна ръка;

гледна точка на изтичането на мозъци и 
ще увеличат трайно установените 
различия между държави членки, които 
предоставят заетост, и такива, които 
предоставят евтина работна ръка;

Or. pt

Изменение 100
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отправя предупреждение, че ако не се 
намери средство за преодоляване на 
тези огромни различия, особено по 
отношение на по-младото поколение, те 
ще доведат до разрушителни в 
структурно отношение въздействия 
върху пазара на труда в четирите 
държави, ще ограничат тяхната 
способност за възстановяване, ще 
предизвикат масирана принудителна
миграция с огромни последици от 
гледна точка на изтичането на 
мозъци и ще увеличат трайно 
установените различия между държави
членки, които предоставят заетост, 
и такива, които предоставят евтина 
работна ръка;

7. отправя предупреждение, че ако не се 
намери средство за преодоляване на 
тези огромни различия, особено по 
отношение на по-младото поколение, те 
ще доведат до разрушителни в 
структурно отношение въздействия 
върху пазара на труда в четирите 
държави, ще ограничат тяхната 
способност за възстановяване, ще 
предизвикат миграция в голям мащаб и 
ще увеличат трайно установените 
различия между държавите членки;

Or. es

Изменение 101
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. отправя предупреждение, че ако не се 
намери средство за преодоляване на 
тези огромни различия, особено по 
отношение на по-младото поколение, те 
ще доведат до разрушителни в 
структурно отношение въздействия 
върху пазара на труда в четирите 
държави, ще ограничат тяхната 
способност за възстановяване, ще 
предизвикат масирана принудителна 
миграция с огромни последици от 
гледна точка на изтичането на мозъци 
и ще увеличат трайно установените 
различия между държави членки, които 
предоставят заетост, и такива, които 
предоставят евтина работна ръка;

7. отправя предупреждение, че ако не се 
намери средство за преодоляване на 
тези огромни различия, особено по 
отношение на по-младото поколение, те 
ще доведат до разрушителни в 
структурно отношение въздействия 
върху пазара на труда в четирите 
държави, ще ограничат тяхната 
способност за възстановяване, ще
изострят последиците от изтичането 
на мозъци и ще увеличат трайно 
установените различия между държави 
членки, които предоставят заетост, и 
такива, които предоставят евтина 
работна ръка;

Or. en

Изменение 102
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отправя предупреждение, че ако не се 
намери средство за преодоляване на 
тези огромни различия, особено по 
отношение на по-младото поколение, те 
ще доведат до разрушителни в 
структурно отношение въздействия 
върху пазара на труда в четирите 
държави, ще ограничат тяхната 
способност за възстановяване, ще 
предизвикат масирана принудителна 
миграция с огромни последици от 
гледна точка на изтичането на мозъци и 
ще увеличат трайно установените 
различия между държави членки, които 
предоставят заетост, и такива, които 
предоставят евтина работна ръка;

7. отправя предупреждение, че ако не се 
намери средство за преодоляване на 
тези огромни различия, особено по 
отношение на по-младото поколение, в 
дългосрочен план те ще доведат до 
разрушителни в структурно отношение 
въздействия върху пазара на труда в 
четирите държави, ще ограничат 
тяхната способност за възстановяване, 
ще предизвикат масирана принудителна 
миграция с огромни последици от 
гледна точка на изтичането на мозъци и 
ще увеличат трайно установените 
различия между държави членки, които 
предоставят заетост, и такива, които 
предоставят евтина работна ръка;
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Or. en

Изменение 103
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. изразява дълбока загриженост 
относно факта, че наред със загубата 
на работни места, съществува 
сериозна липса на качество на 
работните места, поради 
несигурност на труда и влошаване на 
основните стандарти за труд; 
отбелязва, че има увеличение на 
договорите на непълно работно време 
и срочните трудови договори, 
неплатените стажове и 
чиракуването, фалшивата 
самостоятелна заетост, както и 
дейностите в сивата икономика; 
отбелязва освен това, че съществува 
тревожно влошаване на условията на 
труд поради мерки като увеличаване 
на работното време или занижаване 
на здравословните и безопасни 
условия на работното място;

Or. en

Изменение 104
Силвана Рапти

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. изразява съжаление относно 
факта, че и в четирите държави 
програмите за приспособяване 
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включваха пряка намеса в развитието 
на заплатите, въпреки факта, че 
определянето или хармонизирането 
на минимални заплати не е включено 
в компетентностите на Европейския 
съюз; отбелязва, че по-специално в 
Гърция, програмата за 
приспособяване наложи намаления на 
минималната заплата с 22 % и с 32 % 
за младите работници под 25-
годишна възраст;

Or. en

Изменение 105
Едит Ещрела

Проектостановище
Параграф 7в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. предупреждава, че кризата и 
политиките за строги икономии биха 
могли да се провалят по отношение 
на изтичането на мозъци и масовото 
изселване на високо квалифицирана 
работна ръка от държавите, 
прилагащи програми за икономически 
реформи1;
1 В Португалия през 2012 г. имаше 
почти трикратно увеличение — до 
28 769 — на броя на постоянните 
емигранти във възрастовите групи с 
най-високо равнище на образование: 
20—24, 25—29 и 30—34 години.

Or. pt

Изменение 106
Едит Ещрела
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Проектостановище
Параграф 7г (нов)

Проектостановище Изменение

7г. изразява своята загриженост от 
прогнозите, че емиграцията ще 
продължава да расте; посочва, че 
явлението на принудителна 
емиграция дотолкова се влошава, че 
през 2012 г. и 2013 г. само в 
Португалия броят на емигрантите 
надхвърли 250 000 души;

Or. pt

Изменение 107
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня, че в стратегията 
„Европа 2020“ правилно е посочено, че 
показателят за наблюдение е равнището 
на трудовата заетост, който показва 
наличието на човешки и финансови 
ресурси, за да се гарантира 
устойчивостта на нашия икономически 
и социален модел; изразява съжаление, 
че забавянето на темпа на нарастване на 
безработицата погрешно се схваща като 
възстановяване на загубените работни 
места; припомня, че през последните 
четири години броят на загубените 
работни места в четирите държави 
достигна 2 милиона, което представлява 
15 % от съществуващите работни места;

8. припомня, че в стратегията 
„Европа 2020“ правилно е посочено, че 
показателят за наблюдение е равнището 
на трудовата заетост, който показва 
наличието на човешки и финансови 
ресурси, за да се гарантира 
устойчивостта на нашия икономически 
и социален модел; изразява съжаление, 
че забавянето на темпа на нарастване на 
безработицата погрешно се схваща като 
възстановяване на загубените работни 
места; припомня, че през последните 
четири години броят на загубените 
работни места в четирите държави 
достигна 2 милиона, което представлява 
15 % от съществуващите работни места; 
подчертава, че новите работни места 
трябва да бъдат качествени, което 
ще рече работни места с добри 
заплати и условия и с всички 
синдикални права, така че заетостта 
да е гаранция за достоен живот за 



PE526.372v01-00 64/145 AM\1015492BG.doc

BG

работниците, и по-специално за 
младите работници;

Or. en

Изменение 108
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня, че в стратегията 
„Европа 2020“ правилно е посочено, че 
показателят за наблюдение е равнището 
на трудовата заетост, който показва 
наличието на човешки и финансови 
ресурси, за да се гарантира 
устойчивостта на нашия икономически 
и социален модел; изразява съжаление, 
че забавянето на темпа на нарастване на 
безработицата погрешно се схваща като 
възстановяване на загубените работни 
места; припомня, че през последните 
четири години броят на загубените 
работни места в четирите държави 
достигна 2 милиона, което представлява 
15 % от съществуващите работни места;

8. припомня, че в стратегията 
„Европа 2020“ правилно е посочено, че 
показателят за наблюдение е равнището 
на трудовата заетост, който показва 
наличието на човешки и финансови 
ресурси, за да се гарантира 
устойчивостта на нашия икономически 
и социален модел; изразява съжаление, 
че забавянето на темпа на нарастване на 
безработицата погрешно се схваща като 
възстановяване на загубените работни 
места; отбелязва, че спадът на 
заетостта в промишлеността беше 
проблем още много преди 
икономическата криза и припомня, че 
през последните четири години броят на 
загубените работни места в четирите 
държави достигна 2 милиона, което 
представлява 15 % от съществуващите 
работни места;

Or. fi

Изменение 109
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 8
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Проектостановище Изменение

8. припомня, че в стратегията 
„Европа 2020“ правилно е посочено, че 
показателят за наблюдение е равнището 
на трудовата заетост, който показва 
наличието на човешки и финансови 
ресурси, за да се гарантира 
устойчивостта на нашия икономически 
и социален модел; изразява съжаление, 
че забавянето на темпа на нарастване на 
безработицата погрешно се схваща като 
възстановяване на загубените работни 
места; припомня, че през последните 
четири години броят на загубените 
работни места в четирите държави 
достигна 2 милиона, което представлява 
15 % от съществуващите работни места;

8. припомня, че в стратегията 
„Европа 2020“ правилно е посочено, че 
показателят за наблюдение е равнището 
на трудовата заетост, който показва 
наличието на човешки и финансови 
ресурси, за да се гарантира 
устойчивостта на нашия икономически 
и социален модел; призовава забавянето 
на темпа на нарастване на 
безработицата да не се схваща 
погрешно като възстановяване на 
загубените работни места; припомня, че 
през последните четири години броят на 
загубените работни места в четирите 
държави достигна 2 милиона, което 
представлява 15 % от съществуващите 
работни места;

Or. es

Изменение 110
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня, че в стратегията 
„Европа 2020“ правилно е посочено, че 
показателят за наблюдение е 
равнището на трудовата заетост, който 
показва наличието на човешки и 
финансови ресурси, за да се гарантира 
устойчивостта на нашия икономически 
и социален модел; изразява съжаление, 
че забавянето на темпа на нарастване на 
безработицата погрешно се схваща като 
възстановяване на загубените работни 
места; припомня, че през последните 
четири години броят на загубените 
работни места в четирите държави 
достигна 2 милиона, което представлява 

8. припомня, че в стратегията 
„Европа 2020“ правилно е посочено, че 
ключовият показател е равнището на 
трудовата заетост, който показва 
наличието на човешки и финансови 
ресурси, за да се гарантира 
устойчивостта на нашия икономически 
и социален модел; изразява съжаление, 
че забавянето на темпа на нарастване на 
безработицата погрешно се схваща като 
възстановяване на загубените работни 
места; припомня, че през последните 
четири години броят на загубените 
работни места в четирите държави 
достигна 2 милиона, което представлява 
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15 % от съществуващите работни места; 15 % от съществуващите работни места; 
приветства в това отношение 
последните данни от Ирландия, 
които сочат увеличение с 3,2 % на 
броя на заетите в Ирландия до 
септември 2013 г.;

Or. en

Изменение 111
Едит Ещрела

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня, че в стратегията 
„Европа 2020“ правилно е посочено, че 
показателят за наблюдение е равнището 
на трудовата заетост, който показва 
наличието на човешки и финансови 
ресурси, за да се гарантира 
устойчивостта на нашия икономически 
и социален модел; изразява съжаление, 
че забавянето на темпа на нарастване на 
безработицата погрешно се схваща като 
възстановяване на загубените работни 
места; припомня, че през последните 
четири години броят на загубените 
работни места в четирите държави 
достигна 2 милиона, което представлява 
15 % от съществуващите работни места;

8. припомня, че в стратегията 
„Европа 2020“ правилно е посочено, че 
показателят за наблюдение е равнището 
на трудовата заетост, който показва 
наличието на човешки и финансови 
ресурси, за да се гарантира 
устойчивостта на нашия икономически 
и социален модел; изразява съжаление, 
че забавянето на темпа на нарастване на 
безработицата погрешно се схваща като 
възстановяване на загубените работни 
места и че спадът в равнището на 
безработица не се тълкува правилно 
като следствие от значителното 
увеличение на емиграцията и от 
факта, че дългосрочно безработните 
се отказват да търсят работа; 
припомня, че през последните четири 
години броят на загубените работни 
места в четирите държави достигна 
2 милиона, което представлява 15 % от 
съществуващите работни места;

Or. pt

Изменение 112
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер
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Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава, че за да се постигне 
пълна заетост, е необходимо 
радикално прекратяване на 
неолибералните политики; следва да 
се прилагат коренно различни мерки, 
включително общо намаляване на 
продължителността на работното 
време без загуба на заплащане, 
намаляване на възрастта за 
пенсиониране и мащабен план за 
публични инвестиции в 
общественополезни, качествени 
работни места; подчертава, че тези 
мерки следва да се прилагат по 
демократично планиран начин и да се 
финансират чрез система за 
прогресивно данъчно облагане, която 
има за цел да накара свръхбогатите и 
големите предприятия да платят за 
кризата, която са предизвикали;

Or. en

Изменение 113
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. посочва съответната роля, която 
трябва да имат структурните 
фондове, по-специално ЕСФ, за 
подкрепа при създаването на нови 
работни места;

Or. es
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Изменение 114
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. изразява съжаление, че важната 
роля на заплатите по отношение на 
създаването или стабилизирането на 
вътрешното търсене се пренебрегва; 
изразява дълбока загриженост 
относно въздействието на 
програмите върху минималните 
заплати в четирите държави, като 
Ирландия беше принудена да я намали 
с близо 12 %, въпреки че по-късно това 
беше променено, а в Гърция беше 
постановено драстично намаление на 
минималната заплата с 22 %.

