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Изменение 1
Olle Ludvigsson

Проектостановище
Позоваване 1 (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид член 148 и член 153, 
параграф 5 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС),

Or. en

Изменение 2
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Съображение -A (ново)

Проектостановище Изменение

-A. като има предвид, че ЕС е 
предприел решителни действия за 
преодоляване на кризата, както и че 
последиците от кризата са сериозни 
и се изразяват в голяма загуба на 
икономическа активност, значително 
нарастване на безработицата, рязък
спад на производителността и силно 
отслабени публични финанси,

Or. en

Изменение 3
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Съображение -Aа (ново)
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Проектостановище Изменение

-Aa. като има предвид, че високите 
степени на социална защита на ЕС 
смекчиха най-неблагоприятното
въздействие на кризата, както и че 
поради слабия растеж на 
производителността, 
възстановяването в Европа все още е 
по-бавно, отколкото в други части на 
света,

Or. en

Изменение 4
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Съображение -Aб (ново)

Проектостановище Изменение

-Aб. като има предвид, че първият 
годишен обзор на растежа бележи
началото на нов цикъл на 
икономическото управление на ЕС и 
на първия европейски семестър за 
координация на икономическата 
политика,

Or. en

Изменение 5
Mara Bizzotto

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че заетостта, 
пазарът на труда и социалните политики 
представляват съществена част от 

Б. като има предвид, че от декември 
2010 г. процентът на безработицата 
в Европа поддържа постоянно 
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реформите, които трябва да се проведат, 
в съответствие както с 
макроикономическия, така и с 
тематичния надзор в рамките на 
стратегията „Европа 2020”,

равнище от около 9 %, а процентът 
на безработицата сред младежта 
продължава да се увеличава; като има 
предвид, че заетостта, пазарът на труда 
и социалните политики следователно
представляват съществена част от 
реформите, които трябва да се проведат, 
в съответствие както с 
макроикономическия, така и с 
тематичния надзор в рамките на 
стратегията „Европа 2020”,

Or. it

Изменение 6
Heinz K. Becker

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че съществува 
необходимост от гарантиране на 
засилено взаимодействие между 
политиките в областта на заетостта, 
икономиката и социалните въпроси в 
контекста на Европейския семестър, 
както и че това трябва да се извърши по 
начин, насърчаващ демократичната 
отчетност, ангажираност и легитимност,

В. като има предвид, че съществува 
необходимост от гарантиране на 
засилено взаимодействие между 
политиките в областта на заетостта, 
икономиката и социалните въпроси в 
контекста на Европейския семестър, 
както и че това трябва да се извърши по 
начин, насърчаващ демократичната 
отчетност, ангажираност и легитимност, 
за да се отговори на демографските 
промени и поставените 
предизвикателства в интерес на 
поколенията,

Or. de

Изменение 7
Marian Harkin

Проектостановище
Съображение В
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Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че съществува 
необходимост от гарантиране на 
засилено взаимодействие между 
политиките в областта на заетостта, 
икономиката и социалните въпроси в 
контекста на Европейския семестър, 
както и че това трябва да се извърши по 
начин, насърчаващ демократичната 
отчетност, ангажираност и легитимност,

В. като има предвид, че съществува 
необходимост от гарантиране на 
засилено взаимодействие между 
политиките в областта на заетостта, 
икономиката и социалните въпроси в 
контекста на Европейския семестър, 
както и че това трябва да се извърши по 
начин, насърчаващ демократичната 
отчетност, ангажираност и легитимност,
и съществена роля във всичко това 
има пълното участие на Европейския 
парламент,

Or. en

Изменение 8
Philippe Boulland

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че съществува 
необходимост от гарантиране на 
засилено взаимодействие между 
политиките в областта на заетостта, 
икономиката и социалните въпроси в 
контекста на Европейския семестър, 
както и че това трябва да се извърши по 
начин, насърчаващ демократичната 
отчетност, ангажираност и легитимност,

В. като има предвид, че съществува 
необходимост от гарантиране на 
засилено взаимодействие между 
политиките в областта на заетостта, 
икономиката и социалните въпроси в 
контекста на Европейския семестър, 
както и че това трябва да се извърши по 
начин, насърчаващ демократичната 
отчетност, ангажираност и легитимност
на участниците в процеса на 
изготвяне на тези политики,

Or. fr

Изменение 9
Milan Cabrnoch
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Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че съществува 
необходимост от гарантиране на 
засилено взаимодействие между 
политиките в областта на заетостта, 
икономиката и социалните въпроси в 
контекста на Европейския семестър, 
както и че това трябва да се извърши по 
начин, насърчаващ демократичната 
отчетност, ангажираност и 
легитимност,

В. като има предвид, че съществува 
необходимост от гарантиране на 
засилено взаимодействие между 
политиките в областта на заетостта, 
икономиката и социалните въпроси в 
контекста на Европейския семестър, 
както и че това трябва да се извърши по 
начин, насърчаващ демократичната 
отчетност и легитимност,

