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Изменение 1
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Първо позоваване (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид съобщението на 
Комисията от 14 декември 2004 г. 
относно доставките на развойни 
продукти COM(2007) 799,

Or. fr

Изменение 2
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Първо позоваване (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид директивата на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно енергийните 
характеристики на сградите 
(преработена версия),

Or. en

Изменение 3
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Първо позоваване а (ново)

Проектостановище Изменение

– като взе предвид заключенията на 
Съвета от 22 и 23 ноември 2007 г. 
относно научната информация в 
цифровия век: достъп, 
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разпространение и съхранение,

Or. fr

Изменение 4
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Съображение А (ново)

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че 
икономическата и финансова криза 
засегна тежко държавните 
бюджети,

Or. en

Изменение 5
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Съображение A a (ново)

Проектостановище Изменение

Aa. като има предвид, че според 
съдържащите се в Зелената книга 
относно демографските промени 
(COM 2005/94) цифри до 2030 г. в ЕС 
ще има недостиг на 20,8 милиона 
(6,8%) работници, както и че броят 
на хората на възраст над 60 години в 
момента нараства двойно по-бързо в 
сравнение с положението преди 2007 
г. – с около два милиона годишно, за 
разлика от един милион преди това,

Or. en
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Изменение 6
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изразява увереност, че една нова 
устойчива икономика за ЕС трябва да 
гарантира балансирано икономическо и 
социално развитие, при отчитане на 
особеностите на отделните 
държави-членки, степента на 
развитие на различните отрасли на 
тяхната промишленост, 
натрупаните знания, както и 
необходимостта от гарантиране на 
работни места с права и защитата на 
околната среда; 

1. изразява увереност, че една нова 
устойчива икономика за ЕС трябва да 
гарантира балансирано икономическо и 
социално развитие; призовава за 
амбициозна устойчива индустриална 
политика, наблягайки на 
ефективността на ресурсите; 
изтъква, че „зелената” икономика 
трябва да предлага възможности за 
достойни и добре заплатени работни 
места, като вниманието следва да 
бъде насочено към защитата на 
околната среда;

Or. en

Изменение 7
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че настоящите 
икономически кризи, световните 
енергийни кризи, приспособяването 
към изменението на климата, 
увеличаването на търсенето на 
металоносни руди и полезни 
изкопаеми, произтичащо от 
нарастването на населението в 
световен мащаб и увеличеното 
потребление от страна на 
нововъзникващите икономически 
сили, изискват предприемането на 
спешни действия, насочени към 
постигането на икономика с ниски 
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нива на въглеродните емисии и 
ефективно използване на ресурсите; 
счита, че макар че в краткосрочен 
план следва да се наблегне на мерките 
за запазване на енегията чрез 
използване на същестуващи 
технологии, средносрочната 
стратегия следва да сведе до минимум 
общото използване на материали, 
богати на въглерод, като източници 
на енергия. В дългосрочен план обаче 
са необходими радикални екологични 
нововъведения, за да се преосмислят и 
разработят цели нови системи за 
осигуряване на стоки и услуги, чрез 
използване на малка част от 
природните ресурси;

Or. en

Изменение 8
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че е от съществено 
значение въвеждането на амбициозни, 
надеждни, предвидими и стабилни 
политики, по-специално енергийни и 
свързани с климата, за да се позволи 
на предприятията да инвестират и 
осъществяват напълно потенциала за 
трудова заетост на една нова 
устойчива икономика; следователно 
подчертава значението на това 
европейската цел за понижаване на 
потреблението на енергия с 20 % до 
2020 г. да стане задължителна и 
отново подчертава подкрепата си за 
ангажимента на Съвета за 
намаляване с 80 до 95 % на 
европейските емисии на парникови 
газове до 2050 г.  
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Or. fr

Изменение 9
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. Счита, че при все това е 
пренебрегнат фактът, че държавите-
членки на ЕС са изправени пред 
редица общи предизвикателства, при 
които единствено общи европейски 
инициативи имат смисъл;

Or. da

Изменение 10
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. отбелязва липсата на съгласувана 
стратегия на ЕС, която да обхване 
екологичните нововъведения, и счита, 
че настоящата нормативна уредба на 
ЕС в областта на околната среда е 
насочена по-скоро към намаляване на 
замърсяването, отколкото към 
ефективно използване на ресурсите;

Or. en

Изменение 11
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)
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Проектостановище Изменение