Or. en

Изменение 115
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. отбелязва, че програмите за 
икономическо приспособяване 
наложиха на четирите държави да 
намалят или замразят заплатите в 
публичния сектор и да не подновяват 
предложенията за обществена 
заетост, което бе оправдано с 
необходимостта от модернизация и 
подобряване на ефективността на 
публичните администрации, но 
всъщност доведе до неприемливо 
високи равнища на безработица; 
припомня, че силните публични 
администрации определят добра 
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рамка за растеж, 
конкурентоспособност и социална 
закрила;

Or. en

Изменение 116
Едит Ещрела

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. изразява загриженост във връзка с 
факта, че в Португалия заетостта в 
частния сектор не само намалява, но 
се оказва трудно безработните лица 
да се реализират в други сектори, все 
повече и повече хора се 
обезкуражават и дългосрочната 
безработица нараства;

Or. pt

Изменение 117
Едит Ещрела

Проектостановище
Параграф 8в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. отбелязва, че явленията, свързани 
с емиграцията, ранното напускане на 
училище и по-ограничения достъп до 
социални помощи, разширяват 
обхвата на бедността; посочва, че в 
държавите, в които се прилагат 
програми за икономически реформи, 
спадът на БВП, свиването на 
публичните и частните инвестиции 
и намаляването на инвестициите в 
научноизследователската и 
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развойната дейност водят до 
намаляване на потенциалния БВП и 
неизбежно създадат дългосрочна 
бедност;

Or. pt

Изменение 118
Елени Теохарус

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изразява загриженост във връзка с 
факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; подчертава факта, че тези 
мерки имат най-голямо въздействие 
върху борбата срещу бедността сред 
децата;

9. изразява загриженост във връзка с 
факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността; 
като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; подчертава факта, че тези 
мерки имат най-голямо въздействие 
върху борбата срещу бедността сред 
децата; посочва, че основните 
училища и гимназиите в Гърция и 
Кипър изпитват сериозни и тежки 
проблеми, защото децата се 
сблъскват с кошмара на гладуването, 
а държавите не могат да 
осъществят ефективни и ефикасни 
политики заради мерките за 
бюджетни ограничения, наложени от 
Тройката, поради което се появяват 
социални и психологически проблеми, 
които застрашават нормалния начин 
на живот, структурата на 
обществото и сближаването на ЕС;

Or. en
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Изменение 119
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изразява загриженост във връзка с 
факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; подчертава факта, че тези 
мерки имат най-голямо въздействие 
върху борбата срещу бедността сред 
децата;

9. изразява възмущението си във 
връзка с факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; подчертава факта, че тези 
мерки имат най-голямо въздействие 
върху борбата срещу бедността сред 
децата;

Or. en

Изменение 120
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изразява загриженост във връзка с 
факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; подчертава факта, че тези 
мерки имат най-голямо въздействие 
върху борбата срещу бедността сред 
децата;

9. изразява загриженост във връзка с 
факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; изразява опасение, че
икономическата криза има най-голямо 
въздействие върху борбата срещу 
бедността сред децата;
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Or. fi

Изменение 121
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изразява загриженост във връзка с 
факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; подчертава факта, че тези 
мерки имат най-голямо въздействие 
върху борбата срещу бедността сред 
децата;

9. изразява загриженост във връзка с 
факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; подчертава факта, че тези 
мерки доведоха до значително 
намаление на реалните социални 
разходи, които имат най-голямо 
въздействие върху бедността като 
цяло и по-специално върху бедността 
сред децата;

Or. en

Изменение 122
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изразява загриженост във връзка с 
факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 

9. изразява загриженост във връзка с 
факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 
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здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; подчертава факта, че тези 
мерки имат най-голямо въздействие 
върху борбата срещу бедността сред 
децата;

здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите;

Or. es

Изменение 123
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изразява загриженост във връзка с 
факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; подчертава факта, че тези 
мерки имат най-голямо въздействие 
върху борбата срещу бедността сред 
децата;

9. изразява загриженост във връзка с 
факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; подчертава факта, че тези 
мерки имат най-голямо въздействие 
върху борбата срещу бедността сред 
децата и че те трудно се съвместяват 
със стратегията за социални 
инвестиции;

Or. en

Изменение 124
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изразява загриженост във връзка с 9. изразява загриженост във връзка с 
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факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; подчертава факта, че 
тези мерки имат най-голямо 
въздействие върху борбата срещу 
бедността сред децата;

факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в конкретни 
области, вместо да се позволи 
известна гъвкавост на националните 
правителства, за да решат къде биха 
могли да направят икономии;

Or. en

Изменение 125
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. изразява загриженост във връзка с 
факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; подчертава факта, че тези 
мерки имат най-голямо въздействие 
върху борбата срещу бедността сред 
децата;

9. изразява загриженост във връзка с 
факта, че сред условията за 
предоставяне на финансова помощ в 
програмите се включват препоръки за 
определени съкращения в основни 
области от борбата срещу бедността, 
като пенсии, основни услуги, 
здравеопазване и фармацевтични 
продукти за основна закрила на най-
уязвимите; подчертава факта, че тези 
мерки имат най-голямо въздействие 
върху борбата срещу бедността и
бедността сред децата;

Or. en

Изменение 126
Алехандро Серкас
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Проектостановище
Заглавие 2

Проектостановище Изменение

– Бедност – Бедност и социално изключване

Or. en

Изменение 127
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. припомня трагичното и рязко 
повишаване на процента на 
самоубийства, най-вече в Гърция, 
където се смята, че данните за 
самоубийства са се повишили с 43 % 
между 2008 г. и 2011 г.; подчертава, че 
експертите посочват кризата и 
опустошителните последици от 
мерките за бюджетни ограничения 
като един от ключовите фактори, 
допринасящи за това повишение;

Or. en

Изменение 128
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 9а (нов)

Проектостановище Изменение

9а. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че по време на 
подготовката и изпълнението на 
програмите за икономическо 
приспособяване не е отчетено 
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въздействието на икономическите 
реформи върху заетостта и 
състоянието на обществото, от една 
страна, а друга — както стана ясно 
от случая с Гърция — се оказа, че 
въпросът за заетостта беше основан 
на неправилен фискален 
мултипликатор, което доведе до 
невъзможност да се предприемат 
навременни действия за защита на 
изпадналите в състояние на 
уязвимост лица срещу бедността, 
бедността при наличие на трудова 
заетост и социалното изключване; 
призовава Комисията да включи 
социалните показатели в данните, 
които се вземат предвид при 
преговорите за коригиране на 
програмите за икономическо 
приспособяване, тъй като във 
въпросните държави членки те 
заместват конкретните препоръки, с 
цел да се гарантира насърчаването на 
растежа, а също и безусловното 
зачитане на основните социални 
ценности и принципи на ЕС;

Or. el

Изменение 129
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. в Португалия уязвимите групи са 
специално обхванати от активните 
политики на пазара на труда, които 
имат за цел да улеснят техния 
достъп до пазара на труда, а през 
октомври 2011 г. беше стартирана 
извънредна социална програма, 
отворена за нови мерки и решения и 
дори за индивидуални решения, с цел 
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да се защитят най-уязвимите части 
от населението от последиците от 
икономическото приспособяване;

Or. en

Изменение 130
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 9а (нов)

Проектостановище Изменение

9а. припомня, че борбата за справяне с 
детската бедност трябва да 
продължи да бъде една от целите за 
постигане от държавите членки, и че 
политиките за фискална и бюджетна 
консолидация не следва да 
противоречат на това;

Or. es

Изменение 131
Силвана Рапти

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. отбелязва, че независимо от 
факта, че в своя тримесечен преглед 
„Трудова заетост и социално 
положение в ЕС“ от октомври 2013 г. 
Европейската комисия подчертава 
значимостта на разходите за 
социална закрила като защитна 
мярка срещу социални рискове, 
Гърция, Ирландия и Португалия 
регистрираха най-голямото 
съкращаване на социалните разходи в 
ЕС от 2010 г. насам;
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Or. en

Изменение 132
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. призовава Комисията да извлече 
поуки от факта, че реформите на 
пазара на труда в държавите, 
включени в програмата, не са успели 
да се преборят с двойствеността на 
пазара на труда; напротив — те 
доведоха до още по-големи различия 
между държавите във и извън 
програмата;

Or. en

Изменение 133
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. отбелязва, че мерките създават 
сериозни проблеми на домакинствата 
с ниски доходи, като ги поставя под 
прага на бедността, повишават 
неравнопоставеността и подронват 
устоите на социалното сближаване, 
особено със своите препоръки за 
установяване на минималните пенсии 
и заплати под равнището на 
бедността; припомня, че Съветът на 
Европа осъди тези мерки като 
нарушение на Европейската социална 
харта, а Международната 
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организация на труда (МОТ) ги 
подложи на сериозна критика за 
нарушаването на Конвенция № 102; 
освен това припомня, че МОТ 
изтъкна сериозните си опасения във 
връзка с кумулативния ефект на 
мерките за бюджетни ограничения 
върху равнището на доходите, 
жизнения стандарт и защитата на 
работните заплати;

Or. en

Изменение 134
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. изразява своята загриженост във 
връзка с факта, че описаната 
социална и икономическа ситуация 
(на макро-и микро равнища) във 
въпросните държави засилва 
регионалните и териториалните 
неравенства, като по този начин 
възпрепятства изпълнението на 
обявените цели на ЕС за засилване на 
регионалното сближаване в неговите 
граници;

Or. el

Изменение 135
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. подчертава, че възникват нови 
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форми на бедност в средната и 
работническата класа в четирите 
държави, където проблемите с 
изплащането на ипотеки и високите 
цени на енергията създават енергийна 
бедност и увеличават броя изселвания 
и ограничаване на достъпа до 
жилища;

Or. en

Изменение 136
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 9в (нов)

Проектостановище Изменение

9в. изразява дълбока загриженост по 
повод доказателствата, че в 
държавите, включени в програмата, 
нараства броят на бездомните и 
лицата, лишени от достъп до 
жилище; припомня, че това 
представлява нарушение на 
основните права и влече със себе си 
огромни отрицателни последствия за 
обществото и засегнатите лица; 
подчертава, че организациите, които 
работят с бездомните хора, 
регистрират увеличения в четирите 
държави, включени в програмата, по-
специално в Гърция, където броят на 
бездомните хора е нараснал с 25 % в 
периода 2009—2011 г. — до 
20 000 души; освен това подчертава, 
че тези четири държави отбелязват 
значителен ръст в броя на хората, 
които ядат в безплатни кухни, както 
и на децата, които ядат в училище, 
тъй като техните семейства не 
могат да им осигурят закуска или 
обяд;

Or. en
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Изменение 137
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 9г (нов)

Проектостановище Изменение

9г. отбелязва, че международните и 
социалните организации 
предупреждават за въздействието, 
което оказва неравнопоставеността 
между половете върху новата 
система за заплащане, оценяване и 
уволняване в публичния сектор; 
отбелязва, че МОТ изразява 
безпокойство по повод 
несъразмерното въздействие на 
новите гъвкави форми на заетост 
върху заплащането на жените; освен 
това отбелязва, че МОТ отправи 
молба към правителствата да 
извършват мониторинг на 
въздействието на мерките за 
бюджетни ограничения върху 
мъжете и жените в частния сектор; 
подчертава, че според Съвета на 
Европа Ирландия не е в съответствие 
с преразгледаната Харта поради 
твърде ниските обезщетения за 
майчинство;

Or. en

Изменение 138
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. отбелязва, че данните и различните 
проучвания на Комисията показват, че 

10. отбелязва, че данните и различните 
проучвания на Евростат и на
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между 2008 г. и 2012 г. неравенството 
при разпределението на дохода е 
нараснало в четирите държави и че 
съкращенията на социалните
обезщетения и обезщетенията за 
безработица, произтичащи от мерките за 
бюджетни ограничения, както и 
намаленията на заплатите в резултат на 
структурните реформи, увеличават 
равнищата на бедност; освен това 
отбелязва, че в доклада на Комисията 
бяха установени относително високи 
равнища на бедност сред работещите 
поради намаляване или замразяване на 
минималните работни заплати в 
резултат на мерките за бюджетни 
ограничения;

Комисията показват, че между 2008 г. и 
2012 г. неравенството при 
разпределението на дохода е нараснало 
в Гърция, Ирландия и Кипър и е 
намаляло в Португалия и че 
съкращенията на социалните 
обезщетения и обезщетенията за 
безработица, произтичащи от мерките за 
бюджетни ограничения, както и 
намаленията на заплатите в резултат на 
структурните реформи, увеличават 
равнищата на бедност; отбелязва, че в 
Португалия броят на хората в риск 
от бедност или социално изключване 
намалява в рамките на същия период;
освен това отбелязва, че в доклада на 
Комисията бяха установени 
относително високи равнища на бедност 
сред работещите поради намаляване или 
замразяване на минималните работни 
заплати в резултат на мерките за 
бюджетни ограничения;

