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Изменение 1
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. призовава Комисията да приеме 
незабавно обещаното съобщение 
относно социалното измерение на 
ИПС и във връзка с това да 
актуализира таблото с показатели за 
макроикономическите дисбаланси с 
набор от показатели за заетостта и 
социални показатели заедно с 
приемането на отделно табло с 
показатели за социалното измерение 
на ИПС;

Or. en

Изменение 2
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че няколко 
държави членки са представили доклади 
относно напредъка във връзка с целите 
на стратегията „ЕС 2020“, някои от 
които очертават конкретни проекти, 
посветени на тези цели; призовава 
всички държави членки да добавят тези 
доклади като част от своя принос към 
европейския семестър за 2014 г.

1. изразява съжаление поради факта, 
че само няколко държави членки са 
представили доклади относно напредъка 
във връзка с целите на стратегията 
„ЕС 2020“, някои от които очертават 
конкретни проекти, посветени на тези 
цели; призовава всички държави членки 
да добавят тези доклади като част от 
своя принос към европейския семестър 
за 2014 г.;

Or. es
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Изменение 3
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че няколко 
държави членки са представили доклади 
относно напредъка във връзка с целите 
на стратегията „ЕС 2020“, някои от 
които очертават конкретни проекти, 
посветени на тези цели; призовава 
всички държави членки да добавят 
тези доклади като част от своя 
принос към европейския семестър за 
2014 г.

1. отбелязва факта, че няколко държави 
членки са представили доклади относно 
напредъка във връзка с целите на 
стратегията „ЕС 2020“, някои от които 
очертават конкретни проекти, посветени 
на тези цели;

Or. pt

Изменение 4
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства факта, че няколко 
държави членки са представили доклади 
относно напредъка във връзка с целите 
на стратегията „ЕС 2020“, някои от 
които очертават конкретни проекти, 
посветени на тези цели; призовава 
всички държави членки да добавят тези 
доклади като част от своя принос към 
европейския семестър за 2014 г.

1. приветства факта, че няколко 
държави членки са представили доклади 
относно напредъка във връзка с целите 
на стратегията „ЕС 2020“, някои от 
които очертават конкретни проекти, 
посветени на тези цели; призовава 
всички държави членки да добавят тези 
доклади като част от своя принос към 
европейския семестър за 2014 г.;
изразява съжаление, че Комисията не 
е представила доклад за напредъка по 
стратегията „ЕС 2020“; призовава 
Комисията да представя такъв 
доклад всяка година;

Or. en
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Изменение 5
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. припомня, че в своя годишен 
доклад относно стратегията за 
растеж Парламентът призова за 
изработването на стратегия, която 
може да направи програмите за 
бюджетна дисциплина съвместими 
със стимулите за растеж и създаване 
на работни места; в този смисъл
счита, че дори да бъдат внесени 
малки промени в календара за 
фискална консолидация, 
представените от Комисията 
специфични за всяка държава 
препоръки остават недостатъчни за 
постигането на тези цели; 
предупреждава, че специфичните за 
всяка държава препоръки, дадени във 
връзка със структурни реформи, 
може да имат същото отрицателно 
въздействие върху растежа и 
заетостта както досегашната 
политика на бюджетна дисциплина;

Or. es

Изменение 6
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че неолибералните 
мерки, т.нар. мерки за бюджетна 
дисциплина, които бяха засилени, 



PE516.693v01-00 6/55 AM\944149BG.doc

BG

наред с другото, в рамките на 
националните планове за реформа, 
икономическото управление и 
европейския семестър, допринасят за 
задълбочаване на икономическата и 
социалната криза в редица държави с 
по-неукрепнала икономика, като 
затрудняват все повече живота на 
семействата от работническата 
класа и по-специално на жените и 
децата, които са основните 
потърпевши от увеличаването на 
бедността, безработицата и 
несигурната и зле платена работа;

Or. pt

Изменение 7
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява своята загриженост 
поради общата липса на стремеж и
напредък по целите на стратегията 
„Европа 2020“; призовава в основата 
на европейския семестър да бъдат 
заложени целите на стратегията 
„ЕС 2020“, като държавите членки си 
поставят амбициозни национални 
задачи с подробни стратегии за 
постигането им, и напредъкът се 
наблюдава видимо чрез националните 
програми за реформи, специфичните 
за всяка държава препоръки и 
годишния обзор на растежа; 
призовава Комисията да отправя 
системно препоръки на държавите 
членки по всяка от целите на 
стратегията „ЕС 2020“, по която 
има липса на напредък;

Or. en
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Изменение 8
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява твърдо убеждение, че 
специфичните за всяка държава 
препоръки в контекста на 
европейския семестър ще станат 
много по-значими и ефикасни, когато 
бъдат въведени показателите в 
социалната сфера — които следва да 
бъдат възприети в процедурата при 
макроикономически дисбаланси и 
самостоятелно — и бъде установено 
табло с показатели;

Or. en

Изменение 9
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. изразява съжаление поради факта, 
че в момента ЕС-27 се намира в 
рецесия и че прилаганите 
понастоящем фискални политики не 
водят до обрат на този процес; 
поради това призовава Комисията да 
преоцени подхода си с оглед на този 
факт и на неприемливите нива на 
младежка и дълготрайна безработица 
в много държави членки;

Or. en
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Изменение 10
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. посочва, че асиметриите в 
препоръките на Комисията са довели 
до безпрецедентно увеличаване на 
социално-икономическите различия и 
различията в областта на заетостта 
между държавите членки; 
предупреждава, че независимо от 
незначителните подобрения все още в 
препоръките има асиметрии, които 
вероятно ще продължат да 
задълбочават тези различия;

Or. es

Изменение 11
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. настоятелно призовава 
Комисията да наблюдава 
националните цели по стратегията 
„ЕС 2020“ в държавите членки, на 
които се предоставя финансова 
помощ, и с тази цел да отправя 
адаптирани специални за всяка 
държава препоръки, като взема под 
внимание по съответен начин 
ограниченията, произтичащи от 
програмите за макроикономическо 
приспособяване;

Or. en
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Изменение 12
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. изразява съжаление поради факта, 
че независимо от многократните 
искания от страна на Парламента да 
бъдат представени национални 
планове за заетост и за младежка 
заетост във всички държави членки, 
значителен брой от тях все още не са 
го направили;

Or. es

Изменение 13
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. призовава Комисията и Съвета да 
продължат да подобряват 
показателите за наблюдение на 
социалното и екологичното 
измерение и на измерението, свързано 
с иновациите, на стратегията 
„ЕС 2020“ в рамките на европейския 
семестър; призовава да бъдат 
разработени количествени и 
качествени методики за подобряване 
на точността при оценките на 
цялостното социално и екологично 
действително положение, което 
понастоящем не е обхванато в пълна 
степен от съпоставими 
статистически данни на равнището 
на ЕС;

Or. en
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Изменение 14
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. счита за положителен факт 
признанието от страна на 
Комисията, че е необходимо 
намаляване на облагането на труда за 
сметка на други източници на доходи, 
като екологичното данъчно облагане;
при все това обаче изисква от 
Комисията да има предвид, че е 
необходимо по-високо данъчно 
облагане на капитала, с цел да се 
ускори процесът на фискална 
консолидация по по-справедлив начин;

Or. es

Изменение 15
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава, че тазгодишните
специфични за всяка държава 
препоръки (CSRs) са особено важни, 
тъй като държавите членки 
определят своите инвестиционни 
приоритети за политиката на 
сближаване в рамките на следващата 
многогодишна финансова рамка 
(МФР); в този контекст призовава за 
по-целево насочване на 
финансирането от ЕС към 
политиките за растеж и заетост, и 
по-специално – към борбата с 

2. признава, че специфичните за всяка 
държава препоръки (CSRs) са особено 
важни през тази година и следва да 
бъдат насочени към съчетаването на 
програмите за бюджетна дисциплина 
със стимулите за растеж, като се 
води борба с безработицата, особено 
сред младите хора, и се поддържат 
производителните инвестиции, като 
тези в образованието и иновациите;
изразява съжаление поради факта, че 
Комисията не е включила в своите 
проекти за препоръки повечето от 
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безработицата сред младите хора; препоръките, изготвени от 
Парламента; изразява своята 
загриженост във връзка с 
увеличаването на социалните и 
икономическите различия между 
държавите членки;

Or. es

Изменение 16
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава, че тазгодишните 
специфични за всяка държава 
препоръки (CSRs) са особено важни, 
тъй като държавите членки определят 
своите инвестиционни приоритети за 
политиката на сближаване в рамките на 
следващата многогодишна финансова 
рамка (МФР); в този контекст призовава 
за по-целево насочване на 
финансирането от ЕС към политиките за 
растеж и заетост, и по-специално – към 
борбата с безработицата сред младите 
хора;

