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Изменение 1
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Позоваване на доклада Monti1 и 
резолюцията на Парламента относно 
осигуряване на единен пазар2,

1. като има предвид, че 
осъществяването на вътрешния 
пазар, във вида, предвиден от доклада 
Monti1 , е от съществено значение за 
едно истинското европейско 
икономическо управление, 

1 „Нова стратегия за единния пазар — в служба на 
европейската икономика и европейското общество“, 
доклад до председателя на Европейската комисия от 
проф. Mario Monti, 9 май 2010 г.
2 P7_TA(2010)0186.

1 „Нова стратегия за единния пазар — в служба на 
европейската икономика и европейското общество“, 
доклад до председателя на Европейската комисия от 
проф. Mario Monti, 9 май 2010 г.

Or. fr

Изменение 2
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. като има предвид, че 
евентуалните санкции, свързани с 
неизпълнение на целите на Пакта за 
стабилност и растеж (ПСР), трябва 
да бъдат налагани като резултат на 
недостатъчна воля за спазване на 
изискванията или на измами, и никога 
в резултат на невъзможността те да 
бъдат спазени поради причини извън 
възможностите на дадена държава-
членка,

Or. en
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Изменение 3
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. като има предвид, че целите на 
ПСР трябва да бъдат съвместими не 
само със стратегията "Европа 2020”, 
но и с други компромисни решения 
относно разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност, околна среда, изкореняване 
на бедността и помощ за развитие,

Or. en

Изменение 4
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 4 a нов

Проектостановище Изменение

4a. като има предвид, че в доклада 
Монти, както и в резолюцията на 
Парламента от 20 май 2010 г. 
относно осигуряване на единен пазар 
за потребителите и гражданите, се 
посочва, че заетостта, намаляването 
на бедността и добрите условия на 
труд са от съществено значение за 
успешното възстановяване на 
вътрешния пазар,

Or. en
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Изменение 5
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изпълни съществуващия Пакт за 
стабилност и растеж, което включва 
нова система на управление с отделен 
пакт за растеж и заетост, основан 
на действителни икономически цели, 
включително заетост и инвестиции, 
за да даде на разкриването на 
работни места същата значимост 
както на контрола на бюджетния 
дефицит, и разработен като правен 
инструмент на основание на член 121 
от ДФЕС (препоръка 1, ново тире);

заличава се

Or. fr

Изменение 6
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изпълни съществуващия Пакт за 
стабилност и растеж, което включва 
нова система на управление с отделен 
пакт за растеж и заетост, основан на 
действителни икономически цели, 
включително заетост и инвестиции, за 
да даде на разкриването на работни 
места същата значимост както на 
контрола на бюджетния дефицит, и 
разработен като правен инструмент на 
основание на член 121 от ДФЕС 
(препоръка 1, ново тире);

5. изпълни съществуващия Пакт за 
стабилност и растеж, което включва 
нова система на управление с отделен 
пакт за растеж, заетост и намаляване на 
бедността, основан на действителни 
икономически цели, включително 
заетост и инвестиции, за да даде на 
разкриването на работни места същата 
значимост както на контрола на 
бюджетния дефицит, и разработен като 
правен инструмент на основание на 
член 121 от ДФЕС (препоръка 1, ново 
тире);

Or. en
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Изменение 7
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава, че механизмът за 
санкции във връзка с неизпълнението 
на ПСР следва да се прилага само, ако 
се разработи същият вид механизъм 
за санкции за неизпълнение на 
останалите цели, посочени в 
стратегията "Европа 2020": пълна 
заетост, намаляване на бедността и 
добри условия на труд, 

Or. en

Изменение 8
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. въведе рамка за задълбочено 
аналитично наблюдение (включително 
индекс със специални начални 
стойности за ранно предупреждение) 
със съответните методологични 
инструменти и прозрачност с цел 
ефективно многостранно наблюдение, 
основано на ключови икономически 
показатели (реални и номинални), 
които могат да повлияят върху 
позициите, свързани с 
конкурентоспособността, в това 
число, но не ограничена само до, темп 
на растежа, състав на националния 
БВП, равнище на заетостта, промени 
в реалния обменен курс, промени, 