Or. pt

Изменение 139
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. отбелязва, че данните и различните 
проучвания на Комисията показват, че 
между 2008 г. и 2012 г. неравенството 
при разпределението на дохода е 
нараснало в четирите държави и че 
съкращенията на социалните 
обезщетения и обезщетенията за 
безработица, произтичащи от 
мерките за бюджетни ограничения, 
както и намаленията на заплатите в 
резултат на структурните реформи,
увеличават равнищата на бедност; освен 
това отбелязва, че в доклада на 

10. отбелязва, че данните и различните 
проучвания на Комисията показват, че 
между 2008 г. и 2012 г. неравенството 
при разпределението на дохода е 
нараснало в четирите държави и че 
съкращенията на социалните 
обезщетения и обезщетенията за 
безработица, както и намаленията на 
заплатите увеличават равнищата на 
бедност; освен това отбелязва, че в 
доклада на Комисията бяха установени 
относително високи равнища на бедност 
сред работещите поради намаляване или 
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Комисията бяха установени 
относително високи равнища на бедност 
сред работещите поради намаляване или 
замразяване на минималните работни 
заплати в резултат на мерките за 
бюджетни ограничения;

замразяване на минималните работни 
заплати;

Or. es

Изменение 140
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. отбелязва, че данните и различните 
проучвания на Комисията показват, че 
между 2008 г. и 2012 г. неравенството 
при разпределението на дохода е 
нараснало в четирите държави и че 
съкращенията на социалните 
обезщетения и обезщетенията за 
безработица, произтичащи от мерките за 
бюджетни ограничения, както и 
намаленията на заплатите в резултат на 
структурните реформи, увеличават 
равнищата на бедност; освен това 
отбелязва, че в доклада на Комисията 
бяха установени относително високи 
равнища на бедност сред работещите 
поради намаляване или замразяване на 
минималните работни заплати в 
резултат на мерките за бюджетни 
ограничения;

10. отбелязва, че данните и различните 
проучвания на Комисията показват, че 
между 2008 г. и 2012 г. неравенството 
при разпределението на дохода е 
нараснало в четирите държави и че 
съкращенията на социалните 
обезщетения и обезщетенията за 
безработица, произтичащи от мерките за 
бюджетни ограничения, както и 
намаленията на заплатите в резултат на
структурните реформи, увеличават 
равнищата на бедност; освен това 
отбелязва, че в доклада на Комисията 
бяха установени относително високи 
равнища на бедност сред работещите 
поради намаляване или замразяване на 
минималните работни заплати в 
резултат на мерките за бюджетни 
ограничения; поради намаляването на 
доходите все по-малко хора могат да 
си позволят частни здравни услуги, 
което води до по-мащабно ползване на 
обществените здравни услуги, като 
същевременно в държавните 
политики се наблюдава пренасочване 
на подкрепата от обществените към 
частните здравни услуги;

Or. en
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Изменение 141
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. отбелязва, че данните и различните 
проучвания на Комисията показват, че 
между 2008 г. и 2012 г. неравенството 
при разпределението на дохода е 
нараснало в четирите държави и че 
съкращенията на социалните 
обезщетения и обезщетенията за 
безработица, произтичащи от мерките
за бюджетни ограничения, както и 
намаленията на заплатите в резултат на 
структурните реформи, увеличават 
равнищата на бедност; освен това 
отбелязва, че в доклада на Комисията 
бяха установени относително високи 
равнища на бедност сред работещите 
поради намаляване или замразяване на 
минималните работни заплати в 
резултат на мерките за бюджетни 
ограничения;

10. отбелязва, че данните и различните 
проучвания на Комисията показват, че 
между 2008 г. и 2012 г. неравенството 
при разпределението на дохода е 
нараснало в четирите държави и че 
съкращенията на социалните 
обезщетения и обезщетенията за 
безработица, произтичащи от 
установените мерки за намаляване на 
дефицита, както и намаленията на 
заплатите в резултат на структурните 
реформи, увеличават равнищата на 
бедност; освен това отбелязва, че в 
доклада на Комисията бяха установени 
относително високи равнища на бедност 
сред работещите поради намаляване или 
замразяване на минималните работни
заплати в резултат на мерките за 
бюджетни ограничения;

Or. en

Изменение 142
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. отбелязва, че хората, които 
получават пенсия за старост или друг 
вид пенсия, са сред социалните групи, 
засегнати в най-голяма степен от 
бедност; отбелязва, че в Португалия 
75,9 % от пенсионерите получават 
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пенсии под 419,22 евро, като 
условията им на живот отбелязват 
още по-голям спад заради 
затварянето на публични служби, 
увеличението на болничните такси, 
необходимостта да се справят с 
нарастващите разходи за транспорт, 
електричество и наем, наред с други 
неща; като има предвид, че на 
същите тези хора все по-често им се 
налага да подкрепят своите деца, 
които се борят с проблемите на 
безработицата, несигурната заетост 
и ниските надници;

Or. pt

Изменение 143
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. изразява съжаление относно факта, 
че броят на хората в риск от бедност или 
социално изключване се е увеличил в 
четирите държави; посочва, че само 
през последните три години цифрите 
показват, че делът на хората в риск от 
бедност или социално изключване се е 
повишил до 26 % в Португалия и 15 % 
в Ирландия; освен това отбелязва, че зад 
тази статистика се крие много по-
жестока действителност, а именно, че 
когато БВП на глава от населението 
спада, спада и прагът на бедност, което 
означава, че сега ние считаме за 
изведени от бедност хора, които 
доскоро са били считани за намиращи се 
в ситуация на бедност;

11. изразява съжаление относно факта, 
че броят на хората в риск от бедност или 
социално изключване се е увеличил в 
четирите държави; посочва, че само 
през последните три години цифрите 
показват, че делът на хората в риск от 
бедност или социално изключване се е 
повишил до 26 % в Гърция и 15 % в 
Ирландия; освен това отбелязва, че зад 
тази статистика се крие много по-
жестока действителност, а именно, че 
когато БВП на глава от населението 
спада, спада и прагът на бедност, което 
означава, че сега ние считаме за 
изведени от бедност хора, които 
доскоро са били считани за намиращи се 
в ситуация на бедност;

Or. en
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Изменение 144
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. изразява съжаление относно факта, 
че броят на хората в риск от бедност или 
социално изключване се е увеличил в
четирите държави; посочва, че само 
през последните три години цифрите 
показват, че делът на хората в риск от 
бедност или социално изключване се е 
повишил до 26 % в Португалия и 15 % 
в Ирландия; освен това отбелязва, че зад 
тази статистика се крие много по-
жестока действителност, а именно, че 
когато БВП на глава от населението 
спада, спада и прагът на бедност, което 
означава, че сега ние считаме за 
изведени от бедност хора, които 
доскоро са били считани за намиращи се 
в ситуация на бедност;

11. изразява съжаление относно факта, 
че броят на хората в риск от бедност или 
социално изключване се е увеличил в
Гърция, Ирландия и Кипър; посочва, че 
само през последните три години 
цифрите показват, че делът на хората в 
риск от бедност или социално 
изключване се е повишил до 15 % в 
Ирландия, докато в Португалия е 
спаднал от 26 % на 25,3 % между 
2008 г. и 2012 г. съгласно данните на 
Евростат; освен това отбелязва, че зад 
тази статистика се крие много по-
жестока действителност, а именно, че 
когато БВП на глава от населението 
спада, спада и прагът на бедност, което 
означава, че сега ние считаме за 
изведени от бедност хора, които 
доскоро са били считани за намиращи се 
в ситуация на бедност;

Or. pt

Изменение 145
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 11a (нов)

Проектостановище Изменение

11а. подчертава, че нарастващите 
нива на бедност, изключване и 
несигурност сред преобладаващото 
болшинство от хората в държавите, 
включени в програмата, вървят 
успоредно с рязко увеличаване на 
богатството за малка група от хора; 
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в Ирландия например размерът на 
печалбите е нараснал с 21 % и 
данните на данъчните служби за 
2012 г. сочат, че броят на лицата с
доходи над 500 000 евро се е увеличил 
до 3 443 души и техният общ доход е в 
размер на 1,8 милиарда евро, докато 
над 1 милион от общо 
2,16 данъкоплатци са имали доходи 
под 30 000 евро; по сходен начин в 
Португалия 75 % от пенсионерите 
получават пенсия под 419,22 евро, 
докато 870 португалски милионери са 
увеличили състоянието си от 2012 г. 
със 7,5 милиарда евро;

Or. en

Изменение 146
Инеш Крищина Зубер, Пол Мърфи

Проектостановище
Параграф 11a (нов)

Проектостановище Изменение

11a. отбелязва със загриженост, че 
случаите на глад и недохранване са се 
увеличили, водата, електричеството 
и газта на много семейства са 
изключени, хората са загубили 
домовете си (заради влизане във 
владение на банките или отнемане на 
имущество), все повече семейства не 
разполагат с достатъчно средства, за 
да плащат детски ясли, детски 
градини и домове за стари хора, за 
хиляди деца единственото храна за 
деня е тази, която им се осигурява в 
училище, наблюдава се рязко 
увеличение на броя на молбите за 
помощ от страна на социалните 
институции, които не са в състояние 
да се справят с нарастващия брой на 
кандидатурите, както и постоянно 
намаляване на публичните средства 
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за подкрепа на групите, изложени на 
риск от бедност;

Or. pt

Изменение 147
Пол Мърфи

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. приветства факта, че в тези 
проучвания Комисията признава, че 
само категоричен обрат в настоящите 
тенденции ще позволи постигането на 
целите на стратегията „Европа 2020“;

12. приветства факта, че в тези 
проучвания Комисията признава, че 
само категоричен обрат в настоящите 
тенденции ще позволи постигането на 
целите на стратегията „Европа 2020“; 
счита обаче, че тези цели са 
недостатъчни и предлага целта да 
бъде пълното премахване на 
бедността;

Or. en

Изменение 148
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. приветства факта, че в тези 
проучвания Комисията признава, че 
само категоричен обрат в настоящите 
тенденции ще позволи постигането на 
целите на стратегията „Европа 2020“;

12. приветства факта, че в тези 
проучвания Комисията признава, че 
само категоричен обрат в настоящите 
тенденции ще позволи постигането на 
целите на стратегията „Европа 2020“ в 
целия ЕС;

Or. en
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Изменение 149
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. изразява съжаление във връзка с 
това, че най-малкото програмите за 
Гърция, Ирландия и Португалия 
включваха редица подробни 
предписания за реформа на здравната 
система и съкращения на разходите 
въпреки факта, че член 168, параграф 7 
от ДФЕС забранява подобна намеса;

13. изразява съжаление във връзка с 
това, че най-малкото програмите за 
Гърция, Ирландия и Португалия 
включваха редица подробни 
предписания за реформа на здравната 
система и съкращения на разходите 
въпреки факта, че член 168, параграф 7 
от ДФЕС забранява подобна намеса; 
отбелязва например, че в Ирландия 
бюджетът на здравната служба 
(Health Service Executive) за 2014 г. ще 
бъде намален с 618 милиона евро; 
подчертава, че това поражда 
опасност за здравето и 
безопасността на пациентите, тъй 
като болниците вече са понесли 
бюджетни съкращения в размер на 
20 % от 2009 г. насам;

Or. en

Изменение 150
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. изразява съжаление във връзка с 
това, че най-малкото програмите за 
Гърция, Ирландия и Португалия 
включваха редица подробни 
предписания за реформа на здравната 
система и съкращения на разходите 
въпреки факта, че член 168, параграф 7 
от ДФЕС забранява подобна намеса;

13. изразява съжаление във връзка с 
това, че най-малкото програмите за 
Гърция, Ирландия и Португалия 
включваха редица подробни 
предписания за реформа на здравната 
система и съкращения на разходите, 
които оказват значително 
въздействие върху качеството и 
всеобщата достъпност на 
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социалните услуги, особено в 
областта на здравеопазването и 
социалните грижи, въпреки факта, че 
член 168, параграф 7 от ДФЕС 
забранява подобна намеса;

Or. en

Изменение 151
Марейе Корнелисен, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. изразява съжаление във връзка с 
това, че най-малкото програмите за 
Гърция, Ирландия и Португалия 
включваха редица подробни 
предписания за реформа на здравната 
система и съкращения на разходите 
въпреки факта, че член 168, 
параграф 7 от ДФЕС забранява 
подобна намеса;

13. изразява съжаление във връзка с 
това, че най-малкото програмите за 
Гърция, Ирландия и Португалия 
включваха редица подробни 
предписания за реформа на здравната 
система и съкращения на разходите, 
като резултатът е тревожният 
ръст на броя лица без 
здравноосигурително покритие или 
достъп до социална закрила;

Or. en

Изменение 152
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 13a (нов)

Проектостановище Изменение

13а. изказва съжаление по повод 
целевия подход за откриване на 
недостатъците в здравните системи 
и решението да се осъществят 
повсеместни съкращения на 
здравните бюджети; предупреждава, 
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че прилагането на съвместни 
плащания може да доведе до отлагане 
при търсенето на грижи и налагане 
на финансова тежест върху 
домакинствата; обръща внимание на 
това, че намаляването на работните 
заплати на здравните специалисти 
може да повлияе отрицателно на 
безопасността на пациентите и да 
предизвика миграция сред здравните 
специалисти;

Or. en

Изменение 153
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 13a (нов)

