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Изменение 1
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че увеличаването на 
безработицата и задлъжнялостта, 
предизвикани от икономическата криза, 
противоречат на целта за устойчиви 
публични финанси, изтъква 
необходимостта държавите-членки да 
предприемат мерки за финансово 
стабилизиране, но посочва 
необходимостта да се определи график 
и методика и подчертава, че 
необмислените съкращения на 
публични инвестиции, насочени за
изследвания и образование, оказват 
отрицателни последици върху 
перспективите за растеж;

1. отбелязва, че увеличаването на 
безработицата и задлъжнялостта, 
предизвикани от икономическата криза, 
противоречат на целта за устойчиви 
публични финанси, изтъква 
необходимостта държавите-членки да 
предприемат мерки за финансово 
стабилизиране и подобряване на 
ликвидността на публичните 
финанси за намаляване на размера на 
дълговете, но посочва необходимостта 
да се определи график и методика;
подчертава приоритетното значение
на дългосрочните инвестиции в 
образование, изследвания и развитие, 
както и инвестиции, насочени към 
създаването на възможности за
растеж;

Or. en

Изменение 2
Birgit Sippel

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че увеличаването на 
безработицата и задлъжнялостта, 
предизвикани от икономическата криза, 
противоречат на целта за устойчиви 
публични финанси, изтъква 
необходимостта държавите-членки да 
предприемат мерки за финансово 
стабилизиране, но посочва 
необходимостта да се определи график 

1. отбелязва, че увеличаването на 
безработицата и задлъжнялостта, 
предизвикани от икономическата криза, 
противоречат на целта за устойчиви 
публични финанси, изтъква 
необходимостта държавите-членки да 
предприемат мерки за финансово 
стабилизиране, но посочва 
необходимостта да се определи график 
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и методика и подчертава, че 
необмислените съкращения на 
публични инвестиции, насочени за 
изследвания и образование, оказват 
отрицателни последици върху 
перспективите за растеж;

и методика и подчертава, че 
необмислените съкращения на 
публични инвестиции, насочени за 
изследвания и образование, оказват 
отрицателни последици върху 
перспективите за растеж; следователно, 
далновидните инвестиции в 
образованието и изследователската 
дейност трябва да продължат да се 
насърчават и където е необходимо, да 
се разширяват;

Or. de

Изменение 3
Sylvana Rapti

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че увеличаването на 
безработицата и задлъжнялостта, 
предизвикани от икономическата криза, 
противоречат на целта за устойчиви 
публични финанси, изтъква 
необходимостта държавите-членки да 
предприемат мерки за финансово 
стабилизиране, но посочва 
необходимостта да се определи график 
и методика и подчертава, че 
необмислените съкращения на 
публични инвестиции, насочени за 
изследвания и образование, оказват 
отрицателни последици върху 
перспективите за растеж;·

1. отбелязва, че увеличаването на 
безработицата и задлъжнялостта, 
предизвикани от икономическата криза, 
противоречат на целта за устойчиви 
публични финанси, изтъква 
необходимостта държавите-членки да 
предприемат мерки за финансово 
стабилизиране, но посочва 
необходимостта да се определи график 
и методика, като се вземат предвид 
конкретните обстоятелства в 
държавите-членки, и подчертава, че 
необмислените съкращения на 
публични инвестиции, насочени за 
изследвания и образование, оказват 
отрицателни последици върху 
перспективите за растеж;

Or. el
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Изменение 4
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва, че увеличаването на 
безработицата и задлъжнялостта,
предизвикани от икономическата криза, 
противоречат на целта за устойчиви 
публични финанси, изтъква 
необходимостта държавите-членки да 
предприемат мерки за финансово 
стабилизиране, но посочва 
необходимостта да се определи график 
и методика и подчертава, че
необмислените съкращения на 
публични инвестиции, насочени за 
изследвания и образование, оказват 
отрицателни последици върху 
перспективите за растеж;