6. въведе рамка за задълбочено 
аналитично наблюдение (включително 
индекс със специални начални 
стойности за ранно предупреждение) 
със съответните методологични 
инструменти и прозрачност с цел 
ефективно многостранно наблюдение, 
основано на ключови икономически 
показатели (реални и номинални), в това 
число, но не ограничена само до 
промени в текущата 
сметка/платежния баланс, 
позициите на нетните 
чуждестранни активи, развитието 
на данъчната основа, реалния обменен 
курс, приток на капитали, 
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свързани с разходите за труд, 
текущата сметка/платежния 
баланс, ръста на кредитирането, 
образуване и приток на капитали, 
развитие на производителността, и 
развитие на пазарите на активи 
(включително частния дълг и пазарите 
на жилища), инвестициите в 
научноизследователска и развойна 
дейност като процент от БВП, 
намаляването на емисиите на парникови 
газове, дела на завършващите средно и 
висше образование и намаляването на 
бедността (препоръка 1, второ тире);

производителността, (включително 
производителността на ресурсите и 
общата производителност на 
факторите), разходите за единица
труд, количествени и качествени 
показатели, свързани с равнището на 
заетост и социалното сближаване, 
външни показатели, свързани с 
околната среда, както и ръста на 
кредитиране и развитието на цените 
на активите (включително 
финансовите активи и пазарите на 
жилища), инвестициите в 
научноизследователска и развойна 
дейност като процент от БВП, 
намаляването на емисиите на парникови 
газове, дела на завършващите средно и 
висше образование и намаляването на 
бедността. Следва да бъдат 
определени пределно допустими 
стойности за показателите, 
включени в таблицата с 
резултатите,

Or. en

Изменение 9
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. въведе рамка за задълбочено 
аналитично наблюдение (включително 
индекс със специални начални 
стойности за ранно предупреждение) 
със съответните методологични 
инструменти и прозрачност с цел 
ефективно многостранно наблюдение, 
основано на ключови икономически 
показатели (реални и номинални), които 
могат да повлияят върху позициите, 
свързани с конкурентоспособността, в 
това число, но не ограничена само до, 

6. въведе рамка за задълбочено 
аналитично наблюдение (включително 
индекс със специални начални 
стойности за ранно предупреждение) 
със съответните методологични 
инструменти и прозрачност с цел 
ефективно многостранно наблюдение, 
основано на ключови икономически 
показатели (реални и номинални), които 
могат да повлияят върху позициите, 
свързани с конкурентоспособността, в 
това число, но не ограничена само до, 
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темп на растежа, състав на националния 
БВП, равнище на заетостта, промени в 
реалния обменен курс, промени, 
свързани с разходите за труд, текущата 
сметка/платежния баланс, ръста на 
кредитирането, образуване и приток на 
капитали, развитие на 
производителността, и развитие на 
пазарите на активи (включително 
частния дълг и пазарите на жилища), 
инвестициите в научноизследователска 
и развойна дейност като процент от 
БВП, намаляването на емисиите на 
парникови газове, дела на 
завършващите средно и висше 
образование и намаляването на 
бедността (препоръка 1, второ тире);

темп на растежа, състав на националния 
БВП, равнище на заетостта, промени в 
реалния обменен курс, промени, 
свързани с разходите за труд, текущата 
сметка/платежния баланс, ръста на 
кредитирането, образуване и приток на 
капитали, развитие на 
производителността, и развитие на 
пазарите на активи (включително 
частния дълг и пазарите на жилища), 
инвестициите в научноизследователска 
и развойна дейност като процент от 
БВП, (препоръка 1, второ тире)

Or. fr

Изменение 10
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. разработване от страна на 
Комисията на адекватни 
инструменти за анализ и експертни 
оценки с цел изследване в дълбочина 
на причините, стоящи зад 
противоречивите тенденции в 
еврозоната, включително 
въздействието на общите политики 
върху различните икономически 
системи в нея (препоръка 1, ново тире 
3а), 

Or. en
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Изменение 11
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. установи общи правила за по-активно 
използване на основните насоки за 
икономическите политики като ключов 
инструмент за икономическо 
ръководство, наблюдение и 
специфични за отделните държави-
членки препоръки, в съответствие със 
стратегията „ЕС 2020“, като се 
акцентира върху растежа, 
структурните реформи, 
производителността и 
конкурентоспособността и като 
същевременно се вземат предвид 
допирните точки и разликите между 
държавите-членки, като се засилват 
сравнителните конкурентни 
предимства на държавите-членки
(препоръка 1, четвърто тире, 
заличаване на последната част); 

7. установи общи правила за по-активно 
използване на основните насоки за 
икономическите политики като ключов 
инструмент за икономическо 
ръководство, като същевременно се 
вземат предвид допирните точки и 
разликите между държавите-членки с 
цел да се засили устойчивостта на 
икономиката спрямо външни 
сътресения и положителното 
въздействие, което решенията на 
държавите-членки може да имат 
върху други държави-членки.