Проектостановище Изменение

13а. изразява дълбока загриженост по 
повод съкращаването на 
обезщетенията за здравни услуги и 
лекарства на публичните системи, 
като в някои държави това изцяло 
преобрази самото естество на 
системата в полза на други търговски 
и подлежащи на застраховане 
методи; освен това подчертава, че 
много проучвания и научни 
изследвания сочат, че при 
дискриминационните съвместни 
плащания, дори по отношение на 
основните услуги, като например 
здравните спешни случаи или 
достъпът до медицински услуги за 
хора с хронични заболявания, те 
реално пречат на гражданите да 
посрещнат своите основни социални 
и здравни потребности; отбелязва, че 
мерките оказаха сериозно влияние 
върху работещите в сферата на 
грижите; следователно е налице 
лишаване от основни права на човека 
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чрез налагане на икономически 
бариери;

Or. en

Изменение 154
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 13a (нов)

Проектостановище Изменение

13а. изразява съжаление по повод 
факта, че съкращенията в сферата 
на образователните услуги за деца със 
специални потребности оказват 
огромно отрицателно въздействие 
върху шансовете им за реализация в 
живота и че подобно отрицателно 
въздействие на ранен етап от 
живота никога няма да може да бъде 
компенсирано;

Or. en

Изменение 155
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 13б (нов)

Проектостановище Изменение

13б. повтаря, че член 12 от 
Международния пакт за 
икономически, социални и културни 
права (МПИСКП) гарантира правото 
на всеки да постигне възможно най-
добро състояние на физическо и 
душевно здраве; отбелязва, че и 
четирите държави са подписали 
Пакта и следователно са признали 
правото на здраве на всички хора; 
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отбелязва, че в Гърция и Португалия 
конституцията признава правото на 
здраве; изразява загриженост, че 
съгласно статистическите данни на 
Общността за доходите и условията 
на живот (EU-SILC) за периода 
2008—2011 г. и четирите държави са 
регистрирали повишение на 
медицинските нужди, които не са 
били удовлетворени; изразява 
съжаление по повод решението на 
Португалия и Ирландия да намалят 
обхвата на законоустановените 
пакети от здравни услуги и 
предоставяните услуги;

Or. en

Изменение 156
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 14a (нов)

Проектостановище Изменение

14а. изразява съжаление по повод 
съкращаването на средствата, 
необходими на хората с увреждания, 
за да водят независим начин на 
живот;

Or. en

Изменение 157
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 15a (нов)

Проектостановище Изменение

15а. подчертава, че нарастващата 
социална бедност в четирите 
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държави води също и до все по-голяма 
проява на солидарност сред най-
уязвимите групи, благодарение на 
индивидуалните усилия, семейните 
мрежи и организациите за оказване 
на помощ; подчертава, че този вид 
намеса не следва да се превръща в 
структурно решение на проблема, 
дори тя да облекчава положението на 
най-онеправданите и да изтъква 
качествата на европейското 
гражданство;

Or. en

Изменение 158
Марейе Корнелисен, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 15a (нов)

Проектостановище Изменение

15а. изразява съжаление, че Тройката 
оказа сериозен натиск върху 
националните органи, за да се сложи 
край на мораториума върху 
изселването на обитатели от 
жилищата им, докато те понасят 
тежките последствия от кризата и 
мерките за бюджетни ограничения и 
следователно са неспособни да 
поемат разходите по изплащане на 
ипотечния си кредит; препоръчва на 
държавите членки и техните местни 
органи да установят неутрални 
жилищни политики, които 
благоприятстват предлагането на 
социални и финансово достъпни 
жилища, за да се реши въпросът с
освобождаването на жилищата и да 
се приложат ефективни превантивни 
политики за намаляване на броя 
изселвания;
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Or. en

Изменение 159
Едит Ещрела

Проектостановище
Параграф 15в (нов)

Проектостановище Изменение

15в. отбелязва със загриженост 
постоянното нарастване на 
коефициента на Джини [1] в Гърция, 
Испания, Ирландия и Португалия в 
противовес на общата низходяща 
тенденция в еврозоната, което 
означава, че е налице значително 
увеличаване на неравенството при 
разпределянето на богатството в 
държавите, прилагащи програми за 
икономически реформи;

[1] По данни на Евростат се 
наблюдава постоянно нарастване на 
коефициента на Джини в Португалия 
от 33,7 през 2009 г. до 34,2 през 2011 г. 
и 34,5 през 2012 г.

Or. pt

Изменение 160
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. приветства факта, че равнищата на 
преждевременно напускане на училище 
спадат в четирите държави; отбелязва 
обаче, че това отчасти се обяснява с 
трудностите, пред които се изправят 
младите хора при намирането на работа;

16. приветства факта, че равнищата на 
преждевременно напускане на училище 
спадат в четирите държави; отбелязва 
обаче, че това отчасти може да се 
обясни с трудностите, пред които се 
изправят младите хора при намирането 
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на работа;

Or. pt

Изменение 161
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. приветства факта, че равнищата на 
преждевременно напускане на училище 
спадат в четирите държави; отбелязва 
обаче, че това отчасти се обяснява с 
трудностите, пред които се изправят 
младите хора при намирането на работа;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 162
Инеш Крищина Зубер, Пол Мърфи

Проектостановище
Параграф 16a (нов)

Проектостановище Изменение

16a. отбелязва със загриженост, че 
съкращаването на публичните 
средства за основно и средно 
образование значително влоши 
ситуацията — включително заради 
уволнението на десетки хиляди 
учители във всяка от държавите — и 
това оказва практически последици 
върху качеството на образованието и 
върху материалните и човешките 
ресурси в училищата; отбелязва, че 
тези мерки водят до нарастващ брой 
деца в класовете, реорганизация на 
учебните планове, сливане и повишена 
концентрация на училища, като 
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училищата в най-отдалечените и 
селските райони се затварят, в 
резултат на което много млади хора 
са лишени от достъп до държавно 
образование; подчертава, че в 
резултат на тази ситуация 
държавното образование в по-голяма 
и нарастваща степен се заменя от 
частното образование, което могат 
да си позволят само определени хора, 
като това допринася за социалното 
неравенство сред учениците;

Or. pt

Изменение 163
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. приветства факта, че делът на 
завършващите висше образование 
нараства в четирите държави; отбелязва 
обаче, че това се обяснява отчасти с 
необходимостта младите хора да 
подобрят своите бъдещи възможности 
на пазара на труда;

17. приветства факта, че делът на 
завършващите висше образование 
нараства в четирите държави; отбелязва 
обаче, че това може да се обясни
отчасти с необходимостта младите хора 
да подобрят своите бъдещи 
възможности на пазара на труда;

Or. pt

Изменение 164
Инеш Крищина Зубер, Пол Мърфи

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. приветства факта, че делът на 
завършващите висше образование 
нараства в четирите държави; 

17. приветства факта, че делът на 
завършващите висше образование 
нараства в някои от подпомаганите
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отбелязва обаче, че това се обяснява 
отчасти с необходимостта младите хора 
да подобрят своите бъдещи 
възможности на пазара на труда;

държави; отбелязва обаче, че това се 
обяснява отчасти с необходимостта 
младите хора да подобрят своите 
бъдещи възможности на пазара на 
труда; посочва, че в Португалия броят 
на учениците, които продължават 
образованието си, намалява за пета 
поредна година, като този спад е 
неразривно свързан с увеличението на 
таксите и другите разходи, както и с 
факта, че достъпът до социални 
мерки в областта на образованието е 
силно ограничен;

Or. pt

Изменение 165
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 17

Проектостановище Изменение

17. приветства факта, че делът на 
завършващите висше образование 
нараства в четирите държави; отбелязва 
обаче, че това се обяснява отчасти с 
необходимостта младите хора да 
подобрят своите бъдещи възможности 
на пазара на труда;

17. приветства факта, че делът на 
завършващите висше образование 
нараства в четирите държави; отбелязва, 
че това се обяснява отчасти с 
необходимостта младите хора да 
подобрят своите бъдещи възможности 
на пазара на труда;

Or. en

Изменение 166
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 17a (нов)

Проектостановище Изменение

17а. изразява съжаление, че по 
отношение на качеството на 
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образователните системи не се 
наблюдава същата положителна 
тенденция, тъй като в четирите 
държави, включени в програмата, 
качеството на системите е под 
средното за ЕС; припомня 
неотложната необходимост от 
възстановяване на качествените 
системи за професионално обучение с 
високо ниво на социална 
легитимност, тъй като това е един 
от най-добрите начини да се 
увеличат шансовете за заетост на 
младите хора;

Or. en

Изменение 167
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 17a (нов)

Проектостановище Изменение

17а. подчертава, че за да може 
образованието да е наистина 
достъпно за всички, то следва да е 
публично, управлявано с 
демократични средства и безплатно 
към момента на самото обучение;

Or. en

Изменение 168
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 17а (нов)

Проектостановище Изменение

17а. в същото време обаче изразява 
сериозното си безпокойство, че 
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евентуално запазване или 
задълбочаване на въпросното 
социално и икономическо положение 
може да подхрани възхода на 
явлението NEET (неучастие във 
форма на заетост, образование или 
обучение) и да изостри 
образователните неравенства;

Or. el

Изменение 169
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 17a (нов)

Проектостановище Изменение

17а. изразява съжаление по повод 
отрицателното въздействие от 
масовата емиграция сред младите 
хора, по-специално социалните и 
икономическите последствия от 
това;

Or. en

Изменение 170
Едит Ещрела

Проектостановище
Параграф 17б (нов)

Проектостановище Изменение

17a. отбелязва със загриженост 
низходящата тенденция по 
отношение на броя на учениците и 
студентите в системата на 
образованието от началото на 
кризата, както и фактът, че 
например в Португалия делът на 
млади хора, които желаят да 
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продължат образованието си, но не 
могат да си позволят да го направят, 
е сред най-високите (38 %) [1];

[1] Education to Employment: Getting 
Europe's Youth into Work (От 
образование към заетост: осигуряване 
на заетост на младите хора в 
Европа), McKinsey Center for 
Government, 2013

Or. pt

Изменение 171
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. изразява съжаление във връзка с
факта, че програмите, наложени на 
четирите държави, позволяват на 
предприятията да не прилагат 
колективните трудови договори и да 
преразгледат споразуменията за 
секторни заплати, като пряко засягат 
структурата и ценностите на 
колективните трудови договори, 
установени в съответните 
национални конституции; отбелязва, 
че в случая на Гърция това доведе до 
искане от страна на експертния комитет 
на МОТ да бъде възстановен 
социалният диалог, а в случая на 
Португалия — Конституционният съд 
да отмени някои законодателни мерки; 
подчертава, че това плачевно състояние 
е последица от свеждането на 
структурните реформи само до 
премахването на регулациите на 
трудовите отношения и 
намаляването на заплатите на всяка 
цена, което е в несъмнено 
противоречие с общите цели на ЕС и 

18. признава факта, че програмите, 
наложени на четирите държави, 
позволяват на предприятията да не 
прилагат колективните трудови 
договори и да преразгледат 
споразуменията за секторни заплати; 
отбелязва, че в случая на Гърция това 
доведе до искане от страна на 
експертния комитет на МОТ да бъде 
възстановен социалният диалог, а в 
случая на Португалия —
Конституционният съд да отмени някои 
законодателни мерки; подчертава, че 
това състояние следва да е само 
временна мярка и че следва да бъдат 
възстановени колективното трудово 
договаряне и социалният диалог, в 
съответствие с националните закони 
и практики;
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политиките на стратегията 
„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 172
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. изразява съжаление във връзка с 
факта, че програмите, наложени на 
четирите държави, позволяват на 
предприятията да не прилагат 
колективните трудови договори и да 
преразгледат споразуменията за 
секторни заплати, като пряко засягат 
структурата и ценностите на 
колективните трудови договори, 
установени в съответните национални 
конституции; отбелязва, че в случая на 
Гърция това доведе до искане от страна 
на експертния комитет на МОТ да бъде 
възстановен социалният диалог, а в 
случая на Португалия —
Конституционният съд да отмени някои 
законодателни мерки; подчертава, че 
това плачевно състояние е последица от 
свеждането на структурните реформи 
само до премахването на регулациите на 
трудовите отношения и намаляването на 
заплатите на всяка цена, което е в 
несъмнено противоречие с общите цели 
на ЕС и политиките на стратегията 
„Европа 2020“;

18. изразява съжаление във връзка с 
факта, че програмите, наложени на 
четирите държави, позволяват на 
предприятията да не прилагат 
колективните трудови договори и да 
преразгледат споразуменията за 
секторни заплати, като пряко засягат 
структурата и ценностите на 
колективните трудови договори, 
установени в съответните национални 
конституции; отбелязва, че в случая на 
Гърция това доведе до искане от страна 
на експертния комитет на МОТ да бъде 
възстановен социалният диалог, а в 
случая на Португалия —
Конституционният съд да отмени някои 
законодателни мерки; подчертава, че 
това плачевно състояние е последица от 
свеждането на структурните реформи 
само до премахването на регулациите на 
трудовите отношения и намаляването на 
заплатите, което е в несъмнено 
противоречие с общите цели на ЕС и 
политиките на стратегията 
„Европа 2020“ във времена на 
нормално икономическо развитие;