Or. en

Изменение 10
Mara Bizzotto

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че съществува 
необходимост от гарантиране на 
засилено взаимодействие между 
политиките в областта на заетостта, 
икономиката и социалните въпроси в 
контекста на Европейския семестър, 
както и че това трябва да се извърши по 
начин, насърчаващ демократичната 
отчетност, ангажираност и легитимност,

В. като има предвид, че съществува 
необходимост от гарантиране на 
засилено взаимодействие между 
политиките в областта на заетостта, 
икономиката и социалните въпроси в 
контекста на Европейския семестър, 
както и че това трябва да се извърши по 
начин, насърчаващ субсидиарността,
демократичната отчетност, 
ангажираност и легитимност,

Or. it

Изменение 11
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Съображение Ва (ново)
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Проектостановище Изменение

Ва. като има предвид, че 
националните парламенти са 
формирани въз основа на свободния 
избор на гражданите и че вследствие 
на това те представляват и 
гарантират правата, които са им 
делегирали гражданите; като има 
предвид, че въвеждането на 
европейския семестър свежда тази 
прерогатива на парламентите до 
съвсем символично действие,

Or. fr

Изменение 12
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Съображение Вб (ново)

Проектостановище Изменение

Вб. като има предвид, че 
въвеждането на европейския 
семестър не следва по никакъв начин 
да подчинява основните права и 
установените социални права на 
гражданите на бюджетните 
ограничения,

Or. fr

Изменение 13
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Съображение Вв (ново)

Проектостановище Изменение

Вв. като има предвид, че 
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европейският семестър ще позволи на 
европейските институции да правят 
коментари относно националните 
проектобюджети преди още да бъдат 
приети от парламентите на 
национално равнище и като има 
предвид, че националните бюджети
ще трябва да се основават на 
икономически прогнози и препоръки 
от страна на Комисията и Съвета 
относно избора, който следва да се 
направи,

Or. fr

Изменение 14
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че като рамка за засилено 
икономическо и социално управление 
„Европа 2020” и Европейският семестър 
имат възможност да спомогнат за 
укрепването на един общ подход към 
предизвикателствата, реакциите и 
оценката на положението в държавите-
членки по отношение на заетостта и 
социалните въпроси; изразява 
съжаление обаче поради това, че 
Европейският парламент не беше 
включен в този процес по време на 
първия Европейски семестър;

1. счита, че като рамка за засилено 
икономическо и социално управление 
„Европа 2020” и Европейският семестър 
имат възможност да спомогнат за 
укрепването на един общ подход към 
предизвикателствата, реакциите и 
оценката на положението в държавите-
членки по отношение на заетостта и 
социалните въпроси;

Or. fr

Изменение 15
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. счита, че като рамка за засилено 
икономическо и социално управление
„Европа 2020” и Европейският семестър 
имат възможност да спомогнат за 
укрепването на един общ подход към 
предизвикателствата, реакциите и 
оценката на положението в държавите-
членки по отношение на заетостта и 
социалните въпроси; изразява 
съжаление обаче поради това, че 
Европейският парламент не беше 
включен в този процес по време на 
първия Европейски семестър;

1. счита, че „Европа 2020”, годишният 
обзор на растежа и Европейският 
семестър предоставят рамка за 
засилено икономическо и социално 
управление и за координация на 
икономическата политика и имат 
възможност да спомогнат за 
укрепването на един общ подход към 
предизвикателствата, реакциите и 
оценката на положението в държавите-
членки по отношение на заетостта и 
социалните въпроси; изразява 
съжаление обаче поради това, че 
Европейският парламент не беше 
включен в този процес по време на 
първия Европейски семестър и първия 
годишен обзор на растежа, който 
бележи началото на нов цикъл на 
икономическо управление в ЕС;

Or. en

Изменение 16
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че като рамка за засилено 
икономическо и социално управление 
„Европа 2020” и Европейският семестър 
имат възможност да спомогнат за 
укрепването на един общ подход към 
предизвикателствата, реакциите и 
оценката на положението в държавите-
членки по отношение на заетостта и 
социалните въпроси; изразява 
съжаление обаче поради това, че
Европейският парламент не беше 
включен в този процес по време на 
първия Европейски семестър;

1. счита, че като рамка за засилено 
икономическо и социално управление 
„Европа 2020” и Европейският семестър 
биха могли да спомогнат за укрепването 
на един общ подход към 
предизвикателствата, реакциите и 
оценката на положението в държавите-
членки по отношение на заетостта и 
социалните въпроси, ако те не 
останат завинаги формални
намерения и Европейският парламент 
действително е включен в този процес, 
за разлика от това, което се случи по 
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време на първия Европейски семестър;

Or. it

Изменение 17
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита, че като рамка за засилено 
икономическо и социално управление 
„Европа 2020” и Европейският семестър 
имат възможност да спомогнат за 
укрепването на един общ подход към 
предизвикателствата, реакциите и 
оценката на положението в държавите-
членки по отношение на заетостта и 
социалните въпроси; изразява 
съжаление обаче поради това, че 
Европейският парламент не беше 
включен в този процес по време на 
първия Европейски семестър;