1c. призовава Комисията и 
държавите-членки да разработят 
средства за разпространяване в по-
голяма степен на модела на 
икономика, спестяваща ресурси, въз 
основа на по-специфична разпоредба в 
общностния бюджет за тази цел;  
вярва, че една от възможностите за 
разглеждане следва да бъде 
прехвърлянето, в по-голяма степен 
отколкото досега,  на средства, 
предназначени за общата 
селскостопанска политика, за 
изплащане на преки помощи за 
развитие на селските райони и 
развитие на селско стопанство, 
устойчиво от гледна точка на 
екологията;  счита също така, че 
една критична оценка на 
финансирането на регионалното 
развитие е съществено важна с оглед 
финансиране на инициативи, свързани 
с екологичните иновации; отбелязва 
необходимостта от по-добро 
взаимодействие между 
структурното финансиране, седмата 
рамкова програма и Рамковата 
програма за конкурентоспособност и 
иновации (СІР);

Or. et

Изменение 12
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че необходимостта от 
разгръщане на потенциала за 
висококачествени работни места, 

2. подчертава, че необходимостта от 
разгръщане на потенциала за 
висококачествени работни места, 
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предлагани от новата устойчива 
икономика, означава, че новаторството 
трябва да бъде насочено към 
намирането на решения на основните 
предизвикателства, пред които е 
изправено обществото, включително 
безработицата и бедността, изменението 
на климата, застаряването на 
населението и оскъдността на 
ресурсите;

предлагани от новата устойчива 
икономика, означава, че новаторството 
трябва да бъде насочено към 
намирането на решения на основните 
предизвикателства, пред които е 
изправено обществото, включително 
безработицата и бедността, изменението 
на климата, застаряването на 
населението и оскъдността на 
ресурсите; обръща внимание на 
значението на една индустриална 
политика и на една 
научноизследователска политика, 
основани върху "отворения достъп до 
иновациите" и клъстерите с цел 
насърчаване на обединяването на 
знания между различните 
обществени и частни стопански 
оператори и стимулиране на 
иновациите;

Or. fr

Изменение 13
Yannick Jadot и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че необходимостта от 
разгръщане на потенциала за 
висококачествени работни места, 
предлагани от новата устойчива 
икономика, означава, че новаторството 
трябва да бъде насочено към 
намирането на решения на основните 
предизвикателства, пред които е 
изправено обществото, включително 
безработицата и бедността, изменението 
на климата, застаряването на 
населението и оскъдността на 
ресурсите;

2. подчертава, че необходимостта от 
разгръщане на потенциала за 
висококачествени работни места, 
предлагани от новата устойчива 
икономика, означава, че новаторството
трябва да бъде насочено към 
намирането на решения на основните 
предизвикателства, пред които е 
изправено обществото, включително 
безработицата и бедността, изменението 
на климата, застаряването на 
населението и оскъдността на 
ресурсите; в това отношение 
отбелязва значителната роля, която 
изпълняват екологичните 
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нововъведения;

Or. en

Изменение 14
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. призовава Комисията и 
държавите-членки да се мобилизират 
с цел постигане на двойна цел, 
свързана със справянето с 
последиците от изменението на 
климата и създаването на работни 
места и растеж;

Or. en

Изменение 15
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава Комисията и 
държавите-членки да постигнат 
напредък при реформирането на 
финансовите инструменти, с цел те 
да станат по-екологосъобразни и 
ориентирани към дългосрочни цели, 
тъй като това би привлякло частни 
инвестиции и би довело до 
създаването на повече и по-добри 
работни места в бъдеще;

Or. en
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Изменение 16
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. подчертава, че разумното 
използване на механизмите и 
инструментите за финансиране, 
както и насоките в областта на тази 
обществена политика могат да 
спомогнат за мобилизирането на 
значителни допълнителни средства 
от частния сектор, за да се 
подпомагат инвестициите и да се 
създават нови работни места;

Or. en

Изменение 17
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. вярва, че е от решаващо значение да 
се осигури нова рамка на Общността с 
подходящ и достатъчен бюджет за 
подпомагане на
научноизследователската дейност в 
публичния сектор и за предоставяне 
на резултатите по достъпен и 
небюрократичен начин с цел 
насърчаване на новаторството на 
микробизнесите и МСП в областта на 
енергийната ефективност, използването 
на нови енергийни източници и 
производствени процеси, рециклирането 
и по доброто използване на ресурсите в 
контекста на създаването на работни 
места с права;