2. признава, че тазгодишните 
специфични за всяка държава 
препоръки (CSRs) са особено важни, 
тъй като държавите членки определят 
своите инвестиционни приоритети за 
политиката на сближаване в рамките на 
следващата многогодишна финансова 
рамка (МФР); в този контекст призовава 
за насочване на финансирането от ЕС 
към политиките за растеж и заетост, и 
по-специално — към борбата с 
безработицата сред младите хора и 
създаването на трайни работни 
места, които не са несигурни, 
предполагат задължително плащане 
на вноските за социално осигуряване и 
адекватно възнаграждение;

Or. de

Изменение 17
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. признава, че тазгодишните 
специфични за всяка държава 
препоръки (CSRs) са особено важни, 
тъй като държавите членки определят 
своите инвестиционни приоритети за 
политиката на сближаване в рамките на 
следващата многогодишна финансова 
рамка (МФР); в този контекст призовава 
за по-целево насочване на 
финансирането от ЕС към политиките 
за растеж и заетост, и по-специално 
– към борбата с безработицата сред 
младите хора;

2. признава, че тазгодишните 
специфични за всяка държава 
препоръки (CSRs) са особено важни, 
тъй като държавите членки определят 
своите инвестиционни приоритети за 
политиката на сближаване в рамките на 
следващата многогодишна финансова 
рамка (МФР); в този контекст призовава 
за по-целево насочване на 
финансирането от ЕС по всички 
приоритети на стратегията 
„ЕС 2020“;

Or. en

Изменение 18
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава, че тазгодишните 
специфични за всяка държава 
препоръки (CSRs) са особено важни, 
тъй като държавите членки определят 
своите инвестиционни приоритети за 
политиката на сближаване в рамките на 
следващата многогодишна финансова 
рамка (МФР); в този контекст призовава 
за по-целево насочване на 
финансирането от ЕС към политиките за 
растеж и заетост, и по-специално – към 
борбата с безработицата сред младите 
хора;

2. признава, че тазгодишните 
специфични за всяка държава 
препоръки (CSRs) са особено важни, 
тъй като държавите членки определят 
своите инвестиционни приоритети за 
политиката на сближаване в рамките на 
следващата многогодишна финансова 
рамка (МФР); в този контекст призовава 
за по-целево насочване на 
финансирането от ЕС към политиките за 
растеж и заетост, и по-специално — към 
борбата с безработицата сред младите 
хора и дълготрайната безработица;

Or. en
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Изменение 19
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. изразява загриженост поради все 
по-ширещото се схващане, че 
миграцията би могла да реши 
проблема с безработицата сред 
младите хора; счита, че макар 
свободното движение на работници 
да е основополагащ принцип на 
Договора, като отговор на 
настоящата криза то крие риска от 
изтичане на мозъци, създава нови 
дисбаланси между активното и 
неактивното население и в крайна 
сметка би могло да благоприятства 
протичащата поляризация в ЕС и 
особено в еврозоната;

Or. en

Изменение 20
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства факта, че няколко 
държави членки са приели важни 
реформи на пазара на труда, целящи 
подобряване на устойчивостта на пазара 
на труда, въвеждане на по-голяма 
вътрешна и външна гъвкавост, 
намаляване на сегментацията и 
улесняване на прехода между работни 
места;

3. приветства факта, че няколко 
държави членки са приели важни 
реформи на пазара на труда, целящи 
подобряване на устойчивостта на пазара 
на труда, въвеждане на по-голяма 
вътрешна и външна гъвкавост, 
намаляване на сегментацията и 
улесняване на прехода между работни 
места; изразява съжаление, че само 
малка част от тези реформи са били 
осъществени с достатъчен консенсус 
между социалните партньори; 
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изисква от Комисията да гарантира в 
специфичните за всяка държава 
препоръки, че нужната гъвкавост на 
пазара на труда запазва оптималните 
равнища на социална закрила, които 
са отличителна характеристика на 
нашия социален модел;

Or. es

Изменение 21
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства факта, че няколко
държави членки са приели важни
реформи на пазара на труда, целящи 
подобряване на устойчивостта на 
пазара на труда, въвеждане на по-
голяма вътрешна и външна гъвкавост, 
намаляване на сегментацията и 
улесняване на прехода между работни 
места;

3. настоятелно призовава държавите
членки да предприемат реформи на 
пазара на труда, решително насочени 
към насърчаване на качеството в 
работата с права, подобряване на 
правата на социална сигурност и 
социално приобщаване, разширяване 
на съществуващите социални и 
трудови права и въвеждане на нови 
права на работниците, насърчаване 
на здравословните и безопасни 
условия на труд, по-доброто 
управление на социалния риск и 
съвместяването на работата със 
семейния живот;

Or. pt

Изменение 22
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. приветства факта, че няколко 
държави членки са приели важни 
реформи на пазара на труда, целящи
подобряване на устойчивостта на 
пазара на труда, въвеждане на по-
голяма вътрешна и външна гъвкавост, 
намаляване на сегментацията и 
улесняване на прехода между работни 
места;

3. отбелязва факта, че няколко държави 
членки са приели важни реформи на 
пазара на труда чрез въвеждане на по-
голяма вътрешна и външна 
гъвкавост; призовава Комисията да 
гарантира, че реформите на пазара на 
труда в техните политически насоки 
имат за цел, наред с другото, 
намаляването на сегментацията, 
насърчаването на прехода между 
работни места, отбелязването на 
напредък по отношение 
приобщаването на уязвими групи на 
пазара на труда, намаляването на 
бедността сред работещите, 
насърчаването на равенството 
между половете, засилването на 
правата на работниците с 
нетипични договори и 
предоставянето на по-голяма 
социална закрила на самонаетите 
работници;

Or. en

Изменение 23
Исмаил Ертуг

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства факта, че няколко 
държави членки са приели важни 
реформи на пазара на труда, целящи 
подобряване на устойчивостта на пазара 
на труда, въвеждане на по-голяма 
вътрешна и външна гъвкавост, 
намаляване на сегментацията и 
улесняване на прехода между работни 
места;

3. приветства факта, че няколко 
държави членки са приели важни 
реформи на пазара на труда, целящи 
подобряване на устойчивостта на пазара 
на труда, въвеждане на по-голяма 
вътрешна и външна гъвкавост, 
намаляване на сегментацията и 
улесняване на прехода между работни 
места; подчертава необходимостта 
като част от тези реформи да бъде 
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въведена минимална работна заплата 
в отделните държави членки, която 
да е съобразена със степента на 
развитие на икономиката на 
държавата, за да се избегнат 
случаите на несигурна и унизителна 
заетост;

Or. de

Изменение 24
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. отбелязва със загриженост, че 
стремежът към по-голяма
конкурентоспособност в Европа се 
преследва единствено чрез 
обезценяване на заплатите, а не чрез 
повишаване на производителността 
на нашите икономики; изисква от 
Комисията да изключи крайно 
необходимите инвестиции в иновации 
и обучение от изчисляването на 
дефицита, за да се гарантира по-
голяма производителност в целия ЕС;

Or. es

Изменение 25
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва с голяма загриженост, 
че в първоначалните специфични за 
всяка държава препоръки, както бяха 
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предложени от Комисията, за много 
държави членки се даваха твърде 
строги предписания по отношение на 
пенсионните реформи, докато 
подобни реформи изискват 
национално политическо и социално 
сближаване и могат да бъдат 
успешни само ако са договорени със 
социалните партньори;

Or. en

Изменение 26
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че съотношението на 
дълга към БВП в някои държави все 
още се увеличава и че в тези държави 
членки трябва да бъдат засилени 
мерките, насърчаващи заетостта и 
растежа;

Or. en

Изменение 27
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. изразява съжаление и смята за 
недостатъчни препоръките на 
Комисията към държавите членки с 
по-високи фискални резерви да 
увеличат вътрешното търсене и 
изразява съжаление, че акцентът е 
поставен върху намаляването на 
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вноските за социално осигуряване 
вместо върху повишаването на 
нетните заплати; настоятелно 
призовава Комисията да преразгледа 
тези препоръки; 

Or. es

Изменение 28
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че всички държави членки 
са получили препоръки по отношение 
на равнищата на участие на пазара на 
труда; призовава държавите членки с 
високи нива на безработица, като се 
допитват до социалните партньори, да 
засилят активните мерки в областта на 
пазара на труда, като например 
обучение и служби по заетостта, и да 
въведат допълнителни реформи за 
улесняване на достъпа до заетост, за 
предотвратяване на ранното 
оттегляне от пазара на труда, за 
намаляване на разходите за труд и за 
борба със сегментацията на пазара на 
труда;