1. счита, че като рамка за засилено 
икономическо и социално управление 
„Европа 2020” и Европейският семестър 
имат възможност да спомогнат за 
укрепването на един общ подход към 
предизвикателствата, реакциите и 
оценката на положението в държавите-
членки по отношение на заетостта и 
социалните въпроси, за да се изпълнят 
общите цели; изразява съжаление 
обаче поради това, че Европейският 
парламент не беше включен в този 
процес по време на първия Европейски 
семестър;

Or. en

Изменение 18
Pervenche Berès, Olle Ludvigsson

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава за споразумение относно
демократичното измерение на 
европейския семестър за координация
на политиката, така че да се даде 
възможност на Европейския 
парламент и на националните 
парламенти да изготвят своя график, 
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основни идеи и методология във 
взаимодействие със социалните 
партньори и гражданското 
общество;

Or. fr

Изменение 19
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 1а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изисква Парламентът да вземе 
дейно участие в европейския 
семестър, за да представлява 
интересите на гражданите и по този 
начин да допринесе за по-голямата
легитимност на социалната 
политика, която следва да 
провеждат държавите-членки;

Or. fr

Изменение 20
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изисква да се засили ролята на 
националните парламенти по 
отношение на тяхното интегриране
в процеса на изготвяне на 
икономическите и социалните 
политики, за да изразят своята
солидарност в качеството си на 
партньори на европейския семестър; 
като има предвид, че това ще 
допринесе за по-голяма легитимност 
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на взетите решения и за това 
Европейският парламент да не се 
превърне в единствен изключителен 
представител на интересите на 
европейските граждани и на 
национално равнище да бъдат 
предадени важни политически 
послания;

Or. fr

Изменение 21
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава Комисията и Съвета да
гарантират, че насоката на 
политиката за фискално 
консолидиране и структурните 
реформи са напълно съгласувани и 
съвместими с целите на Съюза за 
социално и устойчиво развитие; 
счита, че като определя и прилага
годишния обзор на растежа, Съюзът 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на високо 
равнище на заетост, гарантиране на 
съответната социална закрила, 
борбата със социалното изключване и 
високо равнище на образование, 
обучение и закрила на човешкото 
здраве; счита, че специфичните за 
всяка страна препоръки трябва да 
бъдат предмет на оценка на 
социалното въздействие;

Or. en

Изменение 22
Marije Cornelissen
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Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че насоките за 
политиките в областта на 
заетостта на държавите-членки и 
общите икономически насоки заедно 
формират неразделна част от 
европейския семестър и са еднакво 
важни за постигането на 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж; призовава 
Съвета и Комисията да гарантират, 
че всички препоръки по отношение на 
политиката са съобразени с 
интегрираните насоки;

Or. en

Изменение 23
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че неолибералните 
мерки, които продължават да се 
прилагат, по-специално в областта 
на т. нар. национални програми за 
реформа, „икономическото 
управление“ и европейския семестър, 
допринасят за засилване на 
социалната криза в някои държави с 
по-нестабилна икономика, което още 
повече затруднява живота на 
семействата и по-специално на 
жените и децата, които са 
основните жертви на нарастващата 
бедност, безработицата и
несигурната и недобре платена 
работа;
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Or. pt

Изменение 24
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава необходимостта да се 
даде приоритет на разрешаването на 
проблемите с безработицата, 
бедността и социалното изключване, 
което налага да се преразгледат 
настоящите икономически и 
финансови политики, по-специално по 
отношение на Пакта за стабилност,
вътрешния пазар и политиката на 
конкуренция, като се даде приоритет 
на устойчивата, качествена заетост, 
при която се зачитат правата на 
работещите, на инвестициите и 
качествените обществени услуги, 
които да осигурят социално
приобщаване, особено в областта на 
образованието, общественото здраве, 
грижата за децата, грижата за 
зависимите лица, обществения 
транспорт и социалните услуги;

Or. pt

Изменение 25
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Съвета и Комисията, 
когато предоставят насоки на 
държавите-членки относно политиките, 
да зачитат принципите на 

2. призовава Съвета и Комисията, 
когато предоставят насоки на 
държавите-членки относно политиките, 
да зачитат принципите на 
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субсидиарност и социален диалог в 
областта на заплатите и пенсиите, 
както и компетентността на държавите-
членки и на социалните партньори в 
тези области, в съответствие с член 
153, параграф 5 от ДФЕС;

субсидиарност и социален диалог, както 
и компетентността на държавите-членки 
и на социалните партньори; изтъква 
необходимостта да се наблюдава как 
липсата на съгласуване в областта на 
социалната сигурност се проявява 
като социален дъмпинг, който 
представлява все по-голяма заплаха за 
динамиката на конкуренцията на 
единния пазар;

Or. it

Изменение 26
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Съвета и Комисията, 
когато предоставят насоки на 
държавите-членки относно политиките, 
да зачитат принципите на 
субсидиарност и социален диалог в 
областта на заплатите и пенсиите, 
както и компетентността на държавите-
членки и на социалните партньори в 
тези области, в съответствие с член 
153, параграф 5 от ДФЕС;