Or. en

Изменение 12
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. определи шестмесечен период на ЕС 
за разглеждане на интегрираните насоки 
на национално равнище и на равнище 
ЕС, като остави пространство за широки 
разисквания на финансови въпроси и на 
състоянието на икономиката в ЕС, което 
би позволило действителен и 
навременен принос от всички 

8. определи семестър на ЕС за 
разглеждане на интегрираните насоки 
на национално равнище и на равнище 
ЕС, като остави пространство за широки 
разисквания на финансови въпроси и на 
състоянието на икономиката в ЕС, 
включително консултации със 
социалните партньори на равнище 
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заинтересовани страни (препоръка 1, 
седмо тире);

Европейски съюз, за засилване на 
макроикономическия социален диалог, 
което би позволило действителен и 
навременен принос от всички 
заинтересовани страни; 

Or. en

Изменение 13
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. въведе по-строга оценка на 
програмите за стабилност и 
конвергентните програми с оглед на 
тяхната взаимосвързаност с други 
стратегически цели на държавите-
членки и Съюза преди приемането на 
политиките, предвидени в рамките 
на тези програми на национално 
равнище (препоръка 1, единадесето 
тире),

Or. en

Изменение 14
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. започне семестъра на ЕС през 
първите месеци на годината с 
хоризонтален преглед, съгласно който 
въз основа на аналитични данни, 
предоставени от страна на 
Комисията, Европейският съвет ще 
определя основните икономически 
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предизвикателства пред ЕС и 
еврозоната и ще предоставя 
стратегически насоки за 
политиките; Държавите-членки ще 
вземат предвид заключенията от 
този хоризонтален преглед при 
изготвянето на програмите си за 
стабилност и конвергентните си 
програми (ПСКП) и националните 
програми за реформи (НПР) 
(препоръка 1, ново тире 9а),

Or. en

Изменение 15
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 8 б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. ПСКП и НПР се издават 
едновременно, което ще позволи 
въздействието на реформите върху 
растежа и бюджета да бъде отразено 
в националните годишни и 
многогодишни бюджетни стратегии 
и цели като спазва националните 
правила и процедури (препоръка 1, 
десето тире),

Or. en

Изменение 16
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 8 в (нов)

Проектостановище Изменение

8в. осигури по-добра отчетност и 
прозрачност пред Парламента 
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относно оценките на равнище ЕС на 
ПСКП и НПР с цел да се повиши 
осведомеността на обществеността 
и да се окаже натиск в моменти, в 
които важните бюджетни решения 
все още са на подготвителен етап на 
национално равнище (препоръка 1, 
четиринадесето тире), 

Or. en

Изменение 17
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 8 г (нов)

Проектостановище Изменение

8г. въведе изискване държавите-
членки да предоставят допълнителна 
информация при възникване на 
сериозна загриженост, че 
провежданите политики биха могли 
да застрашат правилното 
функциониране на вътрешния пазар и 
на Икономическия и паричен съюз 
(ИПС) или целите, поставени от 
Съюза, по-конкретно в стратегията 
„Европа2020” (препоръка 1, 
седемнадесето тире),  

Or. en

Изменение 18
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. да не отправя следната препоръка:
„започне процедура при прекомерен 

заличава се
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дефицит/процедура на наблюдение 
при прекомерен дълг въз основа на 
равнището на брутния дълг. Тези
процедури, включващи обстойни 
редовни доклади относно динамиката 
и движението на дълга, би следвало да 
бъдат започнати за всички държави-
членки, в които равнището на 
държавния дълг надвишава прага от 
60% и не намалява със задоволителен 
темп. Процедурата при прекомерен 
дефицит остава в готовност, докато 
държавата изпълнява 
средносрочната си фискална цел и се 
отменя, след като равнището на 
дълга е под 60 %;“ (заличаване на 
препоръка 2, първо тире);