3. вярва, че е от решаващо значение да 
се осигурят рамки на Общността за 
научноизследователската и развойна 
дейност с подходящ и достатъчен 
бюджет;  следователно призовава 
Комисията да представи 
своевременно една амбициозна осма 
Рамкова програма;  подчертава 
значението на публичните 
изследвания, по-специално в областта 
на енергийната ефективност, 
използването в енергийната 
инфраструктура на нови енергийни 
източници и производствени процеси, 
рециклирането и по доброто използване 
на ресурсите в контекста на създаването 
на работни места с права; подчертава 
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също така значението от това да се 
гарантира, че микробизнесите и МСП 
участват;

Or. da

Изменение 18
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. вярва, че е от решаващо значение да 
се осигури нова рамка на Общността с 
подходящ и достатъчен бюджет за 
подпомагане на 
научноизследователската дейност в 
публичния сектор и за предоставяне на 
резултатите по достъпен и 
небюрократичен начин с цел 
насърчаване на новаторството на 
микробизнесите и МСП в областта на 
енергийната ефективност, използването 
на нови енергийни източници и 
производствени процеси, рециклирането 
и по доброто използване на ресурсите в 
контекста на създаването на работни 
места с права;

3. вярва, че е от решаващо значение да 
се осигури нова рамка на Общността с 
подходящ и достатъчен бюджет за 
подпомагане на 
научноизследователската дейност в 
публичния сектор и за предоставяне на 
резултатите по достъпен и 
небюрократичен начин с цел 
насърчаване на новаторството на 
микробизнесите и МСП в областта на 
енергийната ефективност, използването 
на нови енергийни източници и 
производствени процеси, рециклирането 
и по доброто използване на ресурсите в 
контекста на създаването на работни 
места с права; отново подчертава 
необходимостта от изпълнение на 
целта за 3% инвестиции в 
научноизследователската и развойна 
дейност, която е нужна за 
въвеждането на новата „Стратегия 
2020” на ЕС за работни места и 
растеж и може да окаже 
положително въздействие върху 
задържането на 
висококвалифицираните работници в 
ЕС;

Or. en



AM\816987BG.doc 13/35 PE441.372v01-00

BG

Изменение 19
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. вярва, че е от решаващо значение да 
се осигури нова рамка на Общността с 
подходящ и достатъчен бюджет за 
подпомагане на 
научноизследователската дейност в 
публичния сектор и за предоставяне на 
резултатите по достъпен и 
небюрократичен начин с цел 
насърчаване на новаторството на 
микробизнесите и МСП в областта на 
енергийната ефективност, използването 
на нови енергийни източници и 
производствени процеси, рециклирането 
и по-доброто използване на ресурсите в 
контекста на създаването на работни 
места с права;

3. вярва, че е от решаващо значение да 
се осигури нова рамка на Общността с 
подходящ и достатъчен бюджет за 
подпомагане на 
научноизследователската дейност в 
публичния сектор и за предоставяне на 
резултатите по достъпен и 
небюрократичен начин с цел 
насърчаване на новаторството на 
микробизнесите и МСП в областта на 
енергийната ефективност, използването 
на нови енергийни източници и 
нисковъглеродни производствени 
процеси, по-специално използването 
на източници на възобновяема енергия
и рециклирането и рационалното
използване на ресурсите в контекста на 
създаването на работни места с права;

Or. el

Изменение 20
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. вярва, че е от решаващо значение да 
се осигури нова рамка на Общността с 
подходящ и достатъчен бюджет за 
подпомагане на 
научноизследователската дейност в 
публичния сектор и за предоставяне на 
резултатите по достъпен и 
небюрократичен начин с цел 
насърчаване на новаторството на 

3. вярва, че е от решаващо значение да 
се осигури нова рамка на Общността с 
подходящ и достатъчен бюджет за 
подпомагане на 
научноизследователската дейност и за 
предоставяне на резултатите по 
достъпен и небюрократичен начин с цел 
насърчаване на новаторството на 
микробизнесите и МСП в областта на 
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микробизнесите и МСП в областта на 
енергийната ефективност, използването 
на нови енергийни източници и 
производствени процеси, рециклирането 
и по доброто използване на ресурсите в 
контекста на създаването на работни 
места с права;

енергийната ефективност, използването 
на нови енергийни източници и 
производствени процеси, рециклирането 
и по доброто използване на ресурсите в 
контекста на създаването на достойни, 
добре заплатени работни места;