1. отбелязва, че увеличаването на 
безработицата и задлъжнялостта и 
спадът в растежа, предизвикани от 
икономическата криза, противоречат на 
целта за устойчиви публични финанси, 
изтъква необходимостта държавите-
членки да предприемат мерки за 
финансово стабилизиране, но посочва 
необходимостта да се определи график 
и методика и подчертава, че 
необмислените съкращения на 
публични инвестиции, насочени за 
изследвания и образование, оказват 
отрицателни последици върху 
перспективите за растеж, заетост и 
социално включване;

Or. fr

Изменение 5
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава, че настоящото 
възстановяване все още е крехко и че 
безработицата продължава да 
нараства в повечето държави-членки, 
като младите хора са особено 
засегнати от нея; твърдо вярва, че не 
може да бъде обявен край на 
икономическата криза, докато 
нивото на безработицата не спадне 
значително и устойчиво, и 
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подчертава факта, че европейските 
социални държави демонстрираха 
своето значение чрез осигуряването 
на стабилност и чрез своя принос за
възстановяването;

Or. en

Изменение 6
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. настоява, че е необходимо 
Пактът за стабилност и растеж да 
бъде отменен и да се замени с Пакт за 
заетост и растеж, насочен към 
стимулирането на публичните 
инвестиции, подобряването на 
ефективността и определянето на 
специфични икономически, социални 
и екологични критерии, адаптирани 
към нуждите на отделните държави-
членки и най-вече насочен към
намаляването на безработицата и 
бедността;

Or. pt

Изменение 7
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. настоява, че е необходимо да се 
прекрати монетарната политика на 
ЕЦБ и ориентацията към свободния
пазар на Лисабонската стратегия, за 
да се превърне борбата срещу 
безработицата и бедността в 
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приоритет, да се подпомогнат
производството и създаването на 
работни места със съответните 
права, да се гарантира икономическо и 
социално сближаване и да се осигури 
бюджетна подкрепа за държавите с 
най-тежките проблеми, по-специално 
авансови плащания, без да се изискват 
допълнителни плащания от 
националните фондове;

Or. pt

Изменение 8
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Подзаглавие преди параграф 2 (ново)

Проектостановище Изменение

Социално измерение и измерение, 
свързано със заетостта, на 
стратегията за намиране на изход от 
кризата

Or. it

Изменение 9
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита за необходимо да се оцени 
подходящо предизвикания от кризата 
социален спад и спада на заетостта и да 
се определи на европейско равнище 
стратегия за намиране на изход, 
основана върху подкрепа за 
заетостта, образованието и 
инвестициите, възстановяване на 

2. счита за необходимо да се оцени 
подходящо предизвикания от кризата 
социален спад и спада на заетостта и да 
се определи на европейско равнище 
стратегия, основана върху подкрепа за 
работни места със съответните 
права, реализирането на потенциала 
на работниците, насърчаване на
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промишлеността и развитие на 
конкурентоспособна „зелена”
икономика; счита, че посочените цели 
трябва да бъдат в центъра на 
стратегията „ЕС 2020“;

образованието и инвестициите, 
възстановяване на промишлеността и 
други производствени сектори и 
развитие на качествени публични 
услуги, достъпни за всички; счита, че 
посочените цели трябва да бъдат в 
центъра на стратегията „ЕС 2020“;

Or. pt

Изменение 10
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита за необходимо да се оцени 
подходящо предизвикания от кризата 
социален спад и спада на заетостта и да 
се определи на европейско равнище 
стратегия за намиране на изход, 
основана върху подкрепа за заетостта, 
образованието и инвестициите, 
възстановяване на промишлеността и 
развитие на конкурентоспособна 
„зелена” икономика; счита, че 
посочените цели трябва да бъдат в 
центъра на стратегията „ЕС 2020“;