4. отбелязва, че всички държави членки 
са получили препоръки по отношение 
на равнищата на участие на пазара на 
труда; призовава държавите членки с 
високи нива на безработица, като се 
допитват до социалните партньори, да 
засилят активните мерки в областта на 
пазара на труда, като например 
обучение и служби по заетостта, и да 
въведат допълнителни реформи за 
улесняване на достъпа до заетост;

Or. pt

Изменение 29
Данута Язловецка

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че всички държави членки 4. отбелязва, че всички държави членки 
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са получили препоръки по отношение 
на равнищата на участие на пазара на 
труда; призовава държавите членки с 
високи нива на безработица, като се 
допитват до социалните партньори, да 
засилят активните мерки в областта на 
пазара на труда, като например 
обучение и служби по заетостта, и да 
въведат допълнителни реформи за 
улесняване на достъпа до заетост, за 
предотвратяване на ранното оттегляне 
от пазара на труда, за намаляване на 
разходите за труд и за борба със 
сегментацията на пазара на труда;

са получили препоръки по отношение 
на равнищата на участие на пазара на 
труда; призовава държавите членки с 
високи нива на безработица, като се 
допитват до социалните партньори, да 
засилят активните мерки в областта на 
пазара на труда, като например 
обучение и служби по заетостта, и да 
въведат допълнителни реформи за 
улесняване на достъпа до заетост, за 
предотвратяване на ранното оттегляне 
от пазара на труда, за намаляване на 
разходите за труд и за борба със 
сегментацията на пазара на труда, 
както и за постигане на 
съответствие между уменията на 
работниците и търсенето на пазара 
на труда;

Or. en

Изменение 30
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че всички държави членки 
са получили препоръки по отношение 
на равнищата на участие на пазара на 
труда; призовава държавите членки с 
високи нива на безработица, като се 
допитват до социалните партньори, да 
засилят активните мерки в областта на 
пазара на труда, като например 
обучение и служби по заетостта, и да 
въведат допълнителни реформи за 
улесняване на достъпа до заетост, за 
предотвратяване на ранното оттегляне 
от пазара на труда, за намаляване на 
разходите за труд и за борба със 
сегментацията на пазара на труда;

4. отбелязва, че всички държави членки 
са получили препоръки по отношение 
на равнищата на участие на пазара на 
труда; призовава държавите членки с 
високи нива на безработица, като се 
допитват до социалните партньори, да 
засилят активните мерки в областта на 
пазара на труда, като например 
обучение и служби по заетостта, и да 
въведат допълнителни реформи за 
улесняване на достъпа до заетост, за 
предотвратяване на ранното оттегляне 
от пазара на труда и за борба със 
сегментацията на пазара на труда;
отбелязва, че ще бъде необходимо 
като временна мярка в държавите 
членки да се отпускат държавни 
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субсидии за обучение и работни 
места, за да се предотврати 
дългосрочната безработица и да се 
даде възможност на младите хора да 
намерят работа; в тази връзка 
призовава държавите членки, 
Комисията и Съвета да създадат 
инвестиционни програми за 
разкриване на трайни работни места 
и отбелязва, че за трайна борба с 
безработицата трябва да се 
определят задължителни цели за 
инвестициите, които трябва да се 
направят в държавите членки;

Or. de

Изменение 31
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че всички държави членки 
са получили препоръки по отношение 
на равнищата на участие на пазара на 
труда; призовава държавите членки с 
високи нива на безработица, като се 
допитват до социалните партньори, да 
засилят активните мерки в областта на 
пазара на труда, като например 
обучение и служби по заетостта, и да 
въведат допълнителни реформи за 
улесняване на достъпа до заетост, за 
предотвратяване на ранното оттегляне 
от пазара на труда, за намаляване на 
разходите за труд и за борба със 
сегментацията на пазара на труда;

4. отбелязва, че всички държави членки 
са получили препоръки по отношение 
на равнищата на участие на пазара на 
труда; призовава държавите членки с 
високи нива на безработица, като се 
допитват до социалните партньори, да 
засилят активните, всеобхватни и 
приобщаващи мерки в областта на 
пазара на труда, като например 
обучение и служби по заетостта, и да 
въведат допълнителни реформи за 
улесняване на достъпа до заетост, за 
предотвратяване на ранното оттегляне 
от пазара на труда, за намаляване на
разходите за труд и за борба със 
сегментацията на пазара на труда;

Or. de
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Изменение 32
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че всички държави членки 
са получили препоръки по отношение 
на равнищата на участие на пазара на 
труда; призовава държавите членки с 
високи нива на безработица, като се 
допитват до социалните партньори, да 
засилят активните мерки в областта на 
пазара на труда, като например 
обучение и служби по заетостта, и да 
въведат допълнителни реформи за 
улесняване на достъпа до заетост, за 
предотвратяване на ранното оттегляне 
от пазара на труда, за намаляване на 
разходите за труд и за борба със 
сегментацията на пазара на труда;

4. отбелязва, че всички държави членки 
са получили препоръки по отношение 
на равнищата на участие на пазара на 
труда; призовава държавите членки с 
ниски нива на участие на пазара на 
труда, като се допитват до социалните 
партньори, да засилят активните мерки 
в областта на пазара на труда, като 
например обучение и служби по 
заетостта, и да въведат допълнителни 
реформи за улесняване на достъпа до 
качествена заетост, за улесняване на 
съвместяването на работата с 
личния живот, за предотвратяване на 
ранното оттегляне от пазара на труда, за 
преминаване от данъци от труда към 
екологично данъчно облагане и по 
този начин за намаляване на разходите 
за труд и за борба със сегментацията на
пазара на труда; подчертава 
необходимостта да се гарантира 
устойчивост на качеството на 
работата и да се води активна борба 
с нарастващата бедност сред 
работещите;

Or. en

Изменение 33
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. отбелязва, че всички държави членки 
са получили препоръки по отношение 

4. отбелязва, че всички държави членки 
са получили препоръки по отношение 
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на равнищата на участие на пазара на 
труда; призовава държавите членки с 
високи нива на безработица, като се 
допитват до социалните партньори, да 
засилят активните мерки в областта на 
пазара на труда, като например 
обучение и служби по заетостта, и да 
въведат допълнителни реформи за 
улесняване на достъпа до заетост, за 
предотвратяване на ранното оттегляне 
от пазара на труда, за намаляване на 
разходите за труд и за борба със 
сегментацията на пазара на труда;

на равнищата на участие на пазара на 
труда; призовава държавите членки с 
високи нива на безработица, като се 
допитват до социалните партньори, да 
засилят активните мерки в областта на 
пазара на труда, като например 
обучение и служби по заетостта, и да 
въведат допълнителни реформи за 
улесняване на достъпа до заетост, за 
предотвратяване на ранното оттегляне 
от пазара на труда, за подобряване на 
конкурентоспособността и за борба 
със сегментацията на пазара на труда;

Or. en

Изменение 34
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. отбелязва, че е от първостепенно 
значение да се увеличат пенсиите и 
заплатите и да се повиши 
стойността им, особено в държавите 
с по-неукрепнала икономика, за да се 
съживи техният вътрешен пазар и да 
се подобрят условията на живот на 
работниците и техните семейства;

Or. pt

Изменение 35
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. приветства специфичните за 
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всяка държава препоръки на 
Комисията в областта на 
екологичното данъчно облагане; 
подчертава положителните 
бюджетни, трудови, социални и 
екологични последици в резултат на 
преминаването от данъчно облагане 
на труда към екологично данъчно 
облагане и постепенното премахване 
на вредните за околната среда 
субсидии; призовава Комисията да 
издигне екологичното данъчно 
облагане в приоритет в предстоящия 
годишен обзор на растежа;

Or. en

Изменение 36
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. изразява съжаление, че нито една 
от специфичните за всяка държава 
препоръки не разглежда 
предизвикателството, свързано с 
въздействието на режима на данъчно 
облагане на труда върху 
дългосрочните инвестиции и 
последиците от гледна точка на 
създаването на работни места;

Or. en

Изменение 37
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 4б (нов)
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Проектостановище Изменение

4б. не одобрява специфичните за всяка 
държава препоръки, които имат за 
цел децентрализация при 
определянето на заплатите и 
колективното договаряне; призовава 
Комисията да се въздържа от 
подобни препоръки в бъдеще;