Or. fi

Изменение 173
Юта Щайнрук
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Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. изразява съжаление във връзка с 
факта, че програмите, наложени на 
четирите държави, позволяват на 
предприятията да не прилагат 
колективните трудови договори и да 
преразгледат споразуменията за 
секторни заплати, като пряко засягат 
структурата и ценностите на 
колективните трудови договори, 
установени в съответните национални 
конституции; отбелязва, че в случая на 
Гърция това доведе до искане от страна 
на експертния комитет на МОТ да бъде 
възстановен социалният диалог, а в 
случая на Португалия —
Конституционният съд да отмени някои 
законодателни мерки; подчертава, че 
това плачевно състояние е последица от 
свеждането на структурните 
реформи само до премахването на 
регулациите на трудовите 
отношения и намаляването на 
заплатите на всяка цена, което е в 
несъмнено противоречие с общите цели 
на ЕС и политиките на стратегията 
„Европа 2020“;

18. изразява съжаление във връзка с 
факта, че програмите, наложени на 
четирите държави, позволяват на 
предприятията да не прилагат 
колективните трудови договори и да 
преразгледат споразуменията за 
секторни заплати, като пряко засягат 
структурата и ценностите на 
колективните трудови договори, 
установени в съответните национални 
конституции; отбелязва, че в случая на 
Гърция това доведе до искане от страна 
на експертния комитет на МОТ да бъде 
възстановен социалният диалог, а в 
случая на Португалия —
Конституционният съд да отмени някои 
законодателни мерки; осъжда 
подкопаването на принципа за 
колективно представителство чрез 
предоставянето на повече права за 
сключване на фирмени споразумения 
при по-неблагоприятни условия със 
сенчести и непредставителни 
„сдружения от лица“, като се 
отхвърля автоматичното 
подновяване на договорените договори 
и/или се налагат много по-строги 
критерии за законовото удължаване 
на колективните трудови договори, в 
резултат на които броят действащи 
колективни трудови договори е 
спаднал значително в Гърция и 
Португалия и динамиката на 
работните заплати се е сринала; 
осъжда намаляването на размера на 
минималната заплата в Гърция и 
замразяването на номиналните 
минимални заплати в Португалия; 
подчертава, че това плачевно състояние 
е последица от предаването на 
правомощията за вземане на решения 
само на икономически и финансови 
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структури, без те да са ограничени по 
какъвто и да било начин от 
европейското и международното 
законодателство в социалната сфера, 
като така се стига до политики, 
които са в несъмнено противоречие с 
общите цели на ЕС и политиките на 
стратегията „Европа 2020“;

Or. en

Изменение 174
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. изразява съжаление във връзка с 
факта, че програмите, наложени на 
четирите държави, позволяват на 
предприятията да не прилагат 
колективните трудови договори и да 
преразгледат споразуменията за 
секторни заплати, като пряко засягат 
структурата и ценностите на 
колективните трудови договори, 
установени в съответните национални 
конституции; отбелязва, че в случая на 
Гърция това доведе до искане от страна 
на експертния комитет на МОТ да бъде 
възстановен социалният диалог, а в 
случая на Португалия —
Конституционният съд да отмени 
някои законодателни мерки; 
подчертава, че това плачевно състояние 
е последица от свеждането на 
структурните реформи само до 
премахването на регулациите на 
трудовите отношения и намаляването на 
заплатите на всяка цена, което е в 
несъмнено противоречие с общите 
цели на ЕС и политиките на стратегията 
„Европа 2020“;

18. изразява съжаление във връзка с 
факта, че програмите, наложени на 
четирите държави, позволяват на 
предприятията да не прилагат 
колективните трудови договори и да 
преразгледат споразуменията за 
секторни заплати, като пряко засягат 
структурата и ценностите на 
колективните трудови договори, 
установени в съответните национални 
конституции; отбелязва, че в случая на 
Гърция това доведе до искане от страна 
на експертния комитет на МОТ да бъде 
възстановен социалният диалог; 
подчертава, че това състояние е 
последица от свеждането на 
структурните реформи само до 
премахването на регулациите на 
трудовите отношения и намаляването на 
заплатите, което противоречи на
общите цели на ЕС и политиките на 
стратегията „Европа 2020“;
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Or. pt

Изменение 175
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. изразява съжаление във връзка с 
факта, че програмите, наложени на 
четирите държави, позволяват на 
предприятията да не прилагат 
колективните трудови договори и да 
преразгледат споразуменията за 
секторни заплати, като пряко засягат 
структурата и ценностите на 
колективните трудови договори, 
установени в съответните национални 
конституции; отбелязва, че в случая на 
Гърция това доведе до искане от страна 
на експертния комитет на МОТ да бъде 
възстановен социалният диалог, а в 
случая на Португалия —
Конституционният съд да отмени някои 
законодателни мерки; подчертава, че 
това плачевно състояние е последица от 
свеждането на структурните реформи 
само до премахването на регулациите на 
трудовите отношения и намаляването на 
заплатите на всяка цена, което е в 
несъмнено противоречие с общите цели 
на ЕС и политиките на стратегията 
„Европа 2020“;

18. изразява съжаление, че със 
социалните партньори на национално 
равнище не са били проведени 
консултации, нито са били включени 
в първоначалното разработване на 
програмите и че Тройката изрази 
нежелание да се ангажира по смислен 
начин с националните социални 
партньори; изразява съжаление във 
връзка с факта, че програмите, 
наложени на четирите държави, 
позволяват на предприятията да не 
прилагат колективните трудови 
договори и да преразгледат 
споразуменията за секторни заплати, 
като пряко засягат структурата и 
ценностите на колективните трудови 
договори, установени в съответните 
национални конституции; отбелязва, че 
в случая на Гърция това доведе до 
искане от страна на експертния комитет 
на МОТ да бъде възстановен 
социалният диалог, а в случая на 
Португалия — Конституционният съд 
да отмени някои законодателни мерки; 
подчертава, че това плачевно състояние
е последица от свеждането на 
структурните реформи само до 
премахването на регулациите на 
трудовите отношения и намаляването на 
заплатите на всяка цена, което е в 
несъмнено противоречие с общите цели 
на ЕС и политиките на стратегията 
„Европа 2020“;

Or. en
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Изменение 176
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 18a (нов)

Проектостановище Изменение

18а. осъжда факта, че Тройката 
изцяло игнорира член 153, параграф 5 
от ДФЕС, който отхвърля намесата 
на ЕС по въпроси, свързани със 
заплащането, правото на сдружаване, 
правото на стачкуване и правото да 
се налага локаут, както и член 152 от 
ДФЕС, който гласи, че „Съюзът 
признава и насърчава ролята на 
социалните партньори на равнището 
на Съюза, като отчита 
многообразието на националните 
системи. Той улеснява диалога между 
тях при зачитанена тяхната 
автономност“; подчертава, че, 
напротив, Тройката прокарва 
съществени изменения в 
националните системи за определяне 
на заплащането, чиято цел е 
радикалното децентрализиране на 
колективното договаряне и рязкото 
ограничаване на критериите за 
удължаване на колективните 
договори;

Or. en

Изменение 177
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 18a (нов)

Проектостановище Изменение

18a. подчертава, че съживяването на 
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колективното договаряне осигурява 
основна гаранция за балансирани 
трудови отношения и е в основата на 
функционирането на самата 
демокрация;

Or. pt

Изменение 178
Пол Мърфи

Проектостановище
Параграф 18a (нов)

Проектостановище Изменение

18а. подкрепя профсъюзите, които 
отказват да носят съвместна 
отговорност за налагането на 
бюджетни ограничения чрез 
приемането на „по-справедливи 
съкращения“ и настояват на своята 
роля независимо да отстояват 
интересите на работниците, като 
отричат принципите на 
неолиберализма и бюджетните 
ограничения;

Or. en

Изменение 179
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 18а (нов)

Проектостановище Изменение

18а. отбелязва, че преразглеждането 
на трудовите отношения въз основа 
на логиката на вътрешната 
девалвация при изпълнението на 
програмите за икономическо 
приспособяване не доведе до 
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очакваните резултати;. доказано е, че 
реформите на пазара на труда се 
считат за най-успешни, когато 
проектирането и изпълнението им се 
осъществява със съдействието на 
социалните партньори, и по-
специално в рамките на социалния 
диалог и с уважение към 
националните традиции, тъй като 
това е единственият начин да се 
избегне разпокъсаност на пазара на 
труда и да се постигне така 
желаният мир между участниците в 
него; ясно е, че искането за реформи и 
съкращения на пазара на труда е 
оправдано при постоянно 
променящите се социално-
икономически условия, в същото 
време обаче трябва да се гарантират 
основните трудови права, които са 
регулирани на национално и 
европейско равнище, за да се 
постигнат целите в областта на 
заетостта и борбата с 
безработицата, при пълно зачитане 
на основните стълбове, гарантиращи 
достоен труд;

Or. el

Изменение 180
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 18a (нов)

Проектостановище Изменение

18а. отбелязва, че условността в 
рамките на финансовата подкрепа 
налага отхвърлянето на 
съществуващите споразумения за 
определяне на заплащането или чрез 
пълната отмяна на институциите за 
определяне на заплащането за 
няколко сектора едновременно, както 



AM\1015492BG.doc 109/145 PE526.372v01-00

BG

е в Ирландия, или чрез 
непрекъснатото изпразване от 
съдържание на съществуващите 
системи за секторно колективно 
договаряне; тези мерки включват: 
отхвърлянето или 
преустановяването на националните 
колективни договори; улесняване на 
дерогацията на фирмените договори 
от секторните договори или 
законодателните разпоредби, 
например чрез встъпителни клаузи 
или „клаузи за тежест“, или чрез 
даване на приоритет на фирмените 
споразумения пред (транс-) 
секторните договори; отмяна на 
принципа на изгодата, въвеждането 
на по-рестриктивни критерии за 
удължаването на колективните 
договори; намаляването на 
последствията от изтичането на 
колективните договори и 
увеличаването на възможностите 
непрофсъюзни представители на 
служителите да сключват 
колективни споразумения на равнище 
дружество;

Or. en

Изменение 181
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 18a (нов)

Проектостановище Изменение

18а. отбелязва, че през януари 2012 г. в 
Португалия е подписано споразумение 
за социална съгласуваност 
„Ангажимент за растеж, 
конкурентоспособност и заетост“ от 
всички основни социални партньори и 
правителството;
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Or. en

Изменение 182
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 18a (нов)

Проектостановище Изменение

18a. посочва, че няма едно-единствено 
решение, което може да бъде 
приложено във всички държави 
членки;

Or. pt

Изменение 183
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 18б (нов)

Проектостановище Изменение

18б. изразява дълбока загриженост по 
повод отслабването на социалния 
диалог, с което се подразбира 
мащабна загуба на работници, 
обхванати от колективни трудови 
договори, като в някои държави тази 
загуба съставлява над 70 % от 
цифрите, регистрирани преди 
Тройката да представи своите 
препоръки.

Or. en

Изменение 184
Инеш Крищина Зубер, Пол Мърфи
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Проектостановище
Параграф 18б (нов)

Проектостановище Изменение

18б. изтъква, че в сферата на 
здравеопазването мерките за строги 
икономии, наложени от Тройката и 
прилагани от правителствата, са 
довели до закриване на болнични 
услуги и съоръжения, премахване или 
намаляване на предоставянето на 
здравни услуги на местно равнище и 
последващо намаляване на 
профилактичните грижи и достъпа 
до диагностика, оттегляне на 
подкрепата за превоза на пациенти —
в резултат на което те се лишават 
от жизненоважни консултации и 
лечение — и рязко покачване на 
таксите за услугите в общественото 
здравеопазване, като тези мерки са 
довели до ограничаване на достъпа до 
здравни услуги;

Or. pt

Изменение 185
Едит Ещрела

Проектостановище
Параграф 18б (нов)

Проектостановище Изменение

18б. изразява становището, че 
мерките, предложени от Тройката и 
насочени към ограничаване на 
колективното договаряне и 
намаляване на възнагражденията, не 
са ефективен начин за борба с 
неравенствата или насърчаване на 
икономическия растеж; счита, че 
подходът, основан на намаляване на 
възнагражденията с цел да се 
създадат условия за увеличаване на 
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износа, доведе до спад във 
вътрешното потребление и засегна 
икономическия растеж;

Or. pt

Изменение 186
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 18в (нов)

Проектостановище Изменение

18в. обобщава, че целите на 
стратегията „Европа 2020“ за 
заетост и борба с бедността и 
социалното изключване са по-трудно 
постижими откогато и да било, не 
само поради икономическото 
положение, но и поради сериозните 
съкращения, наложени от 
програмите на Тройката; подчертава, 
че МВФ наскоро излезе със 
становище, че политиките за 
бюджетни ограничения може би са 
стигнали твърде далеч (тъй като те 
очевидно намалиха икономическия 
растеж и изостриха проблема с 
нарастващата безработица) и че 
председателят на комитета на ООН 
по икономическите, социалните и 
културните права твърди, че 
бюджетните ограничения поставят 
пречки пред икономическия растеж и 
по този начин ограничават 
прилагането на икономическите и 
социалните права;

Or. en

Изменение 187
Инеш Крищина Зубер, Пол Мърфи
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Проектостановище
Параграф 18в (нов)