2. счита за необходимо да се оцени 
подходящо предизвикания от кризата 
социален спад и спада на заетостта и да 
се определи на европейско равнище 
стратегия за намиране на изход, 
основана върху подкрепа за заетостта, 
образованието, изследователската и 
развойна дейност и иновациите и 
инвестициите в производството, 
възстановяване на промишлеността и 
повишаване на 
конкурентоспособността и 
производителността на 
предприятията, най-вече на МСП и 
развитие на конкурентоспособна 
„зелена” икономика; счита, че 
посочените цели трябва да бъдат в 
центъра на стратегията „ЕС 2020“;

Or. es

Изменение 11
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. счита за необходимо да се оцени 
подходящо предизвикания от кризата 
социален спад и спада на заетостта и да 
се определи на европейско равнище 
стратегия за намиране на изход, 
основана върху подкрепа за заетостта, 
образованието и инвестициите, 
възстановяване на промишлеността
и развитие на конкурентоспособна 
„зелена” икономика; счита, че 
посочените цели трябва да бъдат в 
центъра на стратегията „ЕС 2020“;

2. счита за необходимо да се оцени 
подходящо предизвикания от кризата 
социален спад и спада на заетостта и да 
се определи на европейско равнище 
стратегия за намиране на изход, 
основана върху подкрепа за заетостта, 
образованието и инвестиции, които
водят до висока икономическа 
активност в бъдеще и до развитие на 
конкурентоспособна икономика; счита, 
че посочените цели трябва да бъдат в 
центъра на стратегията „ЕС 2020“;

Or. en

Изменение 12
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита за необходимо да се оцени 
подходящо предизвикания от кризата 
социален спад и спада на заетостта и да 
се определи на европейско равнище 
стратегия за намиране на изход, 
основана върху подкрепа за заетостта, 
образованието и инвестициите, 
възстановяване на промишлеността
и развитие на конкурентоспособна 
„зелена” икономика; счита, че 
посочените цели трябва да бъдат в 
центъра на стратегията „ЕС 2020“;

2. счита за необходимо да се оцени 
подходящо предизвикания от кризата 
социален спад и спада на заетостта и да 
се определи на европейско равнище 
стратегия за намиране на изход, 
основана върху подкрепа за заетостта, 
образованието и инвестициите, 
промишлен преход и развитие на 
конкурентоспособна „зелена”
икономика; счита, че посочените цели 
трябва да бъдат в центъра на 
стратегията „ЕС 2020“;

Or. fr
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Изменение 13
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че стратегията за 
икономическо възстановяване не трябва 
по никакъв начин да повтаря
структурния дисбаланс и дълбоките 
различия в доходите; счита, че 
финансовите и данъчни мерки на 
държавите-членки трябва да
защитават заплатите, пенсиите и 
покупателната способност на 
семействата;

3. счита, че стратегията за 
икономическо възстановяване трябва да 
въведе необходимите реформи за 
преодоляване на структурния 
дисбаланс, който утежнява 
производителността и 
конкурентоспособността на 
икономиката; счита, че финансовите и 
данъчни мерки на държавите-членки не 
трябва да поставят под заплаха 
устойчивостта на публичните 
финанси и възможността на 
държавите-членки да предоставят 
основните обществени услуги в 
бъдеще; изтъква необходимостта от 
възможно най-бързо връщане към 
бюджетната дисциплина, която е 
цел на Пакта за стабилност и 
растеж, за да се осигури устойчив 
растеж и създаване на работни 
места; настоява за изпълнението на 
поетите от държавите-членки 
ангажименти съгласно програмите за 
стабилност и за сближаване; 

Or. es

Изменение 14
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че стратегията за 
икономическо възстановяване не трябва 
по никакъв начин да повтаря 
структурния дисбаланс и дълбоките 
различия в доходите; счита, че 

3. счита, че стратегията за 
икономическо възстановяване не трябва 
по никакъв начин да повтаря 
структурния дисбаланс и дълбоките 
различия в доходите; счита, че 
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финансовите и данъчни мерки на 
държавите-членки трябва да защитават 
заплатите, пенсиите и покупателната 
способност на семействата;