Or. en

Изменение 38
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня, че положението с 
безработните млади хора е особено 
тревожно и че са необходими спешни 
действия; призовава за европейски пакт 
за заетост на младите хора, който да 
приведе в действие вече отдавна 
определените мерки и да ангажира
нови ресурси и мерки за борба срещу 
безработицата сред младите хора;

5. припомня, че положението с 
безработните млади хора е особено 
тревожно и че са необходими спешни 
действия; призовава за европейски пакт 
за заетост на младите хора, за да се 
допълнят и осъществят на практика 
договорените през юни 2012 г. с Пакта 
за растеж и заетост мерки и да се 
приемат нови ресурси и мерки;

Or. es

Изменение 39
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. припомня, че положението с 
безработните млади хора е особено 
тревожно и че са необходими спешни 

5. припомня, че положението с 
безработните млади хора е особено 
тревожно и че са необходими спешни 
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действия; призовава за европейски пакт 
за заетост на младите хора, който да 
приведе в действие вече отдавна 
определените мерки и да ангажира нови 
ресурси и мерки за борба срещу 
безработицата сред младите хора;

действия; призовава за европейски пакт 
за заетост на младите хора, който да 
приведе в действие вече отдавна 
определените мерки и да ангажира нови 
ресурси и мерки за борба срещу 
безработицата сред младите хора, за 
намаляване на броя на младите хора, 
които са неработещи, неучещи или 
необучаващи се, и на бедността сред 
тях, като се вземе предвид 
качественият аспект на достойната 
работа при пълно зачитане на 
основните трудови стандарти;

Or. en

Изменение 40
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. очаква предварителното 
планиране за инициативата за 
младежка заетост в съответствие с 
призива на комисията по заетост и 
социални въпроси чрез предложените 
от нея изменения към ОСР; 

Or. en

Изменение 41
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства приемането на гаранцията 
за младежта от Съвета и отделянето на 
6 милиарда евро за инициативата за 

6. приветства приемането на гаранцията 
за младежта от Съвета и отделянето на 
6 милиарда евро за инициативата за 
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младежка заетост в рамките на 
следващата МФР; призовава държавите 
членки да приложат на практика 
схемите за гаранции за младежта;

младежка заетост в рамките на 
следващата МФР; призовава държавите 
членки да приложат на практика 
схемите за гаранции за младежта; 
отбелязва със задоволство, че тези 
фондове могат да се използват през 
първите две години от следващата 
финансова рамка; припомня обаче, че 
сумата е недостатъчна и следва да 
формира първоначален транш, с 
който да се води борба с 
безработицата сред младите хора; 
подчертава, че по изчисления на 
Международната организация на 
труда (МОТ) са необходими 
21 милиарда евро, за да се 
осъществява ефективна програма за 
борба с безработицата сред младите 
хора в ЕС;

Or. es

Изменение 42
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства приемането на гаранцията 
за младежта от Съвета и отделянето на 
6 милиарда евро за инициативата за 
младежка заетост в рамките на 
следващата МФР; призовава държавите 
членки да приложат на практика 
схемите за гаранции за младежта;

6. приветства приемането на гаранцията 
за младежта от Съвета и отбелязва, че
отделянето на 6 милиарда евро за 
инициативата за младежка заетост в 
рамките на следващата МФР е 
недостатъчно за трайна борба с 
безработицата сред младите хора; 
призовава Съвета, доколкото му е 
възможно, да подкрепи финансово
държавите членки при прилагането на 
практика на схемите за гаранции за 
младежта;

Or. de
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Изменение 43
Данута Язловецка

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства приемането на гаранцията 
за младежта от Съвета и отделянето на 
6 милиарда евро за инициативата за 
младежка заетост в рамките на 
следващата МФР; призовава държавите 
членки да приложат на практика 
схемите за гаранции за младежта;

6. приветства приемането на гаранцията 
за младежта от Съвета и отделянето на 
6 милиарда евро за инициативата за 
младежка заетост в рамките на 
следващата МФР; призовава държавите 
членки да приложат на практика 
схемите за гаранции за младежта и да 
използват ефикасно наличните 
ресурси, като съсредоточават 
дейностите към хората в най-
затруднено положение;

Or. en

Изменение 44
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства приемането на 
гаранцията за младежта от Съвета и 
отделянето на 6 милиарда евро за 
инициативата за младежка заетост в 
рамките на следващата МФР; призовава 
държавите членки да приложат на 
практика схемите за гаранции за 
младежта;

6. отбелязва приемането на гаранцията 
за младежта от Съвета и отделянето на 
6 милиарда евро за инициативата за 
младежка заетост в рамките на 
следващата МФР; призовава държавите 
членки да приложат на практика 
схемите за гаранции за младежта; в 
този контекст се позовава на 
проучването на МОТ „Кризата със 
заетостта в еврозоната: тенденции 
и политически отговори“, в което се 
отбелязва, че е необходима инжекция 
от 21 милиарда евро, за да има 
действително въздействие върху 
безработицата сред младите хора, 
което показва, че предвидената в 
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бюджета сума е явно недостатъчна 
за изпълнението на задачата;

Or. pt

Изменение 45
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства приемането на гаранцията 
за младежта от Съвета и отделянето на 
6 милиарда евро за инициативата за 
младежка заетост в рамките на 
следващата МФР; призовава държавите 
членки да приложат на практика 
схемите за гаранции за младежта;

6. приветства приемането на гаранцията 
за младежта от Съвета и отделянето на 
6 милиарда евро за инициативата за 
младежка заетост в рамките на 
следващата МФР; призовава държавите 
членки да приложат на практика 
схемите за гаранции за младежта; 
подчертава, че според МОТ за 
ефективното прилагане на схемите 
за гаранции за младежта в рамките 
само на еврозоната ще бъдат 
необходими 21 милиарда евро1, като 
годишните разходи за младежка 
безработица в Съюза възлизат на 
153 милиарда евро, съответстващи на 
1,2 % от БВП на ЕС2; поради това 
призовава държавите членки да 
увеличат усилията си за борба с 
безработицата сред младите хора;
__________________
1 Вж. Международна организация на 
труда, Eurozone Job Crisis. Trends and 
Policy Responses. („Кризата със 
заетостта в еврозоната: тенденции 
и политически отговори“), Женева, 
2012.
2 Вж. EUROFOUND: „Неработещи, 
неучещи, необучаващи се. Младите 
хора извън сферите на заетостта, 
образованието и обучението: 
характеристики, разходи и 
политически отговори в Европа.“ 
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Служба за публикации на Европейския 
съюз, Люксембург, 2012. 

Or. de

Изменение 46
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства приемането на гаранцията 
за младежта от Съвета и отделянето на 
6 милиарда евро за инициативата за 
младежка заетост в рамките на 
следващата МФР; призовава държавите 
членки да приложат на практика 
схемите за гаранции за младежта;

6. приветства приемането на гаранцията 
за младежта от Съвета и отделянето на 
6 милиарда евро за инициативата за 
младежка заетост в рамките на 
следващата МФР; призовава държавите 
членки да приложат на практика 
схемите за гаранции за младежта; 
призовава Комисията и Съвета да 
гарантират, че и държавите членки в 
процедура на прекомерен дефицит 
имат фискално пространство да 
използват тези мерки, по-специално 
чрез временно изключване на 
съфинансирането от страна на 
държавите членки на мерките за 
борба с безработицата сред младите 
хора от изчисляването на 
прекомерния дефицит;

Or. en

Изменение 47
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства приемането на гаранцията 
за младежта от Съвета и отделянето на 

6. приветства приемането на гаранцията 
за младежта от Съвета и отделянето на 
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6 милиарда евро за инициативата за 
младежка заетост в рамките на 
следващата МФР; призовава държавите 
членки да приложат на практика 
схемите за гаранции за младежта;

6 милиарда евро за инициативата за 
младежка заетост в рамките на 
следващата МФР; призовава държавите 
членки незабавно да приложат на 
практика схемите за гаранции за 
младежта;

Or. en

Изменение 48
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че е необходимо да се 
гарантира по-голяма справедливост 
на данъчните системи, в частност 
по-прогресивни данъчни системи и 
преминаване от данъчна основа от 
трудови доходи към други източници;

Or. en

Изменение 49
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. насърчава Комисията да продължи 
работата на екипите за действие за 
младежка заетост, за да се помогне на
държавите членки с най-високи 
равнища на младежка безработица да 
препланират финансирането от 
структурните фондове на ЕС с цел 
насочването му към младите хора; 
приветства намерението на Комисията 
за надграждане на Европейския портал 