2. подчертава, че насоките, дадени на 
държавите-членки относно политиките,
отчасти засягат области на 
политиката като заплатите и 
пенсиите, което попада в 
компетентността на държавите-членки и 
на социалните партньори, в 
съответствие с член 153, параграф 5 от 
ДФЕС; подчертава, че трябва да се 
гарантира демократична 
отговорност и да се зачитат 
принципите на субсидиарност и 
социален диалог, за да се запази 
пространството за политиките, 
необходимо за тяхното прилагане на 
национално равнище;

Or. en

Изменение 27
Antigoni Papadopoulou
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Съвета и Комисията, 
когато предоставят насоки на 
държавите-членки относно политиките, 
да зачитат принципите на 
субсидиарност и социален диалог в 
областта на заплатите и пенсиите, както 
и компетентността на държавите-членки 
и на социалните партньори в тези 
области, в съответствие с член 153, 
параграф 5 от ДФЕС;

2. призовава Съвета и Комисията, 
когато предоставят насоки на 
държавите-членки относно политиките, 
да вземат предвид, че кризата вече е 
взела тежки жертви в европейските 
общества и в някои държави 
безработицата сред младежта е 
достигнала цели 40 %, както и че 
милиони хора живеят под границата 
на бедността, да се борят с 
натрупаните неравновесия, да зачитат 
принципите на солидарност,
субсидиарност и социален диалог в 
областта на заплатите и пенсиите, както 
и компетентността на държавите-членки 
и на социалните партньори в тези 
области, в съответствие с член 153, 
параграф 5 от ДФЕС;

Or. en

Изменение 28
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Съвета и Комисията, 
когато предоставят насоки на 
държавите-членки относно политиките, 
да зачитат принципите на 
субсидиарност и социален диалог в 
областта на заплатите и пенсиите, както 
и компетентността на държавите-членки 
и на социалните партньори в тези 
области, в съответствие с член 153, 
параграф 5 от ДФЕС;

2. призовава Съвета и Комисията, 
когато предоставят насоки на 
държавите-членки относно политиките, 
да направят подробна оценка относно 
това дали предложените мерки за 
борба с бедността и социалното 
изключване и за прилагане на 
водещите цели по отношение на 
заетостта са съобразени с целите на 
стратегията „Европа 2020“ и да 
зачитат принципите на субсидиарност и 
социален диалог в областта на заплатите 
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и пенсиите, както и компетентността на 
държавите-членки и на социалните 
партньори в тези области, в 
съответствие с член 153, параграф 5 от 
ДФЕС;

Or. en

Изменение 29
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Съвета и Комисията, 
когато предоставят насоки на 
държавите-членки относно политиките, 
да зачитат принципите на 
субсидиарност и социален диалог в 
областта на заплатите и пенсиите, както 
и компетентността на държавите-членки 
и на социалните партньори в тези 
области, в съответствие с член 153, 
параграф 5 от ДФЕС;

2. призовава Съвета и Комисията, 
когато предоставят насоки на 
държавите-членки относно политиките в 
областта на образованието, 
заетостта и социалните въпроси, 
макроикономиката и бюджета, да 
зачитат принципите на субсидиарност и 
социален диалог в областта на заплатите 
и пенсиите, както и компетентността на 
държавите-членки и на социалните 
партньори в тези области, в 
съответствие с член 153, параграф 5 от 
ДФЕС; 

Or. fr

Изменение 30
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава Съвета и Комисията, 
когато предоставят насоки на 
държавите-членки относно политиките, 
да зачитат принципите на 

2. призовава Съвета и Комисията, 
когато предоставят насоки на 
държавите-членки относно политиките, 
да зачитат принципите на 
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субсидиарност и социален диалог в 
областта на заплатите и пенсиите, както 
и компетентността на държавите-членки 
и на социалните партньори в тези 
области, в съответствие с член 153, 
параграф 5 от ДФЕС;

субсидиарност и социален диалог в 
областта на заплатите и пенсиите, както 
и компетентността на държавите-членки 
и на социалните партньори в тези 
области, в съответствие с член 153, 
параграф 5 от ДФЕС, както и да се 
консултират със социалните 
партньори преди да представят 
своите препоръки;

Or. fr

Изменение 31
Olle Ludvigsson

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. призовава Комисията да използва 
цялата налична информация и ноу-
хау, включително получените от 
Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и 
труд, в своята оценка на напредъка по 
отношение на целите и 
инициативите на стратегията 
„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 32
Olle Ludvigsson

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава Комисията да направи 
оценка на въздействието въз основа 
на член 9 от ДФЕС относно 
препоръките за действие, 
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включително предложенията за
приоритетни действия, на 
пролетното заседание на Европейския 
съвет и препоръките за управление на 
всяка отделна държава на юнското 
заседание на Европейския съвет;