финансовите и данъчни мерки на 
държавите-членки трябва да защитават 
заплатите, пенсиите, обезщетенията за 
безработица и покупателната 
способност на семействата;

Or. pt

Изменение 15
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че стратегията за 
икономическо възстановяване не трябва 
по никакъв начин да повтаря 
структурния дисбаланс и дълбоките 
различия в доходите; счита, че 
финансовите и данъчни мерки на 
държавите-членки трябва да защитават 
заплатите, пенсиите и покупателната 
способност на семействата;

3. счита, че стратегията за 
икономическо възстановяване не трябва 
по никакъв начин да повтаря 
структурния дисбаланс и дълбоките 
различия в доходите; счита, че 
финансовите и данъчни мерки на 
държавите-членки трябва да защитават 
заплатите, пенсиите и покупателната 
способност на домакинствата;

Or. fr

Изменение 16
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че предвижданото през 
следващите десетилетия 
застаряване на населението 
представлява безпрецедентно 
предизвикателство за държавите от 
ЕС; поради това мерките за 
преодоляване на кризата по принцип 
не следва да предизвикат дългосрочни 
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последствия за публичните финанси и 
по този начин да натоварват 
прекомерно бъдещите поколения с 
изплащането на сегашните дългове;

Or. en

Изменение 17
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта 
възстановяването на икономиката да се 
съчетае с политически мерки, насочени 
срещу структурната безработица, най-
вече сред младите хора и жените, 
насочена към увеличаване на 
качествената заетост с цел нарастване 
на производителността на труда и на 
инвестициите;

4. подчертава необходимостта 
възстановяването на икономиката да се 
съчетае с политически мерки, насочени 
срещу структурната безработица, най-
вече сред младите хора и жените с оглед
увеличаване на качествената заетост с 
цел нарастване на производителността 
на труда и на инвестициите; в този 
смисъл счита за много важни 
политиките за подобряване на 
качеството на човешкия капитал 
като образованието или политиките 
за здравеопазване, насочени към 
развиването на по-продуктивна и по-
продължително работеща работна 
сила, както и политики, насочени към 
удължаване на професионалната 
дейност;

Or. en

Изменение 18
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта 
възстановяването на икономиката да се 
съчетае с политически мерки, насочени 
срещу структурната безработица, най-
вече сред младите хора и жените,
насочена към увеличаване на 

4. подчертава необходимостта 
възстановяването на икономиката да се 
съчетае с политически мерки, насочени 
срещу структурната безработица, най-
вече сред младите хора и жените с оглед
увеличаване на качествената заетост с 
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качествената заетост с цел нарастване 
на производителността на труда и на 
инвестициите;

цел нарастване на производителността 
на труда и на инвестициите; призовава 
държавите-членки и Комисията да 
засилят своите политики и мерки в 
сферата на заетостта и пазара на 
труда, като ги поставят в основата 
на стратегията „ЕС 2020“;.

Or. it

Изменение 19
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта 
възстановяването на икономиката да се 
съчетае с политически мерки, насочени 
срещу структурната безработица, най-
вече сред младите хора и жените, 
насочена към увеличаване на 
качествената заетост с цел нарастване 
на производителността на труда и на 
инвестициите;

4. подчертава необходимостта 
възстановяването на икономиката да се
съчетае с политически мерки, насочени 
срещу структурната безработица, най-
вече сред младите хора, възрастните, 
хората с увреждания и жените с оглед
увеличаване на качествената заетост с 
цел нарастване на производителността 
на труда и на инвестициите;

Or. en

Изменение 20
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава необходимостта 
възстановяването на икономиката да се 
съчетае с политически мерки, насочени 
срещу структурната безработица, най-

4. подчертава необходимостта 
възстановяването на икономиката да се 
съчетае с политически мерки, насочени 
срещу структурната безработица, най-
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вече сред младите хора и жените, 
насочена към увеличаване на 
качествената заетост с цел нарастване 
на производителността на труда и на 
инвестициите;