7. изразява разочарование от 
постигнатото от екипите за действие 
за младежка заетост в държавите членки 
с най-високи равнища на младежка 
безработица след препланирането на
финансирането от структурните 
фондове на ЕС; приветства намерението 
на Комисията за надграждане на 
Европейския портал за професионална 
мобилност (EURES) чрез засилване и 
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за професионална мобилност (EURES) 
чрез засилване и разширяване на 
неговите дейности, и по-специално чрез 
насърчаване на мобилността на младите 
хора;

разширяване на неговите дейности, и 
по-специално чрез насърчаване на 
мобилността на младите хора;

Or. es

Изменение 50
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. насърчава Комисията да продължи 
работата на екипите за действие за 
младежка заетост, за да се помогне на 
държавите членки с най-високи 
равнища на младежка безработица да 
препланират финансирането от 
структурните фондове на ЕС с цел 
насочването му към младите хора; 
приветства намерението на Комисията 
за надграждане на Европейския портал 
за професионална мобилност (EURES) 
чрез засилване и разширяване на 
неговите дейности, и по-специално чрез 
насърчаване на мобилността на младите 
хора;

7. насърчава Комисията да продължи 
работата на екипите за действие за 
младежка заетост, за да се помогне на 
държавите членки с най-високи 
равнища на младежка безработица да 
препланират финансирането от 
структурните фондове на ЕС с цел 
насочването му към младите хора; 
приветства намерението на Комисията 
за надграждане на Европейския портал 
за професионална мобилност (EURES) 
чрез засилване и разширяване на 
неговите дейности, и по-специално чрез 
насърчаване на мобилността на младите 
хора; същевременно обаче отбелязва, 
че мобилността трябва да остане 
доброволна и че усилията за създаване 
на работни места и места за 
обучение на даденото място не 
трябва да бъдат ограничавани от 
това;

Or. de

Изменение 51
Евелин Регнер



PE516.693v01-00 32/55 AM\944149BG.doc

BG

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. насърчава Комисията да продължи 
работата на екипите за действие за 
младежка заетост, за да се помогне на 
държавите членки с най-високи 
равнища на младежка безработица да 
препланират финансирането от 
структурните фондове на ЕС с цел 
насочването му към младите хора; 
приветства намерението на Комисията 
за надграждане на Европейския портал 
за професионална мобилност (EURES) 
чрез засилване и разширяване на 
неговите дейности, и по-специално чрез 
насърчаване на мобилността на младите 
хора;

7. насърчава Комисията да продължи 
работата на екипите за действие за 
младежка заетост, за да се помогне на 
държавите членки с най-високи 
равнища на младежка безработица да 
препланират финансирането от 
структурните фондове на ЕС с цел 
насочването му към младите хора; 
приветства намерението на Комисията 
за надграждане на Европейския портал 
за професионална мобилност (EURES) 
чрез засилване и разширяване на 
неговите дейности, и по-специално чрез 
насърчаване на мобилността на младите 
хора; призовава Комисията да 
предложи рамка за качество на 
стажовете, която обхваща, наред с 
другото, критериите за справедливо 
възнаграждение, учебните резултати, 
условията на работа и стандартите 
за безопасни и здравословни условия на 
труд; призовава Комисията, 
държавите членки и европейските 
социални партньори да прилагат 
амбициозно алианса за професионална 
подготовка;

Or. de

Изменение 52
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. насърчава Комисията да продължи 
работата на екипите за действие за 
младежка заетост, за да се помогне на 
държавите членки с най-високи 

7. насърчава Комисията да продължи 
работата на екипите за действие за 
младежка заетост, за да се помогне на 
държавите членки с най-високи 
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равнища на младежка безработица да 
препланират финансирането от 
структурните фондове на ЕС с цел 
насочването му към младите хора; 
приветства намерението на Комисията 
за надграждане на Европейския портал 
за професионална мобилност (EURES) 
чрез засилване и разширяване на 
неговите дейности, и по-специално чрез 
насърчаване на мобилността на младите 
хора;

равнища на младежка безработица да 
препланират финансирането от 
структурните фондове на ЕС от 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2007—2013 г. с цел 
насочването му към младите хора; 
приветства намерението на Комисията 
за надграждане на Европейския портал 
за професионална мобилност (EURES) 
чрез засилване и разширяване на 
неговите дейности, и по-специално чрез 
насърчаване на мобилността на младите 
хора;

Or. en

Изменение 53
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че предвид броя на 
работниците, особено млади хора, 
които заминават от своите държави 
по произход за други държави в 
рамките на ЕС в търсене на 
възможности за заетост, има 
неотложна необходимост да бъдат 
разработени подходящи мерки за 
гарантиране на преносимостта на 
социалните права, придобити в този 
процес, особено правата при 
безработица и пенсиониране; счита, 
че предвид тази ситуация EURES 
следва да играе по-значителна роля 
при трудовото посредничество 
между различните държави членки; 
приветства подобренията на 
Европейския портал за 
професионална мобилност и 
призовава заедно с държавите членки 
да бъде разработена специална 
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стратегия за него;

Or. es

Изменение 54
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. приветства факта, че за пръв път 
в някои специфични за всяка държава 
членка препоръки се разглежда 
особеното положение на държавите 
членки по отношение на бедността; 
дълбоко осъжда факта, че в нито 
една от специфичните за всяка 
държава препоръки не се разглежда 
по-специално случаят на изключване 
на жени от пазара на труда и 
липсата на предвидени мерки за 
приобщаването им;

Or. en

Изменение 55
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава държавите членки да 
въведат схеми за осигуряване на по-
голям достъп до финансиране за 
МСП, с цел да се подпомогнат 
растежът на заетостта;

Or. en
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Изменение 56
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. подчертава необходимостта от 
по-голяма фискална гъвкавост, с цел 
да се отговори на специфичните 
потребности на различните държави 
членки;

Or. en

Изменение 57
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че са нужни специални 
действия за повишаване на участието на 
пазара на труда на жените, на по-
възрастните работници и на 
работниците с увреждания, като се 
осигурят ефективни стимули за връщане 
и оставане на работа; припомня, че 
качеството, поносимостта на цените и 
достъпа до услуги, свързани с 
образованието в ранна детска възраст и
детски заведения, играят решаваща 
роля;

8. подчертава, че са нужни специални 
действия за повишаване на участието на 
пазара на труда на жените, на по-
възрастните работници и на 
работниците с увреждания, като се 
осигурят ефективни стимули за връщане 
и оставане на работа; припомня, че 
качеството, поносимостта на цените и 
достъпът до услуги, свързани с 
образованието в ранна детска възраст,
детските заведения и домовете за 
възрастни хора, играят решаваща роля;

Or. en

Изменение 58
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 9
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Проектостановище Изменение

9. подчертава, че трайно безработните 
следва да бъдат подкрепяни чрез 
стимули за активизиране, като например 
програми за преминаване от социални 
помощи към заетост, както и 
подходящи системи за обезщетения с 
цел възстановяване на връзката им с 
пазара на труда;

9. подчертава, че трайно безработните 
следва да бъдат подкрепяни чрез 
стимули за активизиране, като например 
програми за преминаване от социални 
помощи към заетост, както и основани 
на потребностите системи за 
обезщетения с цел възстановяване на 
връзката им с пазара на труда;

Or. de

Изменение 59
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. подчертава, че трайно безработните 
следва да бъдат подкрепяни чрез 
стимули за активизиране, като например 
програми за преминаване от социални 
помощи към заетост, както и подходящи 
системи за обезщетения с цел 
възстановяване на връзката им с пазара 
на труда;

9. подчертава, че трайно безработните 
следва да бъдат подкрепяни чрез 
създаване на работни места и 
интегрирани подходи за активно 
приобщаване, включващи 
положителни стимули за 
активизиране, като например 
персонализирано насочване и програми 
за преминаване от социални помощи 
към заетост, както и подходящи системи 
за обезщетения и достъп до 
качествени услуги с цел подкрепа при
възстановяването на връзката им с 
пазара на труда и достъп до 
качествени работни места;

Or. en

Изменение 60
Инеш Крищина Зубер
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Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. подчертава, че държавите членки 
следва стриктно да въвеждат мерки 
за повишаване на защитеността на 
работниците чрез постепенното 
премахване на несигурната заетост и 
нетипичните договорни условия, за да 
се ограничат и намалят несигурните 
форми на заетост, злоупотребата с 
които следва да се наказва; посочва, 
че следователно държавите членки 
имат отговорност да въведат 
комбинация от сигурни и надеждни 
трудови договори, активни и 
интегриращи политики на пазара на 
труда, учене през целия живот и 
ефективни висококачествени 
системи за социална сигурност, 
придружени от ясни права за 
безработните, предоставящи им 
адекватни обезщетения и специално 
съобразени мерки, които им 
позволяват да намерят качествена 
заетост или обучение и да повишат 
при необходимост своите умения и 
компетентност;