Проектостановище Изменение

18в. посочва, че безработицата, 
съкращенията на социалните 
придобивки, бедността и липсата на 
перспективи за бъдещето са сред 
факторите, способни да причинят 
или да влошат случаите на депресия, 
което може да доведе до опити за 
самоубийство; отбелязва, че 
влошаващите се условия на труд и все 
по-несигурният характер на 
заетостта водят до повишаване на 
психо-социалните фактори и до 
увеличаване на депресията сред 
работниците;

Or. pt

Изменение 188
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 19

Проектостановище Изменение

19. призовава Комисията да извърши 
подробно проучване на социално-
икономическите последици от 
програмите за реформи в четирите 
държави, за да предостави точно 
разбиране за краткосрочните и 
дългосрочните разрушителни 
въздействия върху системите за 
социална закрила, с особено внимание 
върху борбата срещу бедността, 
поддържането на добър социален диалог 
и баланс между гъвкавостта и 
сигурността в трудовите отношения; 
призовава Комисията, когато подготвя 
проучването, да използва своите 
консултативни органи, както и 

19. призовава Комисията да извърши 
подробно проучване на социално-
икономическите последици от 
икономическата криза и
предприетите за справяне с нея 
програми за реформи в четирите 
държави, за да предостави точно 
разбиране за краткосрочните и 
дългосрочните разрушителни 
въздействия върху системите за 
социална закрила, с особено внимание 
върху борбата срещу бедността, 
поддържането на добър социален диалог 
и баланс между гъвкавостта и 
сигурността в трудовите отношения; 
призовава Комисията, когато подготвя 
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Комитета по заетостта и Комитета за 
социална закрила; предлага да бъде 
поискано от ЕИСК да изготви 
специален доклад;

проучването, да използва своите 
консултативни органи, както и 
Комитета по заетостта и Комитета за 
социална закрила; предлага да бъде 
поискано от ЕИСК да изготви 
специален доклад;

Or. fi

Изменение 189
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 19

Проектостановище Изменение

19. призовава Комисията да извърши 
подробно проучване на социално-
икономическите последици от 
програмите за реформи в четирите 
държави, за да предостави точно 
разбиране за краткосрочните и 
дългосрочните разрушителни 
въздействия върху системите за 
социална закрила, с особено внимание 
върху борбата срещу бедността, 
поддържането на добър социален диалог 
и баланс между гъвкавостта и 
сигурността в трудовите отношения; 
призовава Комисията, когато подготвя 
проучването, да използва своите 
консултативни органи, както и 
Комитета по заетостта и Комитета за 
социална закрила; предлага да бъде 
поискано от ЕИСК да изготви 
специален доклад;

19. призовава Комисията да извърши 
подробно проучване на социално-
икономическите последици от 
програмите за реформи в четирите 
държави, за да предостави точно 
разбиране за краткосрочните и 
дългосрочните разрушителни 
въздействия върху заетостта и
системите за социална закрила, с 
особено внимание върху борбата срещу 
бедността, поддържането на добър 
социален диалог и баланс между 
гъвкавостта и сигурността в трудовите 
отношения; призовава Комисията, 
когато подготвя проучването, да 
използва своите консултативни органи, 
както и Комитета по заетостта и 
Комитета за социална закрила; предлага 
да бъде поискано от ЕИСК да изготви 
специален доклад;

Or. pt

Изменение 190
Вероника Лопе Фонтане
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Проектостановище
Параграф 19

Проектостановище Изменение

19. призовава Комисията да извърши 
подробно проучване на социално-
икономическите последици от 
програмите за реформи в четирите 
държави, за да предостави точно 
разбиране за краткосрочните и 
дългосрочните разрушителни 
въздействия върху системите за 
социална закрила, с особено внимание 
върху борбата срещу бедността, 
поддържането на добър социален диалог 
и баланс между гъвкавостта и 
сигурността в трудовите отношения; 
призовава Комисията, когато подготвя 
проучването, да използва своите 
консултативни органи, както и 
Комитета по заетостта и Комитета за 
социална закрила; предлага да бъде 
поискано от ЕИСК да изготви 
специален доклад;

19. призовава Комисията да извърши 
подробно проучване на социално-
икономическите последици от 
програмите за реформи в четирите 
държави, за да предостави точно 
разбиране в краткосрочен и 
дългосрочен план за системите за 
социална закрила, с особено внимание 
върху борбата срещу бедността, 
поддържането на добър социален диалог 
и баланс между гъвкавостта и 
сигурността в трудовите отношения; 
призовава Комисията, когато подготвя 
проучването, да използва своите 
консултативни органи, както и 
Комитета по заетостта и Комитета за 
социална закрила; предлага да бъде 
поискано от ЕИСК да изготви 
специален доклад;

Or. es

Изменение 191
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Проектостановище
Параграф 19

Проектостановище Изменение

19. призовава Комисията да извърши 
подробно проучване на социално-
икономическите последици от 
програмите за реформи в четирите 
държави, за да предостави точно 
разбиране за краткосрочните и 
дългосрочните разрушителни 
въздействия върху системите за 
социална закрила, с особено внимание 
върху борбата срещу бедността, 

(Не се отнася до българския текст.)
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поддържането на добър социален диалог 
и баланс между гъвкавостта и 
сигурността в трудовите отношения; 
призовава Комисията, когато подготвя 
проучването, да използва своите 
консултативни органи, както и 
Комитета по заетостта и Комитета за 
социална закрила; предлага да бъде 
поискано от ЕИСК да изготви 
специален доклад;

Or. en

Изменение 192
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 19 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) призовава Европейската комисия 
да изготви подробен доклад за 
нарушенията на духа и принципите 
на европейското законодателство в 
социалната сфера в държавите в 
обхвата на програмата, с оглед да се 
предложат мерки по 
възстановяването на социалното 
законодателство; настоява, че 
националните и европейските 
социални партньори следва да 
участват в това посредством 
европейския социален диалог;

Or. en

Изменение 193
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 19a (нов)
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Проектостановище Изменение

19a. настоятелно призовава 
държавите членки, и по-специално 
тези, подписали Меморандума за 
разбирателство, да дадат тласък на 
възнагражденията и социалните 
придобивки, като възстановят 
откраднатите заплати, доходи и 
социални права на предишните 
равнища, с цел да се намери решение 
на сериозните социални проблеми, да 
се повиши вътрешното търсене, да се 
съживи икономическата активност и 
да се създадат повече и по-добри 
работни места; настоятелно 
призовава държавите членки да 
прилагат политика на опазване и 
възстановяване на публичните услуги, 
особено що се отнася до социалните 
функции на държавата, като 
повишат своите човешки и 
материални ресурси в съответствие с 
ключовата си роля да създават 
възможности за гражданите да 
реализират своите права;

Or. pt

Изменение 194
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 19а (нов)

Проектостановище Изменение

19а. настоятелно подчертава, че в 
случая с Гърция са предприети 
множество мерки, налагащи 
безпрецедентни жертви от страна 
на гръцкия народ; в тази връзка 
призовава ЕС да даде своя принос, за 
да гарантира, че първите 
положителни икономически 
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резултати ще имат подобаващо 
отражение върху обществото и 
реалната икономика;

Or. el

Изменение 195
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 19б (нов)

Проектостановище Изменение

19б. подчертава, че за държавите 
членки е важно да обмислят начини 
за предоговаряне на публичните 
дългове — срокове, лихвени проценти 
и суми за плащане — като по този 
начин би могло да се облекчи бремето 
на държавата, свързано с 
обслужването на дълговете, и да се 
насочат ресурси към насърчаване на 
инвестициите в производството и 
създаване на работни места;

Or. pt

Изменение 196
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 19в (нов)

Проектостановище Изменение

19в. подчертава значението на 
политическото сближаване между 
държавите със сходни проблеми, с цел 
овладяване на спиралата на 
спекулата;

Or. pt
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Изменение 197
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 19г (нов)

Проектостановище Изменение

19г. подчертава значението на 
прилагането на бюджетни политики, 
насочени към борба с прекомерните 
разходи, на базата на фискален 
компонент, включващ увеличаване на 
данъците върху дивидентите и 
печалбите и намаляване на 
тежестта за работниците и за 
малките и средните предприятия, 
които гарантират на държавите 
средствата, които са им необходими, 
за да функционират ефективно;

Or. pt

Изменение 198
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 20

Проектостановище Изменение

20. призовава Комисията да се обърне 
към МОТ и Съвета на Европа с искане 
да изготвят доклади относно 
възможните коригиращи мерки и 
стимули, които да гарантират пълното 
съответствие с Европейската социална 
харта и протокола към нея и с основните 
конвенции на МОТ, тъй като 
задълженията, произтичащи от тях, бяха 
засегнати от мерките за фискална 
корекция и структурните реформи, 
изискани от „Тройката“;

20. призовава Комисията да се обърне 
към МОТ и Съвета на Европа с искане 
да изготвят доклади относно 
възможните коригиращи мерки и 
стимули, тяхното финансиране и 
устойчивостта на публичните 
финанси, които да гарантират пълното 
съответствие с Европейската социална 
харта и протокола към нея и с основните 
конвенции на МОТ, тъй като 
задълженията, произтичащи от тях, бяха 
засегнати от икономическата криза и
мерките за фискална корекция и 
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структурните реформи, изискани от 
Тройката с цел справяне с кризата;

Or. fi

Изменение 199
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 20

Проектостановище Изменение

20. призовава Комисията да се обърне 
към МОТ и Съвета на Европа с искане 
да изготвят доклади относно 
възможните коригиращи мерки и 
стимули, които да гарантират пълното 
съответствие с Европейската социална 
харта и протокола към нея и с основните 
конвенции на МОТ, тъй като 
задълженията, произтичащи от тях, 
бяха засегнати от мерките за 
фискална корекция и структурните 
реформи, изискани от „Тройката“;

20. призовава Комисията да се обърне 
към МОТ и Съвета на Европа с искане 
да изготвят доклади относно 
възможните коригиращи мерки и 
стимули, които да гарантират пълното 
съответствие с Европейската социална 
харта и протокола към нея и с основните 
конвенции на МОТ;

Or. es

Изменение 200
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 20

Проектостановище Изменение

20. призовава Комисията да се обърне 
към МОТ и Съвета на Европа с искане 
да изготвят доклади относно 
възможните коригиращи мерки и 
стимули, които да гарантират
пълното съответствие с Европейската 
социална харта и протокола към нея и с 
основните конвенции на МОТ, тъй като 

20. призовава Комисията да се обърне 
към МОТ и Съвета на Европа с искане 
да изготвят доклади относно 
възможните коригиращи мерки и 
стимули, необходими за 
гарантирането на пълното 
съответствие с Европейската социална 
харта и протокола към нея и с основните 
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задълженията, произтичащи от тях, бяха 
засегнати от мерките за фискална 
корекция и структурните реформи, 
изискани от „Тройката“;

конвенции на МОТ, тъй като 
задълженията, произтичащи от тях, бяха 
засегнати от мерките за фискална 
корекция и структурните реформи, 
изискани от Тройката;

Or. en

Изменение 201
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 20

Проектостановище Изменение

20. призовава Комисията да се обърне 
към МОТ и Съвета на Европа с искане 
да изготвят доклади относно 
възможните коригиращи мерки и 
стимули, които да гарантират пълното 
съответствие с Европейската социална 
харта и протокола към нея и с основните 
конвенции на МОТ, тъй като 
задълженията, произтичащи от тях, бяха 
засегнати от мерките за фискална 
корекция и структурните реформи, 
изискани от „Тройката“;

20. призовава Комисията да се обърне 
към МОТ и Съвета на Европа с искане 
да изготвят доклади относно 
възможните коригиращи мерки и 
стимули, които да гарантират пълното 
съответствие с Европейската социална 
харта и протокола към нея и с основните 
конвенции на МОТ, тъй като 
задълженията, произтичащи от тях, бяха 
засегнати от мерките за фискална 
корекция и структурните реформи, 
изискани от Тройката, включително по 
отношение на Конвенция № 87 на 
МОТ относно свободата на 
сдружаване, Конвенция № 94 на МОТ 
относно трудовите клаузи (публични 
договори) или Конвенция № 98 на МОТ 
относно правото на организиране;

Or. en

Изменение 202
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Проектостановище
Параграф 20
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Проектостановище Изменение

20. призовава Комисията да се обърне 
към МОТ и Съвета на Европа с искане
да изготвят доклади относно 
възможните коригиращи мерки и 
стимули, които да гарантират 
пълното съответствие с
Европейската социална харта и 
протокола към нея и с основните 
конвенции на МОТ, тъй като 
задълженията, произтичащи от тях, бяха 
засегнати от мерките за фискална 
корекция и структурните реформи, 
изискани от „Тройката“;

20. приканва МОТ и Съвета на Европа 
да изготвят доклади относно 
възможните мерки и стимули, които да 
подобрят социалното положение в 
тези държави, като се вземат под 
внимание Европейската социална харта 
и протокола към нея и основните 
конвенции на МОТ, тъй като 
задълженията, произтичащи от тях, бяха 
засегнати от мерките за фискална 
корекция и структурните реформи, 
изискани от Тройката;

Or. en

Изменение 203
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 20а (нов)

Проектостановище Изменение

20а. призовава Комисията да 
предприеме необходимите мерки в 
сътрудничество със съответните 
национални органи, за да се осигури 
допълнително подпомагане на 
държавите при осъществяването на 
програмите за икономическо 
приспособяване, с цел да се възползват 
максимално от възможностите, 
които предлага ЕС, включително чрез 
структурните фондове, за подобрения 
в публичната администрация и 
образованието, укрепване на 
заетостта, борба срещу бедността, 
безработицата и социалното 
изключване на гражданите;