Or. en

Изменение 21
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че МСП изпълняват 
основна роля в развитието на 
устойчивата икономика;  изразява 
съжаление, че те могат да срещнат 
затруднения при предвиждането на 
новите икономически тенденции;  
призовава Европейската комисия и 
държавите-членки да помогнат на 
тези предприятия да определят 
областите с потенциално развитие, 
свързани с устойчивата икономика, 
по-специално в областта на 
възобновяемите енергии и 
икономията на енергия;

Or. fr

Изменение 22
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. посочва, че необходимият 
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икономически растеж и 
произтичащите ползи за заетостта в 
икономика, основана на иновации, не 
могат да бъдат постигнати, освен 
ако европейските изследователи и 
предприятия не успеят да превърнат 
резултатите от изследователската 
си дейност в търговски продукти;   
насочва вниманието към 
сравнителния анализ на иновациите, 
изготвен от Комисията, който 
показва разлика в областта на 
иновациите с 30 % със САЩ и с 40 % с 
Япония;  

Or. da

Изменение 23
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. отбелязва, че всички европейски 
държави налагат екологични данъци, 
но те представляват едва 2,6 % от 
ВБП на ЕС; изтъква също така, че 
приходите от екологични данъци 
произхождат основно от енергийно 
данъчно облагане; призовава 
Комисията да обмисли постепенното 
разширяване на облагаемата основа, 
така че тя да включва полезните 
изкопаеми, използвани при 
строителните материали, 
металите, преработените полезни 
изкопаеми и други изкопаеми горива, 
като следва широко 
разпространената практика в 
Обединеното кралство, Швеция, 
Италия и Чешката република;

Or. et
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Изменение 24
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. ясно осъзнава факта, че схемите 
за финансиране на ЕС, както и 
националните и регионални схеми за 
финансиране, продължават да се 
характеризират с висока на степен 
на несъгласуваност, поради което 
подчертава необходимостта от 
планиране на по-добро многостепенно 
съгласуване на програмите и 
подпомагане, насочено към по-голямо 
взаимодействие между различните 
общи политики, като се използват 
структурните фондове, фондовете за 
земеделие и развитие на селските 
райони, рамковата програма за 
научноизследователска дейност и 
рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации 
(ПКИ), за да бъдат постигнати 
целите на стратегията „Европа 
2020“;

Or. en

Изменение 25
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. приветства създаването на 
европейски механизъм за 
микрофинансиране „Прогрес“, 
осигуряващ по-лесен достъп до 
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микрокредитиране за лица, които са 
изгубили или рискуват да загубят 
своите работни места, и призовава 
Комисията и държавите-членки да се 
погрижат гражданите да получават 
бърза и правилна информация 
относно това, как да подават молби 
за кредитиране по този механизъм;

Or. en

Изменение 26
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. призовава Комисията да работи в 
по-тясно сътрудничество с 
държавите-членки, с цел изготвяне на 
средносрочни и дългосрочни прогнози 
относно търсените на пазара на 
труда умения, и да поощрява 
партньорството между 
университетите и бизнеса, за да се 
подпомогне преходът на младите 
хора при навлизането им на пазара на 
труда, като същевременно се 
спомогне за създаването на общество, 
основано на знанието, за развитието 
на приложните изследвания и за по-
добри перспективи на пазара на труда 
за лицата, които току-що са 
завършили своето образование;

Or. en

Изменение 27
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)
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Проектостановище Изменение

3б. в този контекст поставя акцент 
върху публично-частното 
партньорство в областта на 
научните изследвания като основен 
инструмент за постигане на целта на 
Европа до 2020 г. за изразходване на 3 
% от БВП за научно-изследователска 
и развойна дейност и гарантиране на 
това, че научно-изследователската 
дейност създава добавена стойност 
на европейската икономика;

Or. da

Изменение 28
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 3 б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. призовава Комисията да създаде 
Европейска технологична платформа 
за отраслите със слабо потребление 
на ресурси, насочвайки вниманието 
към намаляване използването на 
ресурси в производствените процеси, 
както и да разработи нови пазари за 
европейските промишлени отрасли;

Or. en

Изменение 29
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)
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Проектостановище Изменение

3c. изразява дълбоко съжаление 
относно решението на Комисията да 
забави предложението относно 
общностен патент и настоятелно 
призовава държавите-членки да 
демонстрират необходимата 
политическа воля;   изтъква, че 
разходите за получаване на патент в 
ЕС са близо десет пъти по-високи от 
тези м САЩ;