Or. pt

Изменение 61
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. припомня, че големият 
икономически потенциал и потенциал за 
разкриване на работни места в сферата 
на услугите остава неоползотворен; 
призовава за пълното и целесъобразно 

10. припомня, че големият 
икономически потенциал и потенциал за 
разкриване на работни места в сферата 
на услугите остава неоползотворен; 
призовава за пълното и целесъобразно 
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прилагане на директивата на ЕС 
относно услугите; призовава държавите 
членки да премахнат пречките в 
сектора на търговията на дребно, 
както и прекомерните ограничения 
при професионалните услуги и 
регулираните професии;

прилагане на директивата на ЕС 
относно услугите; същевременно 
отбелязва, че заплатите и 
социалните стандарти трябва да 
бъдат спазвани във всички сектори;
призовава държавите членки във всички 
сектори, които не попадат в обхвата 
на колективни трудови договори 
между социалните партньори, да 
въведат със закон минимална работна 
заплата въз основа на обичайните 
колективни споразумения в 
съответния сектор;

Or. de

Изменение 62
Данута Язловецка

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. припомня, че големият 
икономически потенциал и потенциал за 
разкриване на работни места в сферата 
на услугите остава неоползотворен; 
призовава за пълното и целесъобразно 
прилагане на директивата на ЕС 
относно услугите; призовава държавите 
членки да премахнат пречките в сектора 
на търговията на дребно, както и 
прекомерните ограничения при 
професионалните услуги и 
регулираните професии;

10. припомня, че големият 
икономически потенциал и потенциал за 
разкриване на работни места в сферата 
на услугите остава неоползотворен; 
призовава за пълното и целесъобразно 
прилагане на директивата на ЕС 
относно услугите; призовава държавите 
членки да премахнат пречките в сектора 
на търговията на дребно, както и 
прекомерните ограничения при 
професионалните услуги и 
регулираните професии; същевременно 
призовава за премахване на пречките 
пред свободното движение на 
работниците, за да се подобри 
мобилността и да се оптимизира 
използването на човешкия капитал на 
ЕС;

Or. en
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Изменение 63
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. припомня, че големият 
икономически потенциал и 
потенциал за разкриване на работни 
места в сферата на услугите остава 
неоползотворен; призовава за пълното 
и целесъобразно прилагане на 
директивата на ЕС относно 
услугите; призовава държавите членки 
да премахнат пречките в сектора на 
търговията на дребно, както и 
прекомерните ограничения при
професионалните услуги и 
регулираните професии;

10. припомня важната роля на 
публичните служби за защитата на 
социалните права; призовава 
държавите членки да укрепват тези 
служби, а не да водят политики, 
налагащи освобождаването на 
държавни служители; подчертава, че 
не следва да се прибягва до създаване 
на частни служби за сметка на 
разбиването на мрежите от 
публични служби;

Or. pt

Изменение 64
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. припомня, че големият
икономически потенциал и потенциал за 
разкриване на работни места в сферата 
на услугите остава неоползотворен; 
призовава за пълното и целесъобразно 
прилагане на директивата на ЕС 
относно услугите; призовава държавите 
членки да премахнат пречките в сектора 
на търговията на дребно, както и 
прекомерните ограничения при 
професионалните услуги и 
регулираните професии;

10. припомня, че пълният
икономически потенциал и потенциал за 
разкриване на работни места в сферата 
на услугите остава неоползотворен; 
призовава за пълното и целесъобразно 
прилагане на директивата на ЕС 
относно услугите, като същевременно 
се гарантират задълженията на 
публичните служби, които могат да 
осигурят всеобщ достъп за всички до 
качествени услуги на приемлива цена;
призовава държавите членки да 
инвестират специално в качествени 
социални услуги; призовава държавите 
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членки да премахнат пречките в сектора 
на търговията на дребно, както и 
прекомерните ограничения при 
професионалните услуги и 
регулираните професии;

Or. en

Изменение 65
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. изтъква потенциала за създаване 
на работни места на зелената 
икономика, която според оценки на 
Комисията би могла да създаде 
5 милиона работни места до 2020 г. 
само в секторите енергийна 
ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, при положение 
че се осъществяват амбициозните 
политики в областта на климата и 
енергетиката; призовава държавите 
членки да осигурят достатъчни по 
обем инвестиции в тези сектори, да 
предвидят бъдещите умения на 
работниците и да гарантират 
качеството на „зелените работни 
места“; призовава Комисията да 
включи използването на потенциала 
на зелената икономика за създаване 
на работни места като ключов 
приоритет в годишния обзор на 
растежа за 2014 г.;

Or. en

Изменение 66
Перванш Берес
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Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. изисква от Европейската 
комисия да подготви зелена книга 
относно минималното обезщетение 
за безработица в еврозоната като 
автоматичен стабилизатор след 
дебата на пленарно заседание 
относно социалното измерение на 
ИВС и изслушването, организирано на 
9 юли 2013 г. от комисията по 
заетост и социални въпроси на 
Европейския парламент;

Or. en

Изменение 67
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. припомня разминаването между 
търсените и предлаганите умения и 
недостига на умения в много региони 
и сектори, както и невъзможността 
на някои системи за образование и 
обучение да се справят с 
изискванията на пазара; приветства 
реформите в системите за 
професионално образование и 
обучение, предприети от няколко 
държави членки с цел приспособяване 
на умения и компетенции, особено 
тези на младите хора, към нуждите 
на пазара на труда; припомня, че 
почти всички държави членки трябва 
да предприемат допълнителни 
действия и да направят инвестиции в 
областта на образованието и 
обучението;

11. припомня, че всички държави 
членки следва да полагат повече 
усилия за приспособяване на своите
системи за образование към 
потребностите на пазара на труда;
изразява съжаление, че Комисията не 
е обърнала внимание на държавите
членки върху това в своите 
препоръки;
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Or. es

Изменение 68
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. припомня разминаването между 
търсените и предлаганите умения и 
недостига на умения в много региони и 
сектори, както и невъзможността на 
някои системи за образование и 
обучение да се справят с изискванията 
на пазара; приветства реформите в 
системите за професионално 
образование и обучение, предприети от 
няколко държави членки с цел 
приспособяване на умения и 
компетенции, особено тези на младите 
хора, към нуждите на пазара на труда; 
припомня, че почти всички държави 
членки трябва да предприемат 
допълнителни действия и да направят 
инвестиции в областта на образованието 
и обучението;

11. припомня разминаването между 
търсените и предлаганите умения и 
недостига на умения в много региони и 
сектори, както и невъзможността на 
някои системи за образование и 
обучение да се справят с изискванията 
на пазара; приветства реформите в 
системите за професионално 
образование и обучение, предприети от 
няколко държави членки с цел 
приспособяване на умения и 
компетенции, особено тези на младите 
хора, към нуждите на пазара на труда; 
припомня, че почти всички държави 
членки трябва да предприемат 
допълнителни действия и да направят 
инвестиции в областта на образованието 
и обучението; отбелязва, че мерките 
за бюджетна дисциплина и 
бюджетната консолидация не трябва 
да възпрепятстват инвестициите в 
обучение и в трайни и сигурни 
работни места;

Or. de

Изменение 69
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 11
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Проектостановище Изменение

11. припомня разминаването между 
търсените и предлаганите умения и 
недостига на умения в много региони и 
сектори, както и невъзможността на 
някои системи за образование и 
обучение да се справят с изискванията 
на пазара; приветства реформите в 
системите за професионално 
образование и обучение, предприети 
от няколко държави членки с цел 
приспособяване на умения и 
компетенции, особено тези на 
младите хора, към нуждите на пазара 
на труда; припомня, че почти всички 
държави членки трябва да предприемат 
допълнителни действия и да направят 
инвестиции в областта на образованието 
и обучението;

11. припомня разминаването между 
търсените и предлаганите умения и 
недостига на умения в много региони и 
сектори, както и невъзможността на 
някои системи за образование и 
обучение да се справят с изискванията 
на пазара; счита, че институциите, 
предоставящи образование и/или
обучение, трябва да осигуряват 
учебни стажове, които да допълват 
учебните програми на техните 
студенти и да им дават възможност 
да придобиват опит в избраната от 
тях област на обучение, като по този 
начин се увеличава техният учебен 
опит и разбирането им за работните 
практики; припомня, че почти всички 
държави членки трябва да предприемат 
допълнителни действия и да направят 
инвестиции в областта на образованието 
и обучението;