Or. el
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Изменение 204
Инеш Крищина Зубер, Пол Мърфи

Проектостановище
Параграф 20a (нов)

Проектостановище Изменение

20а. посочва, че докладът на МОТ от 
ноември 2013 г., озаглавен „Как да 
преодолеем кризата на работните 
места в Португалия“, призовава за 
стратегия, основана на създаването 
на работни места и инвестиции в 
производството, запазване на 
работните места и подпомагане на 
безработните хора и уязвимите 
групи, по-качествени работни места, 
социална защита, по-високи заплати, 
и съживяване и разширяване на 
колективното договаряне и социалния 
диалог;

Or. pt

Изменение 205
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 20a (нов)

Проектостановище Изменение

20а. призовава съответните 
европейски институции да 
гарантират отпускането на 
адекватни финансови средства за 
образователни услуги, по-специално 
услугите, насочени към децата със 
специални нужди и лицата с 
увреждания и освен това да 
възстановяват средствата, 
необходими за водене на независим 
начин на живот;
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Or. en

Изменение 206
Констандинос Пупакис

Проектостановище
Параграф 20б (нов)

Проектостановище Изменение

20б. призовава Комисията да 
предприеме инициативи за укрепване 
на МСП, включително чрез улесняване 
на достъпа до финансиране, защото 
те са гръбнакът на европейската 
икономика и играят централна роля в 
икономиките на тези държави; в 
тази връзка приканва Комисията да 
разгледа възможността за въвеждане 
на „клауза за развитие“ в рамките на 
програмите за икономическо 
приспособяване, тъй като липсата на 
ликвидни средства, високото данъчно 
облагане и продължителната 
рецесия, които се наблюдават в 
държавите, прилагащи програми за 
икономическо приспособяване, 
засегнаха сериозно 
предприемачеството от малък и 
среден мащаб, като доведоха до 
затваряне или преместване на 
предприятия и като следствие от 
това — до сериозни загуби на работни 
места;

Or. el

Изменение 207
Елени Теохарус

Проектостановище
Параграф 21
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Проектостановище Изменение

21. призовава след извършването на 
оценката ЕС да предостави подкрепа, 
включително чрез финансови ресурси, 
когато е целесъобразно, за 
възстановяването на стандартите за 
социална закрила и на борбата за 
намаляване на бедността и 
възобновяването на социалния диалог 
чрез план за социално възстановяване; 
призовава Комисията, ЕЦБ и 
Еврогрупата да отменят постепенно 
въведените изключителни мерки;

21. призовава след извършването на 
оценката ЕС да предостави подкрепа, 
включително чрез финансови ресурси, 
когато е целесъобразно, за 
възстановяването на стандартите за 
социална закрила и на борбата за 
намаляване на бедността и 
възобновяването на социалния диалог 
чрез план за социално възстановяване; 
призовава Комисията да предложи 
мерки и да се справи със сериозните 
проблеми, пред които са изправени 
децата в Гърция, Кипър и дори в други 
държави, с цел да се предотврати по-
нататъшното влошаване на 
съществуващото положение и да се 
окаже подкрепа и закрила за 
социалното сближаване и правата на 
децата, учениците и студентите; 
призовава Комисията, ЕЦБ и 
Еврогрупата да отменят постепенно 
въведените изключителни мерки;

Or. en

Изменение 208
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 21

Проектостановище Изменение

21. призовава след извършването на 
оценката ЕС да предостави подкрепа, 
включително чрез финансови ресурси, 
когато е целесъобразно, за 
възстановяването на стандартите за 
социална закрила и на борбата за 
намаляване на бедността и 
възобновяването на социалния диалог 
чрез план за социално възстановяване; 
призовава Комисията, ЕЦБ и 

21. призовава ЕС да предостави 
подкрепа за възстановяването и 
възвръщането на стандартите за 
социална закрила и на борбата срещу
бедността и за възобновяването на 
социалния диалог чрез план за социално 
възстановяване, който акцентира 
върху защитата на ръста на 
местното производство в тези 
държави, включително чрез 
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Еврогрупата да отменят постепенно
въведените изключителни мерки;

финансова подкрепа; призовава 
Комисията, ЕЦБ и Еврогрупата да 
отменят въведените от Тройката и 
политиците мерки, които се 
основаваха на подхода за „бюджетна 
консолидация“ (европейски семестър, 
пакет от два законодателни акта, 
икономическо управление, фискален 
пакт);

Or. pt

Изменение 209
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 21

Проектостановище Изменение

21. призовава след извършването на 
оценката ЕС да предостави подкрепа, 
включително чрез финансови ресурси, 
когато е целесъобразно, за
възстановяването на стандартите за 
социална закрила и на борбата за 
намаляване на бедността и 
възобновяването на социалния диалог 
чрез план за социално възстановяване; 
призовава Комисията, ЕЦБ и 
Еврогрупата да отменят постепенно 
въведените изключителни мерки;

21. призовава след извършването на 
оценката ЕС да предостави подкрепа, с 
цел икономиката на засегнатите 
държави да се възстанови до 
състояние, което ще им позволи сами 
да финансират възстановяването на 
стандартите за социална закрила и 
борбата за намаляване на бедността и 
възобновяването на социалния диалог 
чрез план за социално възстановяване; 
призовава Комисията, ЕЦБ и 
Еврогрупата да отменят постепенно 
въведените изключителни мерки, 
веднага щом икономиката на 
въпросната държава бъде поставена 
на стабилна основа;

Or. fi

Изменение 210
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 21
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Проектостановище Изменение

21. призовава след извършването на 
оценката ЕС да предостави подкрепа, 
включително чрез финансови ресурси, 
когато е целесъобразно, за 
възстановяването на стандартите за 
социална закрила и на борбата за 
намаляване на бедността и 
възобновяването на социалния диалог 
чрез план за социално възстановяване; 
призовава Комисията, ЕЦБ и 
Еврогрупата да отменят постепенно 
въведените изключителни мерки;

21. призовава след извършването на 
оценката ЕС да предостави подкрепа,
включително чрез финансови ресурси, 
когато е целесъобразно, за 
възстановяването на стандартите за 
социална закрила и на борбата за 
намаляване на бедността и 
възобновяването на социалния диалог 
чрез план за социално възстановяване, 
чиято цел е да гарантира достоен 
праг на социални грижи, пенсии и 
работни заплати и по-голямо 
социално сближаване и социален 
напредък; призовава Комисията, ЕЦБ и 
Еврогрупата да работят за това, като 
отменят постепенно въведените 
изключителни мерки;

Or. en

Изменение 211
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Проектостановище
Параграф 21

Проектостановище Изменение

21. призовава след извършването на 
оценката ЕС да предостави подкрепа, 
включително чрез финансови ресурси, 
когато е целесъобразно, за 
възстановяването на стандартите за 
социална закрила и на борбата за
намаляване на бедността и 
възобновяването на социалния диалог 
чрез план за социално възстановяване; 
призовава Комисията, ЕЦБ и 
Еврогрупата да отменят постепенно 
въведените изключителни мерки;

21. призовава след извършването на 
оценката ЕС да предостави подкрепа, 
включително чрез финансови ресурси, 
когато е целесъобразно, за борба с
бедността; призовава Комисията, ЕЦБ и 
Еврогрупата да отменят постепенно 
въведените изключителни мерки в 
целесъобразни срокове;

Or. en
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Изменение 212
Марейе Корнелисен, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 21

Проектостановище Изменение

21. призовава след извършването на 
оценката ЕС да предостави подкрепа, 
включително чрез финансови ресурси, 
когато е целесъобразно, за 
възстановяването на стандартите за 
социална закрила и на борбата за 
намаляване на бедността и 
възобновяването на социалния диалог 
чрез план за социално възстановяване; 
призовава Комисията, ЕЦБ и 
Еврогрупата да отменят постепенно
въведените изключителни мерки;

21. призовава след извършването на 
оценката ЕС да предостави подкрепа, 
включително чрез достатъчни 
финансови ресурси над и отвъд 
многогодишната финансова рамка за 
възстановяването на стандартите за 
социална закрила и на борбата с
бедността и възобновяването на 
социалния диалог чрез план за социално 
възстановяване; призовава Комисията, 
ЕЦБ и Еврогрупата да прегледат и, 
когато е необходимо, да преразгледат
въведените мерки;

Or. en

Изменение 213
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 21а (нов)

Проектостановище Изменение

21а. призовава Комисията и 
държавите членки, след като 
гарантират устойчивостта на 
публичните финанси, да насочат 
усилията си към създаването на нови 
работни места, като обърнат 
специално внимание на младите и на 
дълготрайно безработните;

Or. es
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Изменение 214
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 22

Проектостановище Изменение

22. призовава да бъдат спазвани 
гореспоменатите правни задължения, 
залегнали в Договорите и в Хартата на 
основните права, тъй като неспазването 
е нарушение на първичното право на 
ЕС;

22. призовава да бъдат спазвани 
гореспоменатите правни задължения, 
залегнали в Договорите и в Хартата на 
основните права, тъй като неспазването 
е нарушение на първичното право на 
ЕС; призовава Агенцията за 
основните права щателно да оцени 
въздействието на мерките върху 
правата на човека и да издаде 
препоръки в случай на нарушения на 
Хартата;

Or. en

Изменение 215
Силвана Рапти

Проектостановище
Параграф 22a (нов)

Проектостановище Изменение

22а. призовава ЕЦБ, Европейската 
комисия и Еврогрупата да разгледат 
целите на стратегия „Европа 2020“ 
със същата степен на внимание 
както и реализацията на целите за 
фискални и икономически реформи за 
оценката на програмите;

Or. en
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Изменение 216
Фил Бениън

Проектостановище
Параграф 23

Проектостановище Изменение

23. призовава ЕС да не прилага 
същите институционални и 
финансови решения в бъдеще и да 
въведе механизми, позволяващи на 
институциите на ЕС да постигат 
социалните цели и политики, 
установени в Договорите, по-
специално отнасящите се до 
индивидуалните и колективните 
права на хората в ситуация на най-
голям риск от социално изключване;

заличава се

Or. en

Изменение 217
Елени Теохарус

Проектостановище
Параграф 23

Проектостановище Изменение

23. призовава ЕС да не прилага същите 
институционални и финансови решения
в бъдеще и да въведе механизми, 
позволяващи на институциите на ЕС да 
постигат социалните цели и политики, 
установени в Договорите, по-специално 
отнасящите се до индивидуалните и 
колективните права на хората в 
ситуация на най-голям риск от социално 
изключване;

23. призовава ЕС веднага щом е 
възможно да не прилага същите 
институционални и финансови решения 
и да въведе механизми за управление на 
кризи, позволяващи на институциите на 
ЕС да постигат социалните цели и 
политики, установени в Договорите, по-
специално отнасящите се до 
индивидуалните и колективните права 
на хората в ситуация на най-голям риск 
от социално изключване;

Or. en
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Изменение 218
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 23

Проектостановище Изменение

23. призовава ЕС да не прилага същите 
институционални и финансови 
решения в бъдеще и да въведе 
механизми, позволяващи на 
институциите на ЕС да постигат 
социалните цели и политики, 
установени в Договорите, по-специално 
отнасящите се до индивидуалните и 
колективните права на хората в 
ситуация на най-голям риск от социално 
изключване;

23. призовава ЕС да не прилага мерки за 
бюджетни ограничения в бъдеще и да 
въведе механизми, позволяващи на 
институциите на ЕС да постигат 
социалните цели и политики, 
установени в Договорите, по-специално 
отнасящите се до индивидуалните и 
колективните права на хората в 
ситуация на най-голям риск от социално 
изключване;

Or. en

Изменение 219
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 23

Проектостановище Изменение

23. призовава ЕС да не прилага същите 
институционални и финансови 
решения в бъдеще и да въведе 
механизми, позволяващи на 
институциите на ЕС да постигат 
социалните цели и политики, 
установени в Договорите, по-специално 
отнасящите се до индивидуалните и 
колективните права на хората в 
ситуация на най-голям риск от социално 
изключване;

23. призовава ЕС да поеме 
отговорността за прилагането на 
мерки, позволяващи на държавите —
членки на ЕС, да постигат социалните 
цели и политики, установени в 
Договорите, по-специално отнасящите 
се до индивидуалните и колективните 
права на хората в ситуация на най-голям 
риск от социално изключване;

Or. fi
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Изменение 220
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 23

Проектостановище Изменение

23. призовава ЕС да не прилага същите 
институционални и финансови решения
в бъдеще и да въведе механизми,
позволяващи на институциите на ЕС да
постигат социалните цели и 
политики, установени в Договорите,
по-специално отнасящите се до 
индивидуалните и колективните 
права на хората в ситуация на най-
голям риск от социално изключване;

23. призовава ЕС да не прилага същите 
институционални и финансови
структури в бъдеще и да въведе 
механизми, които принуждават
институциите на ЕС да зачитат и 
гарантират европейското социално 
законодателство, както е посочено в 
Договорите, в Хартата на основните 
права, в социалните директиви на ЕС, 
в европейските споразумения за 
социално партньорство и в други 
задължения на международно 
равнище (конвенции на МОТ, 
Европейската социална харта и 
Европейската конвенция за правата 
на човека); предлага в тази връзка, 
наред с другото, да създаде камара към 
Съда на Европейския съюз, 
специализирана в социалните 
въпроси, и да прегледа процедурите по 
възбуждане на правни искове.