Or. fr

Изменение 19
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. да не отправя следната препоръка:
започне процедура при прекомерен 
дефицит/процедура на наблюдение при 
прекомерен дълг въз основа на 
равнището на брутния дълг. Тези 
процедури, включващи обстойни 
редовни доклади относно динамиката 
и движението на дълга, би следвало да 
бъдат започнати за всички държави-
членки, в които равнището на 
държавния дълг надвишава прага от 
60% и не намалява със задоволителен 
темп. Процедурата при прекомерен 
дефицит остава в готовност, докато 
държавата изпълнява 
средносрочната си фискална цел и се 
отменя, след като равнището на 
дълга е под 60 % (заличаване на 

9. изясни и увеличи прозрачността на 
процедурата при прекомерен 
дефицит/процедура на наблюдение при 
прекомерен дълг като засили 
значението, придавано на дълга и 
взаимосвързаността между дълга и 
дефицита, както и на динамичното 
им развитие,
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препоръка 2, първо тире),

Or. en

Изменение 20
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. ускори процедурите при 
прекомерен дефицит, като има 
предвид по-конкретно държавите-
членки, които нееднократно 
нарушават Пакта (препоръка 2, ново 
тире 2), 

Or. en

Изменение 21
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. определи диференциран за 
отделните държави график за 
процеса на фискална консолидация, 
която трябва да бъде проведена не по-
късно от 2015 г., с оглед 
приравняването на равнищата на 
всички бюджетни дефицити към 
изискванията, посочени в ПСР 
(препоръка 2, ново тире 3а)

Or. en
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Изменение 22
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 9 б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. използва разходите от бюджета 
на Съюза за установяване на 
справедливи, своевременни и 
ефективни стимули за изпълнение на 
правилата на ПСР, например чрез 
определяне на по-строги условия и 
като изисква от държавите-членки 
да пренасочат средства за 
подобряване на качеството на 
публичните финанси след 
констатирането на прекомерен 
дефицит в съответствие с член 126, 
параграф 6 от ДФЕС (препоръка 2, 
ново тире 3б), 

Or. en

Изменение 23
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 9 б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. създаде механизъм за мониторинг 
и други механизми за сплашване, 
включително публични 
предупреждения към държавите-
членки, които не са изпълнили своята 
средносрочна фискална цел, или не се 
придвижват към нея с необходимата 
скорост (препоръка 2, четвърто 
тире),

Or. en
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Изменение 24
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 9 в (нов)

Проектостановище Изменение

9в. установи механизъм за 
мониторинг, включително 
евентуални предупреждения и 
постъпателно нарастващи санкции, 
например налагането на глоби с 
текуща върху тях лихва за държави-
членки, които поради неадекватната 
си фискална политика не са 
постигнали своята средносрочна 
фискална цел , или не се придвижват 
към нея с договорената скорост при 
благоприятни икономически условия 
(препоръка 2, четвърто тире), 

Or. en

Изменение 25
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. създава предварително определени и 
предварителни стимули, за които 
Комисията взема решение независимо 
от Съвета или полуавтоматични 
санкции, за да улесни стъпките за ранно 
предупреждение и последователно да ги 
приложи постепенно (препоръка 2, 
седмо тире); частично заличаване);

10. създава предварително определени и 
предварителни стимули, за които 
Комисията взема решение независимо 
от Съвета или полуавтоматични 
санкции, за да улесни стъпките за ранно 
предупреждение и последователно да ги 
приложи постепенно; такива стимули 
или санкции биха могли да обхващат 
от похвали и порицания до 
замразяване на средствата от 
фондовете на Съюза (структурен, 
кохезионен или фонда за общата 
селскостопанска политика), както и 
до трайно спиране на финансиране от 
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Съюза и/или парични глоби; 
държавите-членки, на които са 
наложени такива санкции следва да 
бъдат задължени да компенсират 
замразените средства от Съюза със
средства от националните си 
бюджети (препоръка 2, седмо тире),

Or. en

Изменение 26
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 10 a (нов)