Or. en

Изменение 33
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изисква препоръките на 
Комисията и на Съвета да се 
основават приоритетно на социална 
политика в полза на образованието и 
обучението, достъпа до работни 
места, повторното приобщаване на 
безработните и по-добра координация 
на системите за социална закрила в
държавите-членки;

Or. fr

Изменение 34
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изразява загриженост, че 
европейските насоки се 
съсредоточават единствено върху
завършване на изграждането на 
вътрешния пазар чрез отстраняване 
на всички препятствия пред 
конкуренцията, без същевременно да 
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се засягат политиките за борба с
несигурността, бедността и 
социалното изключване;

Or. fr

Изменение 35
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. приканва европейските насоки да
бъдат придружени от оценка на 
въздействието на данъчната 
конкуренция между държавите и на
данъчните облекчения в държавите 
относно техните бюджетни 
постъпления;

Or. fr

Изменение 36
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. заявява намерението си да допринесе 
активно за изпълнението на стратегията 
„Европа 2020” и Европейския семестър, 
включително за аспектите им,
свързани със заетостта и социалните 
въпроси, като ги поддържа през цялата 
година на най-високо ниво в 
политическия дневен ред;

3. заявява намерението си да допринесе 
активно чрез практически действия за
справяне с проблема, свързан със
заетостта и извънредната социална 
ситуация, в която се намират 
европейските граждани, като осигури 
по подходящ и конкретен начин 
контрол върху изпълнението на 
стратегията „Европа 2020” и като 
участва в инициативите на
Европейския семестър; също така 
заявява, че ще направи всичко по 
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силите си, за да гарантира, че
заетостта и изнъредната социална
ситуация през цялата година ще 
останат на преден план в 
политическия дневен ред;

Or. it

Изменение 37
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. заявява намерението си да допринесе 
активно за изпълнението на стратегията 
„Европа 2020” и Европейския семестър, 
включително за аспектите им, свързани 
със заетостта и социалните въпроси, 
като ги поддържа през цялата година на 
най-високо ниво в политическия дневен 
ред;

3. заявява намерението си да допринесе 
активно за изпълнението на 
амбициозните цели на стратегията 
„Европа 2020” за нова линия на
растеж и на националните цели, 
уговорени съгласно стратегията 
„Европа 2020“ на държавите-членки и
Европейския семестър, включително за 
аспектите им, свързани със заетостта и 
социалните въпроси, като ги поддържа 
през цялата година на най-високо ниво в 
политическия дневен ред;

Or. en

Изменение 38
Heinz K. Becker

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. заявява намерението си да допринесе 
активно за изпълнението на стратегията 
„Европа 2020” и Европейския семестър, 
включително за аспектите им, свързани 
със заетостта и социалните въпроси, 

3. заявява намерението си да допринесе 
активно за изпълнението на стратегията 
„Европа 2020” и Европейския семестър, 
включително за аспектите им, свързани 
със заетостта и социалните въпроси, 
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като ги поддържа през цялата година на 
най-високо ниво в политическия дневен 
ред;

като ги поддържа през цялата година на 
най-високо ниво в политическия дневен 
ред; изтъква значението на 
инициативи като Европейската 
година на активния живот на 
възрастните хора и Учене през целия 
живот;

Or. de

Изменение 39
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. заявява намерението си да допринесе 
активно за изпълнението на стратегията 
„Европа 2020” и Европейския семестър, 
включително за аспектите им, свързани 
със заетостта и социалните въпроси, 
като ги поддържа през цялата година на 
най-високо ниво в политическия дневен 
ред;

3. заявява намерението си да допринесе 
активно за изпълнението на стратегията 
„Европа 2020” и Европейския семестър, 
включително за аспектите им, свързани 
със заетостта, социалните въпроси и 
свързаните с пола аспекти, като ги 
поддържа през цялата година на най-
високо ниво в политическия дневен ред;

Or. en

Изменение 40
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава значението на 
публичните инвестиции на 
европейско и национално равнище, за 
да се насърчи социалното и 
икономическото сближаване, по-
специално инвестициите в слабо 
развитите райони; затова счита, че е 
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от съществено значение да се отмени 
Пактът за стабилност и растеж
поради отрицателното му 
въздействие върху подходящото 
изпълнение на структурните фондове 
и инвестициите като цяло; изисква 
да се направи ясно разграничение
между инвестиции и текущи разходи
и счита, че разходите, свързани с 
образованието, социалните услуги, 
научноизследователската и развойна 
дейност и инфраструктурата, 
включително възобновяемите 
енергийни източници, транспорта и 
комуникациите, са инвестиции;

Or. pt

Изменение 41
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5 – встъпителна част

Проектостановище Изменение

5. декларира своята готовност да се 
включи в редовен политически диалог и 
размяна на мнения със съответните 
заинтересовани страни, в т.ч. 
социалните партньори и НПО, относно 
свързаните със заетостта и социалните 
въпроси аспекти на стратегията „Европа 
2020” и Европейския семестър, като в 
рамките на това:

5. декларира своята готовност да се 
включи в редовен политически диалог и 
размяна на мнения с националните 
парламенти и съответните 
заинтересовани страни, в т.ч. 
социалните партньори и НПО, относно 
свързаните със заетостта и социалните 
въпроси аспекти на стратегията „Европа 
2020” и Европейския семестър, като в 
рамките на това:

Or. en

Изменение 42
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 5 – встъпителна част
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Проектостановище Изменение

5. декларира своята готовност да се 
включи в редовен политически диалог и 
размяна на мнения със съответните 
заинтересовани страни, в т.ч. 
социалните партньори и НПО, относно 
свързаните със заетостта и социалните 
въпроси аспекти на стратегията „Европа 
2020” и Европейския семестър, като в 
рамките на това:

5. декларира своята готовност да се 
включи в редовен политически диалог и 
размяна на мнения със съответните 
заинтересовани страни, в т.ч.
стопанският сектор, социалните 
партньори и НПО, относно свързаните 
със заетостта и социалните въпроси 
аспекти на стратегията „Европа 2020” и 
Европейския семестър, като в рамките 
на това:

Or. en

Изменение 43
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 5 – встъпителна част

Проектостановище Изменение

5. декларира своята готовност да се 
включи в редовен политически диалог и 
размяна на мнения със съответните 
заинтересовани страни, в т.ч. 
социалните партньори и НПО, относно 
свързаните със заетостта и социалните 
въпроси аспекти на стратегията „Европа 
2020” и Европейския семестър, като в 
рамките на това:

5. (Не се отнася за българския текст.)

Or. fr

Изменение 44
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 5 – буква б)
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Проектостановище Изменение

б) поощрява Комитета по заетостта 
(EMCO) да споделя резултатите от 
извършваното от него наблюдение на 
заетостта с компетентната комисия на 
Европейския парламент,

б) поощрява прозрачността между 
участниците в европейския семестър, 
за да може Комитетът по заетостта 
(EMCO) да споделя редовно резултатите 
от извършваното от него наблюдение на 
заетостта с компетентната комисия на 
Европейския парламент,

Or. fr

Изменение 45
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 5 – буква б)

Проектостановище Изменение

б) поощрява Комитета по заетостта 
(EMCO) да споделя резултатите от 
извършваното от него наблюдение на 
заетостта с компетентната комисия
на Европейския парламент,

б) поощрява Комитета по заетостта 
(EMCO) да споделя резултатите от 
извършваното от него наблюдение на 
заетостта със съответните комисии на 
Европейския парламент,

Or. en

Изменение 46
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 5 – буква в)

Проектостановище Изменение

в) приканва социалните партньори, 
социалните НПО и другите 
заинтересовани страни да вземат 
участие в редовна размяна на мнения с 
Парламента, в частност относно 
прилагането на политиките в областта 
на заетостта и социалните въпроси, 

в) приканва социалните партньори, 
социалните НПО и другите 
заинтересовани страни да вземат 
участие в редовна размяна на мнения с 
Парламента, в частност относно 
прилагането на политиките в областта 
на заетостта и социалните въпроси, 
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както и по отношение на напредъка по 
пътя към постигането на свързаните с 
тях цели на ЕС;

както и по отношение на напредъка по 
пътя към постигането на свързаните с 
тях цели на ЕС; изисква
подготвителните документи за 
размяната на мнения да се 
предоставят предварително на 
членовете на компетентната 
парламентарна комисия;

Or. fr

Изменение 47
Mara Bizzotto

Проектостановище
Параграф 5 – буква ва) (нова)

Проектостановище Изменение

вa) като има предвид избухването на 
конфликта в Северна Африка и 
последвалото извънредно 
хуманитарно положение, призовава 
представителите на 
междуведомствено равнище и 
водещите НПО в държавите-членки 
да организират редовна размяна на 
мнения с цел сравняване на 
стратегиите, прилагани за справяне с 
извънредното положение в областта 
на имиграцията, и за определяне на
предприетите проекти и 
нововъзникналите нужди;

Or. it

Изменение 48
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 5а (нов)
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Проектостановище Изменение

5а. призовава европейският семестър 
да не бъде инструмент за изготвяне,
наблюдение и контрол на 
националните бюджети от страна
на Комисията и Съвета, а да бъде 
инструмент за подкрепа в 
изготвянето на бюджета при пълно 
зачитане на основните права и 
установените социални права на 
гражданите;

Or. fr

Изменение 49
Sergio Gaetano Cofferati, Frank Engel

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта от 
затвърждаване и 
институционализиране на
макроикономическия социален диалог 
и счита, че социалните партньори 
трябва да участват в развиването на 
действията, които Европейската 
комисия иска да предприеме в 
контекста на европейския семестър и 
прилагането на новото икономическо 
управление; социалните партньори 
ще представят становище или, ако е 
подходящо, препоръка към Комисията 
относно тези действия;

Or. en

Изменение 50
Mara Bizzotto
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да информира 
Парламента за резултатите от 
дейностите, провеждани по Програмата 
за взаимно обучение, по-специално в 
областите, подчертани в 
стратегическите насоки на Европейския 
съвет;