Or. en

Изменение 221
Вероника Лопе Фонтане

Проектостановище
Параграф 23

Проектостановище Изменение

23. призовава ЕС да не прилага същите 
институционални и финансови 
решения в бъдеще и да въведе 
механизми, позволяващи на 
институциите на ЕС да постигат 
социалните цели и политики, 

23. призовава ЕС да въведе механизми, 
позволяващи на институциите на ЕС да 
постигат социалните цели и политики, 
установени в Договорите, по-специално 
отнасящите се до индивидуалните и 
колективните права на хората в 
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установени в Договорите, по-специално 
отнасящите се до индивидуалните и 
колективните права на хората в 
ситуация на най-голям риск от социално 
изключване;

ситуация на най-голям риск от социално 
изключване;

Or. es

Изменение 222
Пол Мърфи

Проектостановище
Параграф 24

Проектостановище Изменение

24. призовава Комисията и Съвета да 
отдадат същото внимание на 
социалните дисбаланси и да ги 
коригират, както правят това с 
макроикономическите дисбаланси, и 
за целта да поставят EPSCO и 
неговите приоритети на равноправна 
основа със Съвета по икономически и 
финансови въпроси (ECOFIN) и 
Еврогрупата;

24. призовава Комисията и Съвета да 
отдадат първостепенно внимание на 
социалните дисбаланси и да ги 
коригират;

Or. en

Изменение 223
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 24

Проектостановище Изменение

24. призовава Комисията и Съвета да 
отдадат същото внимание на социалните 
дисбаланси и да ги коригират, както 
правят това с макроикономическите 
дисбаланси, и за целта да поставят 
EPSCO и неговите приоритети на 
равноправна основа със Съвета по 

24. призовава Комисията и Съвета да 
отдадат същото внимание на социалните 
дисбаланси и да ги коригират, както 
правят това с макроикономическите 
дисбаланси, и за целта да поставят 
EPSCO и неговите приоритети на 
равноправна основа със Съвета по 
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икономически и финансови въпроси 
(ECOFIN) и Еврогрупата;

икономически и финансови въпроси 
(ECOFIN) и Еврогрупата, така че да 
поставят публичните финанси на 
държавите членки на стабилна 
основа и да сложат край на живота 
им на кредит;

Or. fi

Изменение 224
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 24

Проектостановище Изменение

24. призовава Комисията и Съвета да 
отдадат същото внимание на социалните 
дисбаланси и да ги коригират, както 
правят това с макроикономическите 
дисбаланси, и за целта да поставят 
EPSCO и неговите приоритети на 
равноправна основа със Съвета по 
икономически и финансови въпроси 
(ECOFIN) и Еврогрупата;

24. призовава Комисията и Съвета да 
отдадат същото внимание на социалните 
дисбаланси и да ги коригират, както 
правят това с макроикономическите 
дисбаланси, и за целта да поставят 
EPSCO и неговите приоритети на 
равноправна основа и да гарантират 
пълната им съгласуваност с тези на 
Съвета по икономически и финансови 
въпроси (ECOFIN) и Еврогрупата;

Or. en

Изменение 225
Фил Бениън, Филип Де Бакер

Проектостановище
Параграф 24

Проектостановище Изменение

24. призовава Комисията и Съвета да 
отдадат същото внимание на 
социалните дисбаланси и да ги 
коригират, както правят това с 
макроикономическите дисбаланси, и 
за целта да поставят EPSCO и 

24. призовава Комисията и Съвета да 
отдадат внимание на социалните 
дисбаланси и да ги коригират;
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неговите приоритети на равноправна 
основа със Съвета по икономически и 
финансови въпроси (ECOFIN) и 
Еврогрупата;

Or. en

Изменение 226
Елени Теохарус

Проектостановище
Параграф 24a (нов)

Проектостановище Изменение

24а. призовава Комисията и Съвета 
на Европа да спрат 
маргинализирането на ролята на 
Европейския парламент и да 
представят политически и дори 
институционални процедури и 
реформи, за да може в бъдеще всяко 
едно решение по подобни въпроси и 
кризи да се взема само след като бъде 
чут гласът на Европейския 
парламент и бъде взето под внимание 
неговото становище;

Or. en

Изменение 227
Пол Мърфи, Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 24a (нов)

Проектостановище Изменение

24а. призовава незабавно да се 
прекратят политиките за бюджетни 
ограничения;

Or. en
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Изменение 228
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 24a (нов)

Проектостановище Изменение

24а. препоръчва на Комисията и на 
държавите членки да не отчитат 
разходите за обществено 
здравеопазване и образование като 
разход, подлежащ на съкращаване, а 
като публична инвестиция в 
бъдещето на държавата, която 
следва да бъде зачитана и 
увеличавана, с цел да се подобри 
икономическото и социалното 
възстановяване;

Or. en

Изменение 229
Режина Баштуш

Проектостановище
Параграф 24a (нов)

Проектостановище Изменение

24a. в този контекст подчертава 
необходимостта от прилагане на 
ползотворни мерки за строги 
икономии, които са насочени да 
гарантират социална справедливост 
и позволяват постигането на баланс 
между икономическия растеж и 
заетостта, осъществяване на 
структурните реформи и 
бюджетната консолидация в 
подпомаганите държави членки, при 
зачитане на ценностите на 
Европейския съюз;
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Or. pt

Изменение 230
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 24a (нов)

Проектостановище Изменение

24а. призовава институциите в ЕС да 
вземат под внимание създаването на 
заетост и подкрепа за 
предприемачеството;

Or. en

Изменение 231
Марейе Корнелисен, Карима Дели
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 24a (нов)

Проектостановище Изменение

24а. счита, че само действително 
демократичните отговорни 
институции следва да направляват 
политическия процес по изготвяне и 
прилагане на програми за реформи в 
държави, изпаднали в сериозно 
финансово затруднение; Комисията 
следва да изпълнява ролята на 
политически водач: призовава ролята 
на ЕЦБ, МВФ да бъде сведена до 
техническа подкрепа, като освен това 
призовава МОТ да участва в 
качеството на консултант; 
призовава за повишена прозрачност и 
политическа и обществена 
ангажираност в изготвянето и 
прилагането на програми за реформи;
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Or. en

Изменение 232
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 24б (нов)

Проектостановище Изменение

24б. препоръчва щом отмине най-
тежкият период от финансовата 
криза, европейските институции, 
заедно с държавите членки, да 
приложат план за възстановяване на 
работните места, който е следвало 
да бъде приложен преди години, тъй
като това е единственият начин за 
затвърждаване на 
макроикономическите реформи и за 
възстановяване на дисбалансите в 
публичния сектор, като например 
дългът и дефицитът; за да се случи 
това трябва да бъде приложена 
стратегия за заетост, която да взема 
под внимание необходимостта от 
бързо възстановяване на кредитната 
система, по-специално по отношение 
на МСП, от реална политика за 
заетост с активни политики за 
пазара на труда, качество и 
европейски услуги за заетост в 
публичния сектор, политика за 
повишаване на работните заплати, 
европейска гаранция за заетост на 
младежта и програма за 
безработните домакинства и накрая 
— от по-внимателно фискално 
управление;

Or. en

Изменение 233
Пол Мърфи
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Проектостановище
Параграф 24б (нов)

Проектостановище Изменение

24б. счита, че е задължително 
прилагането на коренно различни, 
социалистически политики за 
справянето със социалната 
катастрофа, предизвикана от 
капитализма и кризата; 
следователно подчертава, че следва да 
се приложи система, основаваща се 
на едно действително прогресивно 
данъчно облагане, че банковият 
сектор трябва да премине в ръцете на 
държавата и да се ръководи по 
демократично планов начин и че 
следва да се спомогне за 
установяването на мащабен план за 
инвестиции в обществена 
инфраструктура и услуги, с цел да се 
създаде качествена заетост и 
обслужване за всички;

Or. en

Изменение 234
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 24б (нов)

Проектостановище Изменение

24б. призовава Комисията и Съвета 
да отдадат същото внимание на 
социалните дисбаланси и да ги 
коригират, както правят това с 
макроикономическите дисбаланси, и 
за целта да поставят EPSCO и 
неговите приоритети на равноправна 
основа и да гарантират пълната им 
съгласуваност с тези на Съвета по 
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икономически и финансови въпроси 
(ECOFIN) и Еврогрупата;

Or. en

Изменение 235
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 24в (нов)

Проектостановище Изменение

24в. призовава Комисията да 
представи доклад за напредъка на 
стратегия „Европа 2020“, с 
конкретен акцент върху липсата на 
напредък в държавите от 
програмата, и да излезе с 
предложения за извеждане на тези 
държави на пътя за постигане на 
целите на стратегия „Европа 2020“;

Or. en

Изменение 236
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 24в (нов)

Проектостановище Изменение

24в. препоръчва бъдещите реформи в 
областта на пазара на труда да са 
насочени не само към създаването на 
гъвкавост на пазара на труда, но и 
към гарантирането на сигурност чрез 
повишаване на 
конкурентоспособността на 
дружествата, като се вземат под 
внимание други елементи като 
енергийните разходи, нелоялната 
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конкуренция, социалния дъмпинг, 
справедливата и ефективна 
финансова система, фискалните 
политики, благоприятстващи 
растежа и заетостта и като цяло —
всичко, което подпомага развитието 
на реалната икономика и 
предприемачеството;

Or. en

Изменение 237
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 24г (нов)

Проектостановище Изменение

24г. призовава за неотложни мерки, 
които да предотвратят 
увеличаването на броя на 
безработните в държавите от 
програмата и призовава 
Европейската комисия да подкрепи 
това чрез анализ на политики и 
насърчаване на добри практики;

Or. en

Изменение 238
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 24г (нов)

Проектостановище Изменение

24г. призовава Комисията да извършва 
оценки на социалното въздействие 
преди да наложи мащабни реформи в 
държавите, включени в програмата, и 
да отчете ефекта на 
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разпространение на тези мерки, като 
например ефектът върху бедността, 
социалното изключване, нивото на 
престъпността и ксенофобията;

Or. en

Изменение 239
Едит Ещрела

Проектостановище
Параграф 24г (нов)

Проектостановище Изменение

24г. призовава Съвета да обмисли 
създаването на структура, подобна на 
Еврогрупата, в която държавите от 
еврозоната могат да съгласуват общи 
политики в социалната сфера, с цел 
предоставяне на конкретни решения 
на социалните проблеми; счита, че 
създаването на „социалната 
Еврогрупа“ би могла да допринесе за 
повишаване на видимостта на 
социалните проблеми и да насърчи 
създаването на по-справедлива 
икономика, която се основава в по-
голяма степен на солидарността и 
приобщаването;

Or. pt

Изменение 240
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 24д (нов)

Проектостановище Изменение

24д. счита, че тежестта на 
реформите следва да носят не само 
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държавите по програмата с дефицит 
по текущата сметка; държавите 
членки с излишък по текущата 
сметка също следва да допринасят за 
реформирането на икономиката на 
еврозоната; призовава в тази връзка 
Комисията да изготви препоръки за 
макроикономическите политики, 
насочени към държавите, които не 
участват в програмата;

Or. en

Изменение 241
Едит Ещрела

Проектостановище
Параграф 24д (нов)

Проектостановище Изменение

24е. настоятелно призовава ЕС да 
създаде програма за борба с 
младежката безработица, 
финансирана от приходите от данъка 
върху финансовите транзакции и с 
40 % от средствата на Общността 
по настоящата финансова рамка, 
които са останали неизползвани;

Or. pt

Изменение 242
Алехандро Серкас

Проектостановище
Параграф 24д (нов)

Проектостановище Изменение

24д. приканва Комисията и 
държавите членки да се консултират 
с гражданското общество, 
организациите на пациентите и 
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професионалните органи относно 
бъдещите мерки в сферата на 
здравеопазването, които ще бъдат 
включени в програмите за реформи, и 
да се възползват от комисията за 
социална закрила, за да се гарантира, 
че реформите повишават 
ефективността на системите и 
ресурсите, без да се излагат на 
опасност най-уязвимите групи и най-
важната социална закрила, 
включително закупуването и 
приемането на лекарства, най-
основните нужди и вземането под 
внимание на здравния персонал;

Or. en

Изменение 243
Едит Ещрела

Проектостановище
Параграф 24e (нов)

Проектостановище Изменение

24е. призовава ЕС да определи праг от
11 % за равнището на безработица до 
2020 г. и да включи този праг във 
фискалния пакт, като в същото 
време създава необходимите условия 
за съвместно използване на 
механизмите за социална подкрепа и 
изплащане на обезщетение за 
безработица в държавите членки, 
превишаващи този праг;

Or. pt

Изменение 244
Марейе Корнелисен
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 24e (нов)

Проектостановище Изменение

24е. отбелязва, че съгласно член 19 от 
Регламент (ЕО) № 472/2013 
Комисията представя доклад на 
Парламента до 1 януари 2014 г. 
относно прилагането на настоящия 
регламент; призовава Комисията да 
представи този доклад незабавно и да 
включи в него последствията от 
настоящия регламент върху 
въведените програми за реформи;

Or. en