Or. da

Изменение 30
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. призовава Комисията да създаде 
Европейски доверителен фонд за 
екологично предприемачество, 
следвайки успешния пример на 
дружеството с нестопанска цел в 
Обединеното кралство, наречено 
„Carbon Trust”, както и да подпомага 
прокарваните от нови дружества 
системни иновации;

Or. en

Изменение 31
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. настоява, че следва да се обърне 
особено внимание на засегнатите от 
деиндустриализацията лица (като 
следствие от концентрацията на 
производствата по време на криза или 
изоставянето от страна на 
многонационалните компании), с 
въвеждане на механизми за оказване на 
подкрепа и интегрирана намеса, 
насочена към развитието, основано 
върху новаторството и способно да 
създава работни места с права и да 
намалява социалните неравенства и 
регионалните несъответствия;

4. отбелязва, че преходът към нова 
устойчива икономика представлява 
сложно явление, което изисква да се 
обърне особено внимание на 
засегнатите от деиндустриализацията 
лица, с въвеждане на механизми за 
оказване на подкрепа, насочена към 
развитието, основано върху 
новаторството и способно да създава 
достойни, добре заплатени работни 
места и да намалява социалните 
неравенства и регионалните 
несъответствия;

Or. en

Изменение 32
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоява, че следва да се обърне 
особено внимание на засегнатите от 
деиндустриализацията лица (като 
следствие от концентрацията на 
производствата по време на криза или 
изоставянето от страна на 
многонационалните компании), с
въвеждане на механизми за оказване на 
подкрепа и интегрирана намеса, 
насочена към развитието, основано 
върху новаторството и способно да 
създава работни места с права и да 
намалява социалните неравенства и 
регионалните несъответствия;

4. настоява, че следва да се обърне 
особено внимание на засегнатите от 
деиндустриализацията лица (като 
следствие от преустройството на 
световната икономика), чрез
въвеждане на механизми, които 
благоприятстват преминаването към 
икономика, основана в по-голяма 
степен на иновациите, която е  
способна да създава работни места с 
права и да намалява социалните 
неравенства и регионалните 
несъответствия;

Or. da
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Изменение 33
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоява, че следва да се обърне 
особено внимание на засегнатите от 
деиндустриализацията лица (като 
следствие от концентрацията на 
производствата по време на криза или 
изоставянето от страна на 
многонационалните компании), с 
въвеждане на механизми за оказване на
подкрепа и интегрирана намеса, 
насочена към развитието, основано 
върху новаторството и способно да 
създава работни места с права и да 
намалява социалните неравенства и 
регионалните несъответствия;

4. настоява, че следва да се обърне 
особено внимание на засегнатите от 
деиндустриализацията лица (като 
следствие от концентрацията на 
производствата по време на криза или 
изоставянето от страна на 
многонационалните компании), с 
въвеждане на подходяща финансова 
подкрепа и подходящи финансови 
механизми, както и интегрирана 
намеса, насочена към развитието, чрез 
подпомагане на алтернативните 
„зелени” промишлени отрасли, 
възобновяемите енергийни източници 
и туризма, основано върху 
новаторството и способно да създава 
работни места с права и да намалява 
социалните неравенства и регионалните 
несъответствия;

Or. en

Изменение 34
Yannick Jadot и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоява, че следва да се обърне 
особено внимание на засегнатите от 
деиндустриализацията лица (като 
следствие от концентрацията на 
производствата по време на криза или 
изоставянето от страна на 
многонационалните компании), с 
въвеждане на механизми за оказване на 

4. настоява, че следва да се обърне 
особено внимание на засегнатите от 
деиндустриализацията лица (като 
следствие от концентрацията на 
производствата по време на криза или 
изоставянето от страна на 
многонационалните компании), с 
въвеждане на механизми за оказване на 
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подкрепа и интегрирана намеса, 
насочена към развитието, основано 
върху новаторството и способно да 
създава работни места с права и да 
намалява социалните неравенства и 
регионалните несъответствия;

подкрепа и интегрирана намеса, 
насочена към развитието, основано 
върху новаторството и способно да 
създава работни места с права и да 
намалява социалните неравенства и 
регионалните несъответствия; придава 
важно значение на партньорството 
между профсъюзите за постигането 
на тези цели;

Or. en

Изменение 35
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. настоява, че следва да се обърне 
особено внимание на засегнатите от 
деиндустриализацията лица (като 
следствие от концентрацията на 
производствата по време на криза или 
изоставянето от страна на 
многонационалните компании), с 
въвеждане на механизми за оказване на 
подкрепа и интегрирана намеса, 
насочена към развитието, основано 
върху новаторството и способно да 
създава работни места с права и да 
намалява социалните неравенства и 
регионалните несъответствия;