6. призовава Комисията да информира 
Парламента за резултатите от 
дейностите, провеждани по Програмата 
за взаимно обучение, по-специално в 
областите, подчертани в 
стратегическите насоки на Европейския 
съвет; изтъква значението на 
извършването на редовен контрол
върху степента на достъп и 
степента на усвояване на 
средствата, отпуснати за 
програмата, като по този начин 
предоставя възможност в реално 
време да се определи какви 
корективни мерки са необходими, за 
да се гарантира, че обичайните 
бюрократични спънки няма да 
възпрепятстват осъществяването на
целите на програмата;

Or. it

Изменение 51
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. изтъква, че е важно да се гарантира 
взаимно подсилвано взаимодействие 
между микроикономическите и 
макроикономическите политики, от 
една страна, и политиките в областта на 
заетостта и социалните въпроси, от 
друга, което е от съществено значение 
за осигуряването на възможност за 
постигане на общите цели на „Европа 
2020”;

7. изтъква, че е важно да се гарантира 
взаимно подсилвано взаимодействие 
между микроикономическите и 
макроикономическите политики, от 
една страна, и политиките в областта на 
заетостта и социалните въпроси, от 
друга, което е от съществено значение 
за осигуряването на възможност за 
постигане на общите цели на „Европа 
2020”, за зачитане на установените 
социални права и борбата срещу 
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бедността и социалното изключване;

Or. fr

Изменение 52
Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. поддържа ангажимента си да обърне 
специално внимание, включително при 
обсъждането на Европейския семестър, 
на въздействието на социалното 
положение и положението със заетостта 
върху макроикономическата ситуация и 
обратно.

8. поддържа ангажимента си да обърне 
специално внимание, включително при 
обсъждането на Европейския семестър, 
на въздействието на социалното 
положение и положението със заетостта 
върху макроикономическата ситуация и 
обратно и призовава Комисията да 
направи същото.

Or. fr

Изменение 53
Heinz K. Becker

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. поддържа ангажимента си да обърне 
специално внимание, включително при 
обсъждането на Европейския семестър, 
на въздействието на социалното 
положение и положението със заетостта 
върху макроикономическата ситуация и 
обратно.

8. безусловно поддържа ангажимента си 
да обърне специално внимание, 
включително при обсъждането на 
Европейския семестър, на 
въздействието на социалното положение 
и положението със заетостта върху 
макроикономическата ситуация и 
обратно.

Or. de
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Изменение 54
Olle Ludvigsson

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. счита, че заетостта и 
социалните политики играят 
ключова роля в стратегията „Европа 
2020“ и нейното управление; счита, 
че, като се има предвид кризата, тези 
политики трябва да бъдат засилени и 
че европейският семестър е 
изключително важен за постигане на 
тази цел;

Or. en

Изменение 55
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. счита, че в контекста на 
европейския семестър трябва да се 
обърне специално внимание на 
поощряването на държавите-членки 
да насърчават заетостта, да се 
борят срещу недекларирания труд, да 
насърчават ученето през целия 
живот, да направят разпоредбите по-
гъвкави и да подобрят условията в 
детските заведения;

Or. en

Изменение 56
Marian Harkin
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Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава Комисията и Съвета да 
гарантират, че устойчивият и 
приобщаващ растеж, свързан със 
заетостта и създаването на нови 
работни места, е в основата на 
всички политически предложения;

Or. en

Изменение 57
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава Комисията да
гарантира, че националните 
политики и цели, обявени в 
националните програми за реформа, 
са на достатъчно амбициозно 
равнище за постигане на основните 
цели на стратегията „ЕС 2020“; 
изразява загриженост относно 
факта, че това не е било така през 
първия европейски семестър; 
призовава Комисията да се увери, че 
всички държави-членки ще 
допринесат според възможностите 
си за постигането на основните цели;

Or. en

Изменение 58
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 8б (нов)
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Проектостановище Изменение

8б. отбелязва, че качеството на 
националните програми за реформа 
по време на първия европейски 
семестър се различават значително
по отношение на конкретност,
изпълнимост и изчерпателност; 
призовава Комисията да постигне 
високо качество на стандартния 
формат на националните програми за 
реформа за следващите европейски 
семестри;

Or. en

Изменение 59
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 8в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. призовава Комисията да 
гарантира по-добра съпоставимост 
на националните програми за 
реформа и да въведе общ целеви 
показател за оценка на програмите;

Or. en

Изменение 60
Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. подчертава, че Европа се нуждае 
от макроикономическа рамка, която 
да подкрепя устойчивото развитие, 
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от по-добра заетост и от социално 
сближаване; счита, че паричната и 
фискалната политика на ЕС са 
оказали отрицателно въздействие
върху икономическия растеж и
заетостта и припомня, че паричната 
политика следва да допринася за 
засилване на икономическото 
възстановяване и за борба срещу
безработицата;