Проектостановище Изменение

10a. определи чрез правни средства 
съдържащото се в Протокол № 12 
към ДФЕС задължение на 
държавите-членки да въведат 
бюджетни процедури, гарантиращи 
спазване на техните задължения по 
Договора във връзка с бюджетната 
дисциплина (препоръка 2, ново тире 
7а),

Or. en

Изменение 27
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. направи необходимите промени във 
вътрешната процедура за вземане на 
решение в Комисията, за да гарантира 
ефективно и бързо прилагане на 
съответните предпазни санкции 
(препоръка 2, девето тире; частично 

11. направи необходимите промени във 
вътрешната процедура за вземане на 
решение в Комисията, за да гарантира 
ефективно и бързо прилагане на 
съответните предпазни санкции  и 
стимули (препоръка 2, девето тире; 
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заличаване), частично заличаване),

Or. en

Изменение 28
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. създадат конкретна за еврозоната 
рамка за засилено наблюдение, 
съсредоточена върху прекомерните 
макроикономически отклонения, 
конкурентоспособността на цените, 
реалните обменни курсове, ръста на 
заемите и движенията по текущата 
сметка на засегнатите държави-членки, 
инвестициите в научноизследователска 
и развойна дейност като процент от 
БВП, намаляването на емисиите на 
парникови газове, дела на 
завършващите средно и висше 
образование и намаляването на 
бедността (препоръка 3, първо тире),

12. създадат конкретна за еврозоната 
рамка за засилено наблюдение, 
съсредоточена върху прекомерните 
макроикономически отклонения, 
конкурентоспособността на цените, 
реалните обменни курсове, ръста на 
заемите и движенията по текущата 
сметка на засегнатите държави-членки. 
инвестициите в научноизследователска 
и развойна дейност като процент от 
БВП, намаляването на емисиите на 
парникови газове, дела на 
завършващите средно и висше 
образование и намаляването на 
бедността. За тази цел да установи 
диференцирана таблица с резултати 
за държавите-членки от еврозоната, 
включително пределно допустими 
стойности, по-конкретно по 
отношение на анализа на промените 
в реалните обменни курсове, както и 
специфични механизми за налагане 
(санкции и стимули), насочени към 
справянето с крайните 
макроикономически дисбаланси,

Or. en
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Изменение 29
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 12

Проектостановище Изменение

12. създадат конкретна за еврозоната 
рамка за засилено наблюдение, 
съсредоточена върху прекомерните 
макроикономически отклонения, 
конкурентоспособността на цените, 
реалните обменни курсове, ръста на 
заемите и движенията по текущата 
сметка на засегнатите държави-членки, 
инвестициите в научноизследователска 
и развойна дейност като процент от 
БВП, намаляването на емисиите на 
парникови газове, дела на 
завършващите средно и висше 
образование и намаляването на 
бедността (препоръка 3, първо тире);

12. създадат конкретна за еврозоната 
рамка за засилено наблюдение, 
съсредоточена върху прекомерните 
макроикономически отклонения, 
конкурентоспособността на цените, 
реалните обменни курсове, ръста на 
заемите и движенията по текущата 
сметка на засегнатите държави-членки, 
инвестициите в научноизследователска 
и развойна дейност като процент от 
БВП (препоръка 3, първо тире),

Or. fr

Изменение 30
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. да не отправя следната препоръка: 
„укрепят секретариата и кабинета 
на председателя на Еврогрупата,“ 
(заличаване на препоръка 3, трето 
тире);

заличава се

Or. en
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Изменение 31
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 13

Проектостановище Изменение

13. да не отправя следната препоръка: 
„укрепят секретариата и кабинета 
на председателя на Еврогрупата,“ 
(заличаване на препоръка 3, трето 
тире);

заличава се

Or. en

Изменение 32
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 14 a (нов)

Проектостановище Изменение

14а. да се създаде в срок от една 
година постоянен Европейски паричен 
фонд като механизъм за получаване и 
отпускане на заеми, който да се 
използва като последна мярка, 
основаващ се на съществуващия опит 
(европейски механизъм за финансова 
стабилност, европейски механизъм за 
финансово стабилизиране, европейски 
механизъм за платежен баланс) с 
ясни разпоредби за процедурата за 
вземане на решения, финансирането, 
условията за отпускане на заеми и 
наблюдението) (препоръка - четвърто 
тире 1), 

