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Изменение 1
Серджо Гаетано Коферати

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че подобряването на 
рамката за икономическо управление 
трябва да се основава на набор от 
свързани помежду си и взаимно 
съгласувани политики, които да 
насърчават растежа и заетостта, 
както и че пълното развитие на 
вътрешния пазар е необходимо 
изискване за да се осъществи това;

Or. en

Изменение 2
Илдико Гал-Пелц

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. изтъква, че пълното и правилно 
прилагане на Директивата за услугите 
би отключило потенциала за растеж с 
между 0,8 % и 2,6 % от БВП;

2. припомня, че големият 
икономически потенциал в сектора на 
услугите остава неоползотворен;
изтъква, че пълното и надлежно
прилагане на Директивата за услугите 
би отключило потенциала за растеж с 
между 0,8 % и 2,6 % от БВП;

Or. en

Изменение 3
Малкълм Харбър, Ема Маккларкин

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. изтъква, че пълното и правилно 
прилагане на Директивата за услугите 
би отключило потенциала за растеж с 
между 0,8 % и 2,6 % от БВП;

2. изтъква, че пълното и правилно 
прилагане на Директивата за услугите 
би отключило потенциала за растеж с 
между 0,8 % и 2,6 % от БВП и че 
доизграждането на единния цифров 
пазар би породило икономически 
ползи, равняващи се на 4200 EUR на 
домакинство;

Or. en

Изменение 4
Серджо Гаетано Коферати

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита, че в контекста на 
Европейския семестър единният 
пазар следва да се разглежда като 
част от други хоризонтални 
политики, като например защитата 
на потребителите и работещите, 
социалните права, околната среда и 
устойчивото развитие;

Or. en

Изменение 5
Серджо Паоло Франческо Силвестрис

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление обаче, че въпреки 
сериозните доказателства за 
значимостта на единния пазар в 

4. изразява съжаление обаче, че въпреки 
сериозните доказателства за 
значимостта на единния пазар в 
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преодоляването на кризата, 
специфичните за всяка страна 
препоръки от 2013 г. не отделят 
достатъчно внимание на потенциала за 
растеж и за създаване на работни места, 
до който правилното прилагане и 
изпълнение на правилата на единния 
пазар биха довели;

преодоляването на кризата, 
специфичните за всяка страна 
препоръки от 2013 г. не отделят 
достатъчно внимание на потенциала за 
растеж, за доверие на потребителите
и за създаване на работни места, до 
който правилното прилагане и 
изпълнение на правилата на единния 
пазар биха довели;

Or. en

Изменение 6
Малкълм Харбър, Ема Маккларкин

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подкрепя значението, отдадено от 
тазгодишните специфични за всяка 
страна препоръки на премахването на 
необоснованите ограничения и бариери 
пред навлизането в секторите на 
услугите; призовава настоятелно 
съответните държави членки да 
разгледат тези препоръки с 
изключително внимание;

5. подкрепя значението, отдадено от 
тазгодишните специфични за всяка 
страна препоръки на премахването на 
необоснованите ограничения и бариери 
пред навлизането в секторите на 
услугите; призовава настоятелно 
съответните държави членки спешно да 
отдадат приоритетно значение на 
премахването на пречките, 
възпрепятстващи растежа на 
единния пазар;

Or. en

Изменение 7
Серджо Гаетано Коферати

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. изразява съжаление, че липсата на 
национални и европейски инвестиции 
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няма да позволи изпълнението на 
приоритетите, посочени в доклада 
относно „Степен на интеграция на 
единния пазар 2013 г. – Принос към 
Годишния обзор на растежа 2013 г.“ в 
ключови области като енергетика, 
транспорт и цифров пазар;

Or. en

Изменение 8
Корнелис де Йонг

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. изразява съжаление, че все още са 
налице много проблеми в единния 
пазар относно зачитане на 
социалните права, по-специално равно 
заплащане за еднакъв труд, и 
подчертава важността на 
разрешаването на тези проблеми;

Or. en

Изменение 9
Малкълм Харбър, Ема Маккларкин

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. отново призовава Комисията да 
подобри управлението на единния пазар 
посредством установяването на годишен 
цикъл на управление на единния пазар 
като конкретен стълб от Европейския 
семестър, включващ информационно 
табло за вътрешния пазар, годишен 
доклад относно интегрирането на 

8. отново призовава Комисията да 
подобри управлението на единния пазар 
посредством установяването на годишен 
цикъл на управление на единния пазар 
като конкретен стълб от Европейския 
семестър, включващ информационно 
табло за вътрешния пазар, годишен 
доклад относно интегрирането на 
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вътрешния пазар като част от 
Годишния обзор на растежа, насоки от 
Европейския съвет за държавите членки, 
национални планове за действие, 
целящи изпълнението на насоките за 
вътрешния пазар и специфичните за 
всяка страна препоръки;

единния пазар като част от Годишния 
обзор на растежа, насоки от 
Европейския съвет за държавите членки, 
национални планове за действие, 
целящи изпълнението на насоките за 
единния пазар и специфичните за всяка 
страна препоръки;

Or. en

Изменение 10
Илдико Гал-Пелц

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. отбелязва липсата на участие на 
националните парламенти в 
разискването относно аспектите на 
единния пазар в Европейския семестър 
2013 г. и ги призовава активно да се 
включат в диалог с Европейския 
парламент, а съответните техни 
правителства да задействат по-успешно 
неизползвания потенциал за растеж и 
заетост.

9. отбелязва липсата на участие на 
националните парламенти в 
разискването относно аспектите на 
единния пазар в Европейския семестър 
2013 г. и ги призовава активно да се 
включат в диалог с Европейския 
парламент, а съответните техни 
правителства да задействат по-успешно 
неизползвания потенциал за растеж и 
заетост, подчертава, че участието на 
заинтересованите страни в 
разработването на необходимите 
реформи е от решаващо значение за 
тяхното изпълнение и успех.

Or. en

Изменение 11
Малкълм Харбър, Ема Маккларкин

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. отбелязва липсата на участие на 9. отбелязва липсата на участие на 
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националните парламенти в 
разискването относно аспектите на 
единния пазар в Европейския семестър 
2013 г. и ги призовава активно да се 
включат в диалог с Европейския 
парламент, а съответните техни 
правителства да задействат по-успешно 
неизползвания потенциал за растеж и 
заетост.

националните парламенти в 
разискването относно аспектите на 
единния пазар в Европейския семестър 
2013 г. и ги призовава активно да се 
включат в диалог с Европейския 
парламент, а съответните техни 
правителства да изпълняват 
ангажиментите си за по-добро 
регулиране, като например прилагане 
на „тест за единния пазар“, и да 
задействат по-успешно неизползвания 
потенциал за растеж и заетост.

Or. en

Изменение 12
Серджо Гаетано Коферати

Проектостановище
Параграф 9 а (нов)

Проектостановище Изменение

9a. подчертава значението на по-
активното и ранно включване на 
социалните партньори и всички 
заинтересовани страни в 
изготвянето, приемането, 
изпълнението и наблюдението на 
мерките, необходими за насърчаване 
на растежа и правата на гражданите 
в рамките на единния пазар.

Or. en