Or. pt

Изменение 61
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. приканва Комисията и Съвета, в 
рамките на европейския семестър, да 
обърнат специално внимание на 
водещата насока 8 относно достъпа 
на младежта до образование, 
образователното насочване, 
персонализираното обучение и 
обучението през целия живот, което 
ще допринесе за годишния растеж и 
конкурентоспособността, като 
направи възможно съответствието 
между качествено обучение, или дори
обучение на високо равнище, и бъдещи
нужди на пазара на труда;

Or. fr

Изменение 62
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 8б (нов)
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Проектостановище Изменение

8б. приканва Комисията и Съвета да 
обърнат специално внимание на 
насока 9, като имат предвид факта, 
че икономическото възстановяване не 
може да бъде постигнато, ако не се
намали настоящият процент на 
безработицата и по-специално, на 
безработицата сред младежта в 
Европейския съюз, като 
предварително условие за това е 
борбата срещу преждевременното 
напускане на училище;

Or. fr

Изменение 63
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 8в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. с цел постигане на 75 % заетост и 
в рамките на засиленото
взаимодействие между политиката 
на заетост, социалната и 
икономическата политика, се 
препоръчва намаляване на социалните 
обезщетения за безработните и на 
обезщетенията, които се обуславят 
от задължението за извършване на 
общественополезен труд, както и на 
финансовите стимули за връщане на 
работа;

Or. fr

Изменение 64
Philippe Boulland
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Проектостановище
Параграф 8г (нов)

Проектостановище Изменение

8г. приканва Комисията и Съвета, в 
рамките на приемането на 
икономически политики, да следват 
прилагането на социалните цели на 
стратегията „Европа 2020“, по-
специално макроикономическите 
политики, които позволяват 
финансирането на социална 
политика, подкрепяща 
интегрирането на възрастните хора 
на пазара на труда, създаването на 
водещи насоки от държавите-членки 
относно въвеждането на общ 
минимален праг на социална закрила 
във всяко предприятие (европейски 
знак) и мобилността на младите 
работещи;

Or. fr

Изменение 65
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 8д (нов)

Проектостановище Изменение

8д. изисква европейският семестър да 
следи прилагането на насока 7, а 
именно относно борбата срещу 
недекларирания труд в държавите-
членки, което ще допринесе 
значително за благосъстоянието на 
Европейския съюз;

Or. fr
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Изменение 66
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 8е (нов)

Проектостановище Изменение

8е. изисква препоръките да бъдат 
направени достатъчно рано, за да 
окажат истинско въздействие върху 
бюджетните решения на национално 
равнище;

Or. fr

Изменение 67
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 8ж (нов)

Проектостановище Изменение

8ж. поддържа становището, че
заплатите в публичния сектор следва 
да бъдат ограничени, ако са свързани с 
индексиране, и преди всичко, ако е 
голям бюджетният дефицит на 
държавата-членка;

Or. fr

Изменение 68
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 8з (нов)

Проектостановище Изменение

8з. приканва Комисията и Съвета да 
следят за прилагането на насока 7, 
като поощряват икономическите и 
социалните политики при зачитане 
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на принципа на субсидиарност, като 
вземат под внимание увеличаването 
на продължителността на живота
при определяне възрастта на 
пенсиониране;

Or. fr

Изменение 69
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 8и (нов)

Проектостановище Изменение

8и. изисква европейският семестър да 
не се съсредоточава единствено върху 
икономическите процедури и насоки, 
специфични за всяка страна, а и върху 
трансграничните последици на 
вътрешния пазар, както и да се въведе 
такса върху финансовите 
транзакции, приложима за целия 
вътрешен пазар; тази такса ще 
позволи да се регулира структурният 
макроикономически дисбаланс и по 
този начин да се ограничи 
социалното въздействие на 
потенциални кризи върху 
европейските работници; по този 
начин таксата ще играе ролята на 
фискална защита;

Or. fr

Изменение 70
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 8a (нов)



AM\871080BG.doc 39/40 PE467.222v01-00

BG

Проектостановище Изменение

8a. призовава държавите-членки, 
които не са си поставили национални 
цели или които не са се ангажирали 
достатъчно да предприемат
необходимите действия за 
осъществяване на общата цел на ЕС 
за постигане на 75 % заетост на 
мъжете и жените в Европа до 2020 г., 
да започнат да преследват тази цел и 
да отстранят пречките на пазара на 
труда, като се съсредоточат по-
специално върху преодоляване на 
ключовия структурен недостатък на 
ЕС, а именно – слабото участие на 
пазара на труда на някои групи от 
населението;

Or. lt

Изменение 71
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава държавите-членки, 
които не са си поставили национални 
цели или които не са се ангажирали 
достатъчно да предприемат 
необходимите действия за 
осъществяване на общата цел на ЕС 
за постигане на 75 % заетост на 
мъжете и жените в Европа до 2020 г., 
да започнат да преследват тази цел и 
да отстранят пречките на пазара на 
труда, като се съсредоточат по-
специално върху преодоляване на 
ключовия структурен недостатък на 
ЕС, а именно – слабото участие на 
пазара на труда на някои групи от 
населението;
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