Or. en
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Изменение 33
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. бързо създаване на европейска 
агенция за дълга чрез обединяване на 
част от националния публичен дълг 
на държавите-членки в обща система 
с взаимни гаранции, която ще 
емитира нов дълг с единен лихвен 
процент, като по този начин се 
намали рискът от появата на 
спекулативни атаки, каквито се 
наблюдаваха в случая на Гърция. Тази 
агенция би могла също така да 
емитира общи дългови емисии 
(еврооблигации) с цел финансиране на 
специфични европейски 
инвестиционни проекти, в идеалния 
случай чрез бюджета на ЕС;

заличава се

Or. en

Изменение 34
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 15

Проектостановище Изменение

15. бързо създаване на европейска 
агенция за дълга чрез обединяване на 
част от националния публичен дълг 
на държавите-членки в обща система 
с взаимни гаранции, която ще 
емитира нов дълг с единен лихвен 
процент, като по този начин се 
намали рискът от появата на 
спекулативни атаки, каквито се 
наблюдаваха в случая на Гърция. Тази 
агенция би могла също така да 

заличава се
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емитира общи дългови емисии 
(еврооблигации) с цел финансиране на 
специфични европейски 
инвестиционни проекти, в идеалния 
случай чрез бюджета на ЕС 
(препоръка 4, ново тире)

Or. fr

Изменение 35
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 15 a (нов)

Проектостановище Изменение

15а. да се извърши оценка на 
изпълнимостта (същност, рисковете 
и преимущества) за създаването в 
дългосрочен план на система, 
съгласно която държавите-членки да 
могат да участват в издаването на 
общи държавни облигации, докато те 
изпълняват предварително 
установените критерии (Препоръка 
5, първо тире), 

Or. en

Изменение 36
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Проектостановище
Параграф 15 а (нов)

Проектостановище Изменение

15а. Комисията да бъде приканена да 
създаде "Европейски паричен фонд", 
за да допълни Пакта за стабилност и 
растеж в неговата контролираща 
функция върху бюджетното 
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състояние на държавите-членки. 
Този фонд би могъл да бъде захранен 
от страните от еврозоната като
процент от техния БВП, както и от 
глоби, според размера на тяхната 
задлъжнялост и на техния дефицит. 
Държавите-членки биха могли да 
поискат намесата на този фонд в 
рамките на сумите, които са внесли в 
него,

Or. fr

Изменение 37
António Fernando Correia De Campos

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. укрепи политиката на сближаване на 
ЕС в тясно сътрудничество с 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ), за да намали структурните 
слабости и увеличи 
конкурентоспособността на 
икономически по-слабите и най-
отдалечените региони (препоръка 5, 
второ тире);

16. укрепи и актуализира, по 
специално при отчитане на целите 
на "Европа 2020", политиката на 
сближаване на ЕС в тясно 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ), за да 
намали структурните слабости и 
увеличи конкурентоспособността на 
икономически по-слабите и най-
отдалечените региони, по-специално 
чрез улесняване отговарянето на 
финансовите нужди на МСП и на 
тяхното участие на вътрешния 
пазар,

Or. en

Изменение 38
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 16
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Проектостановище Изменение

16. укрепи политиката на сближаване на 
ЕС в тясно сътрудничество с 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ), за да намали структурните 
слабости и увеличи 
конкурентоспособността на 
икономически по-слабите и най-
отдалечените региони (препоръка 5, 
второ тире);

16. укрепи политиката на сближаване на 
ЕС в тясно сътрудничество с 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ), за да намали структурните 
слабости и увеличи 
конкурентоспособността на 
икономически по-слабите и най-
отдалечените региони (препоръка 5, 
второ тире),  по-специално чрез 
улесняване отговарянето на 
финансовите нужди на МСП и на 
тяхното навлизане на вътрешния 
пазар,

Or. en

Изменение 39
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 16

Проектостановище Изменение

16. укрепи политиката на сближаване на 
ЕС в тясно сътрудничество с 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ), за да намали структурните 
слабости и увеличи 
конкурентоспособността на 
икономически по-слабите и най-
отдалечените региони;

16. укрепи политиката на сближаване на 
ЕС в тясно сътрудничество с 
Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ), за да намали структурните 
слабости и увеличи 
конкурентоспособността на 
икономически по-слабите и най-
отдалечените региони, по-специално 
чрез улесняване по-специално чрез 
улесняване отговарянето на 
финансовите нужди на МСП и на 
тяхното навлизане на вътрешния 
пазар,

Or. en
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Изменение 40
Pascal Canfin

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. продължи усилията във връзка с 
хармонизацията на данъчната политика 
на равнище ЕС (препоръка 5, ново 
тире).