вече сред младите хора, жените и 
възрастните хора с оглед увеличаване 
на качествената заетост с цел 
нарастване на производителността на 
труда и на инвестициите;

Or. fr

Изменение 21
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава необходимостта от 
подкрепа за политиката на заетост с 
общ подход към политиката на 
заплащане, особено в еврозоната, 
която да гарантира нарастването на 
заплатите в съответствие с реалния 
процент на инфлация и 
производителността, като се 
използва на европейско равнище 
потенциалът на фискалната 
политика и на политиката на 
заплащане в контекста на 
нарастващото търсене, 
икономическия растеж и правилното 
функциониране на вътрешния пазар;

Or. it

Изменение 22
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Подзаглавие преди параграф 5 (ново)

Проектостановище Изменение

Въздействието на демографските 
промени и стратегията за 
заетостта 
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Or. it

Изменение 23
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че устойчивостта на 
публичните финанси в голяма степен 
зависи от възможностите за повишаване 
на равнището на заетост и за
привеждането в действие на 
подходящи политики в областта на 
имиграцията, които предвиждат 
включване на пазара на труда и 
пълноправно гражданство, което да е 
в състояние да отговори на 
демографските и бюджетни 
предизвикателства, по-конкретно по 
отношение на устойчивостта на схемите 
за пенсионно осигуряване;

5. счита, че устойчивостта на 
публичните финанси в голяма степен 
зависи от възможностите за повишаване 
на равнището на заетост, за да отговори 
на демографските и бюджетни 
предизвикателства, по-конкретно по 
отношение на устойчивостта на схемите 
за пенсионно осигуряване; 
същестуващият европейски човешки 
капитал може да се подпомогне в 
средносрочен план с помощта на 
подходяща миграционна политика, 
която да доведе до интегрирането на 
мигранти на пазара на труда и до 
получаване на гражданство;

Or. en

Изменение 24
Birgit Sippel

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че устойчивостта на 
публичните финанси в голяма степен 
зависи от възможностите за повишаване 
на равнището на заетост и за 
привеждането в действие на подходящи 
политики в областта на имиграцията, 
които предвиждат включване на пазара 
на труда и пълноправно гражданство, 
което да е в състояние да отговори на 

5. счита, че устойчивостта на 
публичните финанси в голяма степен 
зависи от възможностите за повишаване 
на равнището на заетост, като се 
заплаща справедливо и подходящо 
възнаграждение, и за привеждането в 
действие на подходящи политики в 
областта на имиграцията, които 
предвиждат включване на пазара на 
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демографските и бюджетни 
предизвикателства, по-конкретно по 
отношение на устойчивостта на схемите 
за пенсионно осигуряване;

труда и пълноправно гражданство, 
което да е в състояние да отговори на 
демографските и бюджетни 
предизвикателства, по-конкретно по 
отношение на устойчивостта на схемите 
за пенсионно осигуряване;

Or. de

Изменение 25
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че увеличаването на 
равнището на заетост е особено 
важно, за да може ЕС да се справи със 
застаряването на населението, и 
подчертава, че високата степен на 
участие на пазара на труда е 
предпоставка за икономически 
растеж, социална интеграция и 
устойчива и конкурентоспособна 
социална пазарна икономика;

Or. en

Изменение 26
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че Стратегията до 2020 г. 
трябва да придобие конкретно 
измерение чрез „пакт за икономическа 
и социална политика и политика в 
областта на заетостта“, базиран на 
основни принципи, показатели и 
критерии, изчислими на национално и 
европейско равнище и придружени от 

6. счита, че Стратегията до 2020 г. 
трябва да си постави за цел 
подобряването на условията на 
живот на работниците и 
обикновените хора, гарантирайки 
справедливо разпределяне на 
ресурсите, стимулирайки 
икономическата дейност, създавайки 
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механизми за предоставяне на премии 
за лицата, които спазват целите, и 
коригиращи механизми за лицата, 
които не ги спазват, въз основа на 
принципите на гъвкавата сигурност и
метода за социален диалог;