4. настоява, че следва да се обърне 
особено внимание на засегнатите от 
деиндустриализацията лица (като 
следствие от концентрацията на 
производствата по време на криза или 
изоставянето от страна на 
многонационалните компании), с 
въвеждане на механизми за оказване на 
подкрепа и интегрирана намеса, 
насочена към устойчивото развитие, 
основано върху новаторството и 
способно да създава работни места с 
права и да намалява социалните 
неравенства и регионалните 
несъответствия;

Or. fr

Изменение 36
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. смята, че демографските 
предизвикателства изискват по-
широка стратегия, която да 
съчетава създаването на работни 
места с посрещането на новите и 
нововъзникващите потребности на 
европейския пазар на труда; в това 
отношение трябва да се осъществи 
допълнителен напредък при 
подобряването на мобилността на 
работниците в ЕС, включително на 
изследователите и други 
специалисти, с оглед постигане на 
Европа без граници в рамките на 
вътрешния пазар на ЕС;

Or. en

Изменение 37
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. отново подчертава, че за да се 
избегнат несъответствия в областта 
на вътрешния пазар на ЕС, 
държавите-членки трябва да 
отдават предпочитание на 
гражданите на Съюза, като могат да 
отдадат предпочитание на граждани 
на трети държави, кандидатстващи 
за работни места, които изискват 
висока квалификация, в съответствие 
с посоченото в Директива 2009/50/EО 
от 25 май 2009 година относно 
условията за влизане и пребиваване на 
граждани на трети държави за 
целите на висококвалифицирана 
трудова заетост; подчертава колко е 
важно да се отхвърлят заявленията 
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за „синя карта на ЕС” в тези сектори 
на пазара на труда, до които 
достъпът на работници от други 
държави-членки е ограничен, въз 
основа на преходен режим;

Or. en

Изменение 38
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. призовава Комисията да изиска от 
държавите-членки да преразгледат 
преходните разпоредби, уреждащи 
достъпа до техните пазари на труда, 
като средство за запазване на 
заетостта в ЕС по време на 
световната икономическа криза;

Or. en

Изменение 39
Yannick Jadot

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че прегръщането на 
идеята за енергийна ефективност може 
да допринесе за промишлената 
диверсификация и едромащабното 
създаване на работни места с права;

5. припомня, че енергийната и 
ресурсна ефективност ще 
представлява конкурентоспособно 
предимство в бъдеще; подчертава, че 
прегръщането на идеята за енергийна 
ефективност може да допринесе за 
промишлената диверсификация и 
едромащабното създаване на работни 
места с права; призовава Комисията и 
държавите-членки да насърчават 
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секторите с високо трудово 
натоварване при изготвянето на 
своите енергийни стратегии;

Or. fr

Изменение 40
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че прегръщането на 
идеята за енергийна ефективност 
може да допринесе за промишлената 
диверсификация и едромащабното 
създаване на работни места с права;

5. подчертава, че действия, които 
помагат за насърчаване на енергийна 
ефективност, предоставят много 
социални ползи, като създават 
конкурентоспособни работни места с 
права, помагат на уязвимите в 
социален аспект като подобряват
качеството им на живот и имат 
значителен принос към социалното 
сближаване;

Or. el

Изменение 41
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че прегръщането на 
идеята за енергийна ефективност може 
да допринесе за промишлената 
диверсификация и едромащабното 
създаване на работни места с права; 

5. набляга на важното значение на 
създаването на работни места като 
средство за преодоляване на 
настоящата икономическа криза;
подчертава, че прегръщането на идеята 
за енергийна ефективност може да 
допринесе за промишлената 
диверсификация и едромащабното 
създаване на работни места с права;
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Or. en

Изменение 42
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че прегръщането на 
идеята за енергийна ефективност може 
да допринесе за промишлената 
диверсификация и едромащабното
създаване на работни места с права; 

5. подчертава, че прегръщането на 
идеята за енергийна ефективност може 
да допринесе за промишлената 
диверсификация и има голям 
потенциал за намаляване на
емисиите на парникови газове и 
създаване на работни места;

Or. en

Изменение 43
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава, че прегръщането на 
идеята за енергийна ефективност може 
да допринесе за промишлената 
диверсификация и едромащабното 
създаване на работни места с права; 