18. продължи усилията във връзка с 
хармонизацията на данъчната политика 
на равнище ЕС. като има предвид, че 
сътрудничеството в данъчната 
област е крайъгълен камък за 
икономическото управление, да се 
създаде група на високо равнище по 
въпросите на данъчната политика, 
председателствана от Комисията, 
която да има правото да действа за 
установяването на стратегически и 
прагматичен подход към въпросите, 
свързани с данъчната политика в 
Съюза, като се обръща особено 
внимание на борбата срещу 
измамите, укрепване на етичния 
кодекс относно данъчното облагане 
на предприятията при по-обстойно 
прилагане на процедурите за 
държавно подпомагане срещу 
корпоративен данък на 
предприятията, нелоялната данъчна 
конкуренция, приемане на 
Директивата относно данъчното 
облагане на доходи от спестявания, с 
разширен обхват, и при автоматичен 
обмен на информация като общо 
правило, разширяване и задълбочаване 
на облагането с екологичен данък, 
улесняване приемането на обща 
консолидирана корпоративна данъчна 
основа, като се работи същевременно 
по въпроса за минималните данъчни 
ставки и данъчни реформи за 
засилване на растежа, както и за 
въвеждането на данък върху 
финансовите транзакции на 
равнището на Съюза. (препоръка 5 -
ново тире).
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Or. en

Изменение 41
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. продължи усилията във връзка с
хармонизацията на данъчната 
политика на равнище ЕС. (препоръка 5, 
ново тире).

18. продължи усилията във връзка с
координацията на данъчната политика 
на равнище ЕС, по-специално 
приемането на обща консолидирана 
корпоративна данъчна основа 
(препоръка 5, ново тире).

Or. en

Изменение 42
Cornelis de Jong

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. продължи усилията във връзка с
хармонизацията на данъчната 
политика на равнище ЕС.

18. продължи усилията във връзка с
въвеждането на минимално равнище 
на корпоративния данък в рамките на 
Съюза и да продължи усилията, 
свързани с постигането на съгласие 
относно обща консолидирана 
корпоративна данъчна основа. 

Or. en

Изменение 43
Alan Kelly

Проектостановище
Параграф 18
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Проектостановище Изменение

18. продължи усилията във връзка с 
хармонизацията на данъчната политика 
на равнище ЕС (препоръка 5, ново 
тире).

18. продължи усилията във връзка с 
хармонизацията на данъчната политика 
на равнище ЕС, като същевременно 
отбележи, че това ще бъде най-добре 
осъществено като се подходи на 
доброволни начала (препоръка 5, ново 
тире).

Or. en

Изменение 44
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad

Проектостановище
Параграф 18

Проектостановище Изменение

18. продължи усилията във връзка с 
хармонизацията на данъчната 
политика на равнище ЕС (препоръка 5, 
ново тире)

18. продължи усилията във връзка с 
координацията на данъчната политика 
на равнище ЕС (препоръка 5, ново тире)

Or. fr

Изменение 45
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Проектостановище
Параграф 18 а (нов)

Проектостановище Изменение

18а. да гарантира, успоредно със 
синхронизирането на националните 
бюджетни графици и в рамките на 
"семестъра на ЕС", по-добра 
координация на дейностите на 
Европейския парламент, чиито 
бюджетни правомощия бяха 
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увеличени, с тези на националните 
парламенти. Комисията и Съветът 
би следвало да се допитват до 
Европейския парламент по 
въпросите, свързани с най-важните 
политически ориентации, насоките 
за заетостта и показателите, които 
служат като основа за националните 
програми за реформа. 

Or. fr

Изменение 46
Jürgen Creutzmann

Проектостановище
Параграф 18 a (нов)

Проектостановище Изменение

18а. Законодателният акт, който ще 
бъде приет, следва да цели 
засилването на правомощията на 
Комисията (на Евростат) за 
извършване на одит на националните 
статистически данни, свързани с 
отчитането на публичните финанси 
(препоръка 7).

Or. en