работни места със съответните 
права, засилвайки ролята на 
държавата в икономиката, 
подобрявайки динамиката на 
предлагането, увеличавайки 
подкрепата за малкия бизнес и МСП и 
увеличавайки публичните 
инвестиции, като се вземат предвид
нуждите и характеристиките на 
отделните държави-членки;

Or. pt

Изменение 27
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че Стратегията до 2020 г. 
трябва да придобие конкретно 
измерение чрез „пакт за икономическа и 
социална политика и политика в 
областта на заетостта“, базиран на 
основни принципи, показатели и 
критерии, изчислими на национално и 
европейско равнище и придружени от 
механизми за предоставяне на премии за 
лицата, които спазват целите, и 
коригиращи механизми за лицата, които 
не ги спазват, въз основа на принципите 
на гъвкавата сигурност и метода за 
социален диалог;

6. счита, че Стратегията до 2020 г. 
трябва да придобие конкретно 
измерение чрез „пакт за икономическа и 
социална политика и политика в 
областта на заетостта“, целящ 
постигането на устойчивост на 
конкурентоспособността на 
европейската икономика и насочен 
към интегрирането на всички на 
пазара на труда, което би защитило
възможно най-добре гражданите от 
социално изключване; подчертава, че 
всички политики следва да се 
подкрепят взаимно, за да се постигне 
положителна синергия; стратегията 
следва да бъде базирана на основни 
принципи и където е възможно, на
показатели и критерии, изчислими и 
сравними на национално и европейско 
равнище и придружени от механизми за 
предоставяне на премии за лицата, 
които спазват целите, и коригиращи 
механизми за лицата, които не ги 
спазват, като се съблюдават
принципите на гъвкавата сигурност и 
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метода за социален диалог;

Or. en

Изменение 28
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че Стратегията до 2020 г. 
трябва да придобие конкретно 
измерение чрез „пакт за икономическа и 
социална политика и политика в 
областта на заетостта“, базиран на 
основни принципи, показатели и 
критерии, изчислими на национално и 
европейско равнище и придружени от 
механизми за предоставяне на премии за 
лицата, които спазват целите, и 
коригиращи механизми за лицата, които 
не ги спазват, въз основа на принципите 
на гъвкавата сигурност и метода за 
социален диалог;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. fr

Изменение 29
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Подзаглавие преди параграф 7 (ново)

Проектостановище Изменение

Устойчивост на системите за 
социална закрила

Or. it
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Изменение 30
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че публичните финанси, 
координирани на европейско равнище и 
предназначени за постигане на устойчив 
растеж, качествена заетост, 
запазването на насочена към 
интеграцията социална система и 
преразпределяне на ресурсите, 
съставляват необходимия отговор на 
последиците от финансовата, 
икономическата и социалната  криза и 
на предизвикателствата на 
демографските промени и 
глобализацията;

7. счита, че публичните финанси, 
координирани на европейско равнище и 
предназначени за постигане на устойчив
растеж, качествена заетост, както и 
одобряването на необходимите 
реформи за гарантиране на 
жизнеспособността на системите за 
социална закрила, съставляват 
необходимия отговор на последиците от 
финансовата, икономическата и 
социалната  криза и на 
предизвикателствата на демографските 
промени и глобализацията;

Or. es

Изменение 31
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че публичните финанси, 
координирани на европейско равнище и 
предназначени за постигане на устойчив 
растеж, качествена заетост, запазването 
на насочена към интеграцията социална 
система и преразпределяне на 
ресурсите, съставляват необходимия 
отговор на последиците от финансовата, 
икономическата и социалната криза и на 
предизвикателствата на демографските 
промени и глобализацията;