Or. pt

Изменение 70
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. припомня разминаването между 
търсените и предлаганите умения и 
недостига на умения в много региони 
и сектори, както и невъзможността 
на някои системи за образование и 
обучение да се справят с 
изискванията на пазара; приветства 
реформите в системите за 
професионално образование и обучение, 
предприети от няколко държави членки 
с цел приспособяване на умения и 

11. приветства реформите в системите 
за професионално образование и 
обучение, предприети от няколко 
държави членки с цел приспособяване 
на умения и компетенции, особено тези 
на младите хора, към нуждите на пазара 
на труда; в този контекст подчертава 
предимствата на системите за 
двойно образование; припомня, че 
почти всички държави членки трябва да 
предприемат допълнителни действия и 
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компетенции, особено тези на младите 
хора, към нуждите на пазара на труда; 
припомня, че почти всички държави 
членки трябва да предприемат 
допълнителни действия и да направят 
инвестиции в областта на образованието 
и обучението;

да направят инвестиции в областта на 
образованието и обучението;

Or. de

Изменение 71
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. припомня разминаването между 
търсените и предлаганите умения и 
недостига на умения в много региони и 
сектори, както и невъзможността на 
някои системи за образование и 
обучение да се справят с изискванията 
на пазара; приветства реформите в 
системите за професионално 
образование и обучение, предприети от 
няколко държави членки с цел 
приспособяване на умения и 
компетенции, особено тези на младите 
хора, към нуждите на пазара на труда; 
припомня, че почти всички държави 
членки трябва да предприемат 
допълнителни действия и да направят 
инвестиции в областта на образованието 
и обучението;

11. припомня разминаването между 
търсените и предлаганите умения и 
недостига на умения в много региони и 
сектори, както и невъзможността на 
някои системи за образование и 
обучение да се справят с изискванията 
на пазара и нуждите на работниците; 
приветства реформите в системите за 
професионално образование и обучение, 
предприети от няколко държави членки 
с цел приспособяване на умения и 
компетенции, особено тези на младите 
хора, към нуждите на пазара на труда и 
на (бъдещите) работници; припомня, 
че почти всички държави членки трябва 
да предприемат допълнителни действия 
и да направят инвестиции в областта на 
образованието и обучението;

Or. en

Изменение 72
Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 11
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Проектостановище Изменение

11. припомня разминаването между 
търсените и предлаганите умения и 
недостига на умения в много региони и 
сектори, както и невъзможността на 
някои системи за образование и 
обучение да се справят с изискванията 
на пазара; приветства реформите в 
системите за професионално 
образование и обучение, предприети от 
няколко държави членки с цел 
приспособяване на умения и 
компетенции, особено тези на младите 
хора, към нуждите на пазара на труда; 
припомня, че почти всички държави 
членки трябва да предприемат 
допълнителни действия и да направят 
инвестиции в областта на образованието
и обучението;

11. припомня разминаването между 
търсените и предлаганите умения и 
недостига на умения в много региони и 
сектори, както и невъзможността на 
някои системи за образование и 
обучение да се справят с изискванията 
на пазара; приветства реформите в 
системите за професионално 
образование и обучение, предприети от 
няколко държави членки с цел 
приспособяване на умения и 
компетенции, особено тези на младите 
хора, към нуждите на пазара на труда; 
припомня, че почти всички държави 
членки трябва да предприемат 
допълнителни действия и да направят 
инвестиции в областта на 
образованието, обучението, научните 
изследвания, иновациите и 
развитието;

Or. en

Изменение 73
Надя Хирш

Проектостановище
Параграф 11a (нов)

Проектостановище Изменение

11а. отбелязва, че наред с реформата 
в сектора на образованието и 
обучението е необходима дългосрочна, 
устойчива, основана на критерии 
стратегия за имиграцията като 
отговор на недостига от 
квалифицирана работна ръка и 
демографските промени;

Or. de
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Изменение 74
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. отбелязва, че кризата има силно и 
трайно въздействие върху равнищата на 
безработица и социалната обстановка в 
държавите членки, което доведе до 
неустойчиво повишаване на бедността и 
социалното изключване, включително 
детска бедност, бездомничество, 
бедност при работещите и 
свръхзадлъжнялост на домакинствата; в 
този контекст призовава държавите 
членки да подсилят мрежите за 
безопасност и да осигурят ефективност 
на системите за социална сигурност, 
които се занимават със засегнатите;

12. отбелязва, че кризата има силно и 
трайно въздействие върху равнищата на 
безработица и социалната обстановка в 
държавите членки, което доведе до
неустойчиво повишаване на бедността и 
социалното изключване, включително 
детска бедност, бездомничество, 
бедност при работещите и 
свръхзадлъжнялост на домакинствата; в 
този контекст призовава държавите 
членки да подсилят мрежите за 
безопасност и да осигурят ефективност 
на системите за социална сигурност, 
които се занимават със засегнатите; 
изтъква, че поради влошеното 
икономическо и социално положение 
са били изчерпани националните 
фискални стабилизатори в редица 
държави членки, докато други имат 
достатъчно големи резерви; изисква 
от Комисията да внесе възможно 
най-скоро предложение за европейски 
автоматичен стабилизатор, както е 
определено в нейната концепция от 
декември 2012 г.;

Or. es

Изменение 75
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. отбелязва, че кризата има силно и 
трайно въздействие върху равнищата на 

12. отбелязва, че кризата има силно и 
трайно въздействие върху равнищата на 
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безработица и социалната обстановка в 
държавите членки, което доведе до 
неустойчиво повишаване на бедността и 
социалното изключване, включително 
детска бедност, бездомничество, 
бедност при работещите и 
свръхзадлъжнялост на домакинствата; в 
този контекст призовава държавите 
членки да подсилят мрежите за 
безопасност и да осигурят ефективност 
на системите за социална сигурност, 
които се занимават със засегнатите;

безработица и социалната обстановка в
държавите членки, което доведе до 
неустойчиво повишаване на бедността и 
социалното изключване, включително 
детска бедност, бездомничество, 
бедност при работещите и 
свръхзадлъжнялост на домакинствата; в 
този контекст призовава държавите 
членки да подсилят мрежите за 
безопасност и да осигурят ефективност 
на системите за социална сигурност, 
които се занимават със засегнатите; 
отбелязва, че мерките за бюджетна 
дисциплина с цел консолидация на 
бюджетите не трябва да водят до 
лишаване на засегнатите лица от 
плащането на помощите, от които 
имат нужда;

Or. de

Изменение 76
Данута Язловецка

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. отбелязва, че кризата има силно и 
трайно въздействие върху равнищата на 
безработица и социалната обстановка в 
държавите членки, което доведе до 
неустойчиво повишаване на бедността и 
социалното изключване, включително 
детска бедност, бездомничество, 
бедност при работещите и 
свръхзадлъжнялост на домакинствата; в 
този контекст призовава държавите 
членки да подсилят мрежите за 
безопасност и да осигурят ефективност 
на системите за социална сигурност, 
които се занимават със засегнатите;

12. отбелязва, че кризата има силно и 
трайно въздействие върху равнищата на 
безработица и социалната обстановка в 
държавите членки, което доведе до 
неустойчиво повишаване на бедността и 
социалното изключване, включително 
детска бедност, бездомничество, 
бедност при работещите и 
свръхзадлъжнялост на домакинствата; в 
този контекст призовава държавите 
членки да подсилят мрежите за 
безопасност и да осигурят ефективност 
на системите за социална сигурност, 
които се занимават със засегнатите, 
както и да инвестират в 
превантивни мерки;
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Or. en

Изменение 77
Евелин Регнер

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. отбелязва, че кризата има силно и 
трайно въздействие върху равнищата на 
безработица и социалната обстановка в 
държавите членки, което доведе до 
неустойчиво повишаване на бедността и 
социалното изключване, включително 
детска бедност, бездомничество, 
бедност при работещите и 
свръхзадлъжнялост на домакинствата; в 
този контекст призовава държавите 
членки да подсилят мрежите за 
безопасност и да осигурят ефективност 
на системите за социална сигурност, 
които се занимават със засегнатите;

12. отбелязва, че кризата и 
последвалата я политика на 
бюджетна дисциплина имат силно и 
трайно въздействие върху равнищата на 
безработица и социалната обстановка в 
държавите членки, което доведе до 
неустойчиво повишаване на бедността и 
социалното изключване, включително 
детска бедност, бездомничество, 
бедност при работещите и 
свръхзадлъжнялост на домакинствата; в 
този контекст призовава държавите 
членки да подсилят мрежите за 
безопасност и да осигурят ефективност 
на системите за социална сигурност, 
които се занимават със засегнатите;