5. подчертава, че прегръщането на 
идеята за енергийна ефективност може 
да допринесе за промишлената 
диверсификация и ще създаде над два 
милиона нови работни места с права в 
широк мащаб, като ще допринесе за 
устойчивия икономически растеж в  
ЕС;

Or. en
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Изменение 44
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че промяната в 
производствените процеси на 
дружествата или отраслите следва да се 
придружава от обучение и насоки за 
работниците за учене през целия живот 
и че това ще доведе до създаването на 
нови работни места;

6. счита, че промяната в 
производствените процеси на 
дружествата или отраслите следва да се 
придружава от обучение и насоки за 
работниците за учене през целия живот 
и че това ще доведе до създаването на 
нови работни места; подчертава 
значението на един засилен диалог в 
рамките на предприятията, 
позволяващ да се предвидят 
социалните промени, необходими за 
приспособяване към новата 
устойчива икономика, по-специално в 
рамките на предприятията, чиято 
дейност се основава върху изкопаеми 
горива;  призовава Комисията, 
държавите-членки и социалните 
партньори да гарантират този 
социален диалог с цел екологичното 
преобразуване да бъде справедливо;

Or. fr

Изменение 45
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че промяната в 
производствените процеси на 
дружествата или отраслите следва да се 
придружава от обучение и насоки за 
работниците за учене през целия 
живот и че това ще доведе до 
създаването на нови работни места;

6. счита, че преходът към нова 
устойчива икономика и промяната в 
производствените процеси на 
дружествата или отраслите следва да се 
придружават от подходящи 
образователни програми и програми за  
обучение и че това ще доведе до 
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създаването на нови работни места; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите-членки да потърсят 
решение на проблема с 
несъответствието, което вече 
съществува, между уменията на 
наличната работна сила и 
потребностите на новите устойчиви 
отрасли;

Or. en

Изменение 46
Yannick Jadot и Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че промяната в 
производствените процеси на 
дружествата или отраслите следва да се 
придружава от обучение и насоки за 
работниците за учене през целия живот 
и че това ще доведе до създаването на 
нови работни места;

6. счита, че промяната в 
производствените процеси на 
дружествата или отраслите следва да се 
придружава от обучение и насоки за 
работниците за учене през целия живот 
и че това ще доведе до създаването на 
нови работни места; съзнава особеното 
положение, в което се намират 
младите хора, и важността на 
професионалното обучение в този 
контекст;

Or. en

Изменение 47
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че промяната в 
производствените процеси на 

6. счита, че промяната в 
производствените процеси на 
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дружествата или отраслите следва да се 
придружава от обучение и насоки за 
работниците за учене през целия живот 
и че това ще доведе до създаването на 
нови работни места;

дружествата или отраслите следва да се 
придружава от обучение и насоки за 
работниците за учене през целия живот, 
специално адаптирани към новите 
технологии, и от курсове за обучение 
през целия живот за хората над 50-
годишна възраст, които са по-уязвими 
и за които съществува по-голям риск 
от изключване от пазара на труда, 
както и че това ще доведе до 
създаването на нови работни места;

Or. en

Изменение 48
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава за сътрудничество 
между държавите-членки в борбата 
срещу недекларирания труд, тъй като 
скритата икономика е въпрос, който 
предизвиква опасения в цяла Европа; 
счита, че мерките срещу 
недекларирания труд следва да бъдат 
засилени на ниво държави-членки, 
както и на равнището на ЕС;

Or. en

Изменение 49
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава Европейската комисия 
да изготви Насоки относно 
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заетостта, които да подкрепят 
активно увеличаването на трудовата 
заетост сред работниците под 25-
годишна възраст и над 50-годишна 
възраст, като обръща надлежно 
внимание на конкретните 
предизвикателства, с които се 
сблъскват младите хора и хората в 
напреднала възраст;

Or. en

Изменение 50
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. подчертава необходимостта от 
осигуряване на стимули за 
работодателите, които предлагат на 
нискоквалифицираните лица или на 
лицата без квалификация 
(включително на ромите) обучение и 
възможности за придобиване на 
практически опит директно на 
работното място;

Or. en

Изменение 51
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. смята, че грамотността и 
компетентността в областта на 
цифровите технологии следва да 
бъдат централни аспекти на 
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политиките на ЕС, и подчертава, че 
всички граждани на ЕС следва да 
имат право и да получават стимули, 
за да развиват подходящите умения в 
сферата на цифровите технологии, с 
цел намаляване на пречките пред 
социалната интеграция и 
подготвянето им за трудова заетост 
в дългосрочен план;