7. счита, че публичните финанси, 
координирани на европейско равнище и 
предназначени за постигане на устойчив 
растеж, качествена заетост, запазването 
на насочена към интеграцията социална 
система и солидарност за всички 
поколения, съставляват необходимия 
отговор на последиците от финансовата, 
икономическата и социалната криза и на 
предизвикателствата на демографските 
промени и глобализацията;
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Or. en

Изменение 32
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че публичните финанси, 
координирани на европейско равнище 
и предназначени за постигане на 
устойчив растеж, качествена заетост, 
запазването на насочена към 
интеграцията социална система и 
преразпределяне на ресурсите,
съставляват необходимия отговор на 
последиците от финансовата, 
икономическата и социалната криза и на 
предизвикателствата на демографските 
промени и глобализацията;

7. счита, че по-доброто координиране 
на политиките на държавите-членки 
в областта на публичните финанси, 
предназначени за постигане на устойчив 
растеж, качествена заетост, запазването 
на насочена към интеграцията социална 
система и преразпределяне на ресурсите
би могло да стане част от
необходимия отговор на последиците от 
финансовата, икономическата и 
социалната криза и на 
предизвикателствата на демографските 
промени и глобализацията;

Or. en

Изменение 33
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че публичните финанси, 
координирани на европейско равнище и 
предназначени за постигане на устойчив 
растеж, качествена заетост, запазването 
на насочена към интеграцията социална 
система и преразпределяне на 
ресурсите, съставляват необходимият 
отговор на последиците от 
финансовата, икономическата и 
социалната  криза и на 
предизвикателствата на демографските 
промени и глобализацията;

7. счита, че публичните финанси, 
координирани на европейско равнище и 
предназначени за постигане на устойчив 
растеж, качествена заетост, запазването 
на насочена към интеграцията социална 
система и преразпределяне на 
ресурсите, съставляват един от 
необходимите отговори на 
последиците от финансовата, 
икономическата и социалната  криза и 
на предизвикателствата на 
демографските промени и 
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глобализацията;

Or. fr

Изменение 34
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. припомня, че дългосрочният 
баланс на схемите за задължително 
пенсионно осигуряване зависят не 
само от демографските промени, но и 
от производителността на 
работещите, която влияе върху 
процента на потенциалния растеж, 
както и от дела от БВП,
предназначен за финансиране на тези 
схеми;

Or. it

Изменение 35
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. отбелязва значението на 
предстоящата Зелена книга относно 
реформата на пенсионните схеми и 
счита за съществено разработването 
на надеждна и устойчива 
осигурителна система, основаваща се 
на двоен източник - държавно и 
допълнително осигуряване, която 
следва да получава както договорни, 
така и данъчни стимули;

8. призовава държавите-членки да 
преразгледат и да намалят възрастта 
за пенсиониране като средство за 
стимулиране на заетостта, особено 
сред младите хора, както и за 
намаляване на безработицата;
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Or. pt

Изменение 36
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. отбелязва значението на 
предстоящата Зелена книга относно 
реформата на пенсионните схеми и 
счита за съществено разработването на 
надеждна и устойчива осигурителна 
система, основаваща се на двоен 
източник - държавно и допълнително 
осигуряване, която следва да получава 
както договорни, така и данъчни 
стимули;

8. отбелязва значението на 
предстоящата Зелена книга относно 
реформата на пенсионните схеми и 
счита за съществено разработването на 
устойчива, надеждна, достатъчно
диверсифицирана пенсионна система 
с различни източници на 
финансиране, базирана на трудовия и 
финансовия пазар, както и на 
корпоративни схеми и включваща 
схеми за държавно, допълнително 
осигуряване от работодател и 
индивидуално осигуряване, която 
следва да получава договорни и 
данъчни стимули; поради това 
признава важността на 
информираността на гражданите на 
ЕС относно пенсионните схеми;