Or. de

Изменение 78
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. отбелязва, че кризата има силно и 
трайно въздействие върху равнищата на 
безработица и социалната обстановка в 
държавите членки, което доведе до 
неустойчиво повишаване на бедността и 
социалното изключване, включително 
детска бедност, бездомничество, 

12. отбелязва, че кризата, изострена от 
процикличните политики на 
фискална консолидация, има силно и 
трайно въздействие върху равнищата на 
безработица и социалната обстановка в 
държавите членки, което доведе до 
неустойчиво повишаване на бедността и 
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бедност при работещите и 
свръхзадлъжнялост на домакинствата; в 
този контекст призовава държавите 
членки да подсилят мрежите за 
безопасност и да осигурят ефективност 
на системите за социална сигурност, 
които се занимават със засегнатите;

социалното изключване, включително 
детска бедност, бездомничество, 
социално неравенство, бедност при 
работещите и свръхзадлъжнялост на 
домакинствата; в този контекст 
призовава Комисията и Съвета да 
преразгледат скоростта и времевия 
план за фискална консолидация и да 
удължат допълнително сроковете за 
корекция на прекомерния дефицит, за 
да се позволи създаването на работни 
места; призовава държавите членки да 
подсилят мрежите за безопасност и да 
осигурят ефективност на системите за 
социална сигурност, които се занимават 
със засегнатите;

Or. en

Изменение 79
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. отбелязва, че кризата има силно и 
трайно въздействие върху равнищата на 
безработица и социалната обстановка в 
държавите членки, което доведе до 
неустойчиво повишаване на бедността и 
социалното изключване, включително 
детска бедност, бездомничество, 
бедност при работещите и 
свръхзадлъжнялост на домакинствата; в 
този контекст призовава държавите 
членки да подсилят мрежите за 
безопасност и да осигурят ефективност 
на системите за социална сигурност, 
които се занимават със засегнатите;

12. отбелязва, че кризата има силно и 
трайно въздействие върху равнищата на 
безработица и социалната обстановка в 
държавите членки, което доведе до 
неустойчиво повишаване на бедността и 
социалното изключване, включително 
детска бедност, бездомничество, 
бедност при работещите и 
свръхзадлъжнялост на домакинствата; в 
този контекст призовава държавите 
членки да подсилят мрежите за 
безопасност и да осигурят ефективност 
на системите за социална сигурност, 
които се занимават със засегнатите; 
настоятелно призовава Комисията да 
вземе предвид въздействието на 
програмите за икономическо 
приспособяване върху напредъка по 
главните цели на стратегията 



PE516.693v01-00 50/55 AM\944149BG.doc

BG

„Европа 2020“ в държавите членки, 
изпитващи финансови затруднения, и 
да договори изменения, насочени към 
привеждането на програмите за 
икономическо приспособяване в 
съответствие с целите на „Европа 
2020“;

Or. en

Изменение 80
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 12a (нов)

Проектостановище Изменение

12а. в тази връзка счита, че 
обществените пенсионни системи в 
значителна степен смекчават 
отрицателните социални последици; 
изразява съжаление, че препоръките 
на Комисията, особено по отношение 
на установената в закона пенсионна 
възраст и връзката й с очакваната 
продължителност на живота, са 
направени без оглед на препоръките 
на Европейския парламент в неговите 
доклади относно Зелената и Бялата 
книга за пенсиите;

Or. es

Изменение 81
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 12a (нов)

Проектостановище Изменение

12а. подчертава, че за да излязат по-
силни от икономическата и 
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социалната криза, да имат по-високи 
нива на растеж и да гарантират 
своите системи за социално 
подпомагане в дългосрочен план, 
държавите членки следва да 
насърчават висококачествени 
публични услуги, като използват в 
пълна степен потенциала на своята 
работна сила, гарантират правата на 
работниците и подкрепят 
колективното договаряне и 
обществената общодостъпна 
социална сигурност; 

Or. pt

Изменение 82
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. приветства факта, че тази година 
много държави членки са положили по-
големи усилия за включване на 
националните парламенти, социалните 
партньори и гражданското общество в 
изготвянето на своите национални 
програми за реформи; подчертава, че 
участието на всички заинтересовани 
страни в разработването на 
необходимите реформи е от 
решаващо значение за тяхното 
изпълнение и успех;

13. приветства факта, че тази година 
много държави членки са положили по-
големи усилия за включване на 
националните парламенти, социалните 
партньори и гражданското общество в 
изготвянето на своите национални 
програми за реформи; призовава 
Комисията да изиска от държавите 
членки да гарантират 
предварителното включване на 
техните парламенти и социални
заинтересовани страни в изготвянето 
на националните програми за реформи
и програмите за стабилизация и 
сближаване;

Or. es

Изменение 83
Марейе Корнелисен
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Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. приветства факта, че тази година 
много държави членки са положили по-
големи усилия за включване на 
националните парламенти, социалните 
партньори и гражданското общество в 
изготвянето на своите национални 
програми за реформи; подчертава, че 
участието на всички заинтересовани 
страни в разработването на 
необходимите реформи е от решаващо 
значение за тяхното изпълнение и успех.

13. приветства факта, че някои държави 
членки са положили по-големи усилия 
за включване на националните 
парламенти, социалните партньори и 
гражданското общество в изготвянето 
на своите национални програми за 
реформи, както и поканата до тях да 
направят предложения относно 
специфичните за всяка държава 
препоръки, но изтъква, че е 
необходимо да се направи повече, за да 
се гарантира достатъчна 
легитимност и ангажираност; 
подчертава, че участието на всички 
заинтересовани страни в разработването 
на амбициозни национални програми 
за реформи и специфични за всяка 
държава препоръки, които могат да 
гарантират постигането на целите 
на стратегията „ЕС 2020“, е от 
решаващо значение за тяхното 
изпълнение и успех; призовава 
Комисията да изготви кодекс с насоки 
за ангажимента на заинтересованите 
страни, наблюдаван посредством 
европейския семестър, и да подкрепи 
финансирането за системния 
ангажимент на националните 
заинтересовани страни в европейския 
семестър, който да изисква 
включването като приложение към 
националните програми за реформи 
на техните предложения и 
провеждането на годишно изслушване 
заедно с Европейския парламент с 
тяхно участие, за да се оцени 
напредъкът по отношение на целите 
и да бъдат направени предложения за 
специфичните за всяка държава 
препоръки;

Or. en
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Изменение 84
Имър Костело

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. приветства факта, че тази година 
много държави членки са положили по-
големи усилия за включване на 
националните парламенти, социалните 
партньори и гражданското общество в 
изготвянето на своите национални 
програми за реформи; подчертава, че 
участието на всички заинтересовани 
страни в разработването на 
необходимите реформи е от решаващо 
значение за тяхното изпълнение и успех.

13. приветства факта, че тази година 
много държави членки са положили по-
големи усилия за включване на 
националните парламенти, социалните 
партньори и гражданското общество в 
изготвянето на своите национални 
програми за реформи; отново 
призовава за по-голяма демократична 
легитимност на европейския 
семестър и подчертава, че участието на 
всички заинтересовани страни в 
разработването на необходимите 
реформи е от решаващо значение за 
тяхното изпълнение и успех;

Or. en

Изменение 85
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 13a (нов)

Проектостановище Изменение

13a. призовава Комисията и Съвета 
да сключат с Парламента 
междуинституционално 
споразумение, за да дадат на 
Парламента пълноценна роля в 
изготвянето и одобряването на 
годишния обзор на растежа и 
насоките в областта на 
икономическата политика и 
заетостта;
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Изменение 86
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 13a (нов)

Проектостановище Изменение

13a. изразява съжаление, че проектът 
на доклада на Парламента относно 
националните планове на реформи, 
предложени от Комисията, е бил 
изготвен след тяхното одобряване от 
Съвета; настоятелно призовава 
Комисията да преразгледа календара 
за европейския семестър, за да 
гарантира, че процесът има истинска 
демократична легитимност особено 
когато специфичните за всяка 
държава препоръки станат 
задължителни за държавите членки 
след приемането на пакета от шест 
законодателни предложения.

Or. es

Изменение 87
Перванш Берес

Проектостановище
Параграф 13a (нов)

Проектостановище Изменение

13a. приканва Комисията да включи 
изцяло настоящото становище в 
проекта на годишния обзор на 
растежа за 2014 г.;

Or. en
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Изменение 88
Марейе Корнелисен

Проектостановище
Параграф 13б (нов)

Проектостановище Изменение

13б. призовава Комисията да излезе с 
предложение за значително засилване 
и подобряване на участието на 
социалните партньори на европейско 
равнище при изготвянето, 
прилагането и мониторинга на 
политическите насоки по социалните 
въпроси и въпросите на заетостта 
от европейския семестър;

Or. en