Or. en

Изменение 52
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 6 г (нов)

Проектостановище Изменение

6г. подчертава колко е важно да се 
субсидира чиракуването на младите 
хора в стопански сектори с добри 
перспективи, като ценна стъпка в 
прехода от образованието към 
професионалния живот;

Or. en

Изменение 53
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 6 д (нов)

Проектостановище Изменение

6д. подчертава ролята на 
професионалното образование и 
обучение (ПОО), което може да 
подсигури уменията, знанията и 
способностите, необходими на пазара 
на труда; призовава Комисията и 
държавите-членки да засилят 
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предоставянето на ПОО в цяла 
Европа, за да се повишат 
прозрачността, признаването и 
качеството на компетенциите и 
квалификациите, улеснявайки по този 
начин мобилността на учащите се и 
на работниците;

Or. en

Изменение 54
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. настоява върху значимостта на 
публичния сектор, особено в областта 
на енергетиката, изграждането на 
инфраструктура и оборудване, 
транспорт и комуникации, за 
създаването на работни места с права.

7. настоява върху значимостта на 
публичния сектор, особено в областта 
на енергетиката, изграждането на 
инфраструктура и оборудване, 
транспорт и комуникации, за 
създаването на работни места с права;
призовава Комисията и държавите 
членки да насърчават, по-специално 
при доставките на развойни 
продукти, включването на 
екологичните, социалните и 
етичните стандарти, както и 
клаузите с "местно" съдържание и 
предприятията, функциониращи  в 
устойчива и приобщаваща икономика, 
по-специално МСП;

Or. fr

Изменение 55
Ivari Padar

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. настоява върху значимостта на 
публичния сектор, особено в областта 
на енергетиката, изграждането на 
инфраструктура и оборудване, 
транспорт и комуникации, за 
създаването на работни места с 
права.

7. подчертава значимостта на 
публичния сектор, който изпълнява 
водеща роля със своя пример, приема 
прогресивни стандарти относно 
обществените поръчки и предоставя 
стимули и информация, особено в 
областта на енергетиката, изграждането 
на инфраструктура и оборудване, 
транспорт и комуникации.

Or. en

Изменение 56
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. настоява също така върху 
значението на частните инвестиции, 
като подчертава, че на 
потребностите от финансиране 
може да се отговори единствено чрез 
частни инвестиции;  посочва 
големите различия при сумите, които 
частните предприятия инвестират в 
научна и развойна дейност, като 
диапазонът варира от 5 до 7 % от 
печалбите в индустриите в областта 
на информационните и 
комуникационните технологии и 
фармацевтичната промишленост до 
близо 1% при енергийните компании; 
призовава ЕС да създаде подходящите 
рамкови условия за стимулиране на 
предприятията да инвестират; 

Or. da
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Изменение 57
Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. отново призовава Европейската 
комисия и държавите-членки да 
извлекат полза от успеха на Фонда за 
възстановяване и да създадат нова 
общностна инициатива, 
включително пилотни проекти, за 
възстановяване по пътя към една нова 
устойчива икономика;

Or. en

Изменение 58
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. отбелязва, че трябва да се 
положат допълнителни усилия с цел 
гарантиране на ефективната 
хармонизация в ЕС на минималните 
изисквания за организацията на 
работното време, свързани със 
здравето и безопасността на 
работниците;

Or. en

Изменение 59
Jens Rohde

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)
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Проектостановище Изменение

7б. подчертава, че все още съществува 
значителна необходимост от 
структурна реформа; отбелязва, 
наред с останалото, спада в 
производителността на ЕС, докато 
производителността в САЩ се е 
увеличила с 2 %, а тази в Китай - с 8 
%; обръща внимание също така на 
пазарите на труда, на които липсва 
гъвкавост, и на демографските 
тенденции, като изчисленията 
показват, че разходите, свързани с 
възрастта, ще представляват близо 
една трета от БВП на ЕС;

Or. da

Изменение 60
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. призовава Комисията и 
държавите-членки да създадат 
конкретен инструмент за 
подпомагане на лицата, които са 
работили в публичния сектор и са 
загубили своите работни места 
поради икономическата и финансова 
криза, подобен на Европейски фонд за 
приспособяване към глобализацията,  
в случая на засегнатите от 
глобализацията или икономическата 
криза предприятия от ЕС;

Or. en