Or. en

Изменение 37
Danuta Jazłowiecka & Csaba Őry

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. подчертава, че в дългосрочен план 
имплицитният пенсионен дълг
представлява един от най-големите 
дялове от общия публичен дълг и че 
държавите-членки следва редовно да 
публикуват информация относно 
техния имплицитен пенсионен дълг, 
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следвайки общоприетата 
методология;

Or. en

Изменение 38
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че необходимостта от 
съществуването на устойчиви публични 
финанси и подходящи системи за 
осигуряване на защита и социална 
интеграция изисква повишаване на 
качеството и ефикасността на 
администрацията и публичните разходи, 
както и по-справедливо разпределяне на 
данъчната тежест с постепенно и 
отчетливо намаляване на данъчния 
натиск върху трудовите 
възнаграждения, така че бедността да 
бъде намалена и да се гарантира 
социално сближаване, което е ключов 
фактор за конкурентоспособността 
и устойчивостта на европейския 
икономически и социален модел.

9. счита, че необходимостта от 
съществуването на устойчиви публични 
финанси и подходящи системи за 
осигуряване на защита и социална 
интеграция изисква повишаване на 
качеството и ефикасността на 
администрацията и публичните разходи, 
както и по-справедливо разпределяне на 
данъчната тежест, по-специално чрез 
въвеждането на данък върху 
транзакциите във финансовия сектор 
и премахването на данъчните
убежища, така че бедността да бъде 
намалена и да се гарантира социално 
сближаване.

Or. pt

Изменение 39
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че необходимостта от 
съществуването на устойчиви публични 
финанси и подходящи системи за 
осигуряване на защита и социална 
интеграция изисква повишаване на 
качеството и ефикасността на 
администрацията и публичните разходи, 

9. счита, че необходимостта от 
съществуването на устойчиви публични 
финанси и подходящи системи за 
осигуряване на защита и социална 
интеграция изисква повишаване на 
качеството и ефикасността на 
администрацията и публичните разходи, 
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както и по-справедливо разпределяне на 
данъчната тежест с постепенно и 
отчетливо намаляване на данъчния 
натиск върху трудовите 
възнаграждения, така че бедността да 
бъде намалена и да се гарантира 
социално сближаване, което е ключов 
фактор за конкурентоспособността и 
устойчивостта на европейския 
икономически и социален модел.

както и по-справедливо разпределяне на 
данъчната тежест с постепенно и 
отчетливо намаляване на данъчния 
натиск върху трудовите възнаграждения 
и МСП, така че бедността да бъде 
намалена, да се гарантира социално 
сближаване и да се насърчи растежа и 
производителността на 
икономиката, което е ключов фактор 
за конкурентоспособността и 
устойчивостта на европейския 
икономически и социален модел.

Or. es

Изменение 40
Elizabeth Lynne

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. счита, че необходимостта от 
съществуването на устойчиви публични 
финанси и подходящи системи за 
осигуряване на защита и социална 
интеграция изисква повишаване на 
качеството и ефикасността на 
администрацията и публичните разходи, 
както и по-справедливо разпределяне на 
данъчната тежест с постепенно и 
отчетливо намаляване на данъчния 
натиск върху трудовите 
възнаграждения, така че бедността да 
бъде намалена и да се гарантира 
социално сближаване, което е ключов 
фактор за конкурентоспособността и 
устойчивостта на европейския 
икономически и социален модел.

9. счита, че необходимостта от 
съществуването на устойчиви публични 
финанси и подходящи системи за 
осигуряване на защита и социална 
интеграция изисква повишаване на 
качеството и ефикасността на 
администрацията и публичните разходи, 
както и държавите-членки да 
предприемат мерки за гарантиране на 
по-справедливо разпределяне на 
данъчната тежест с постепенно и 
отчетливо намаляване на данъчния 
натиск върху трудовите 
възнаграждения, което би могло да 
помогне да се намали бедността и да се 
гарантира социално сближаване, което е 
ключов фактор за 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на европейския 
икономически и социален модел.

Or. en
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