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Изменение 1
Tamás Deutsch

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства усилията, положени за 
засилване на икономическата и 
бюджетната координация чрез 
Европейския семестър, което прави 
възможно мониторинга на 
националните бюджети и икономически 
политики паралелно в рамките на 
шестмесечен период всяка година;

1. приветства усилията, положени за 
засилване на икономическата и 
бюджетната координация чрез 
Европейския семестър, което прави 
възможно мониторинга на 
националните бюджети и икономически 
политики паралелно в рамките на 
шестмесечен период всяка година;
подчертава, че политиката на 
сближаване трябва да се превърне в 
съществен елемент от годишния 
обзор на растежа, провеждан от 
Европейската комисия; изразява 
съжаление, че с ГОР 2013 не е 
потърсена възможност за 
стартиране на по-значим дебат 
относно растежа и работните места 
в Европейския съюз предимно чрез 
щателно преразглеждане на неговите 
насоки.

Or. en

Изменение 2
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства усилията, положени за 
засилване на икономическата и 
бюджетната координация чрез 
Европейския семестър, което прави 
възможно мониторинга на 

1. приветства усилията, положени за 
засилване на координацията на 
икономическите и бюджетните 
политики,и политиките в областта 
на заетостта чрез Европейския 
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националните бюджети и 
икономически политики паралелно в 
рамките на шестмесечен период всяка 
година;

семестър, което прави възможно
паралелния мониторинг на различни 
национални политики в рамките на 
шестмесечен период всяка година;

Or. en

Изменение 3
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. счита, че наскоро приключилите 
европейски семестри са подчертали 
необходимостта Европейският съюз 
да се бори със затвърждаването на 
неравнопоставеността сред 
регионите и с макроикономическия 
дисбаланс въз основа на симетричен 
подход и по-демократична 
легитимност, както и на 
взаимосвързани политики на 
европейско равнище, предназначени за 
осъществяване на целите, определени 
в стратегията „Европа 2020“;

Or. en

Изменение 4
Tamás Deutsch

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава решаващата роля на 
политиката на сближаване като ключов 
инструмент за стратегията „Европа 
2020“; счита, че силната и добре 
финансирана политика на сближаване 

2. подчертава решаващата роля на 
политиката на сближаване като ключов 
инструмент за стратегията „Европа 
2020“; счита, че силната и добре 
финансирана политика на сближаване 
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представлява ефективен и ефикасен 
инструмент за изпълнение на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
предотвратяване на бъдещи 
икономически и финансови кризи, 
благодарение на включените в нея 
дългосрочни програми за развитие, на 
бюджетното измерение, 
децентрализираната административна 
система и включването на приоритетите 
на ЕС за устойчиво развитие; изтъква, 
че политиката на сближаване е политика 
на инвестиране и следователно следва 
да насърчава териториалното, 
икономическо и социално сближаване 
във всички региони на ЕС, като се има 
предвид принципът на солидарност; във 
връзка с това подчертава значението на 
включването на регионите в 
постигането на целта на „Европа 2020“;

представлява ефективен и ефикасен 
инструмент за изпълнение на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
предотвратяване на бъдещи 
икономически и финансови кризи, 
благодарение на включените в нея 
дългосрочни програми за развитие, на 
бюджетното измерение, 
децентрализираната административна 
система и включването на приоритетите 
на ЕС за устойчиво развитие; изтъква, 
че политиката на сближаване е политика 
на инвестиране и следователно следва 
да насърчава териториалното, 
икономическо и социално сближаване 
във всички региони на ЕС, като се има
предвид принципът на солидарност; във 
връзка с това подчертава значението на 
включването на регионите в 
постигането на целите на „Европа 
2020“ за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж;

Or. en

Изменение 5
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава решаващата роля на 
политиката на сближаване като ключов 
инструмент за стратегията „Европа 
2020“; счита, че силната и добре 
финансирана политика на сближаване 
представлява ефективен и ефикасен 
инструмент за изпълнение на 
стратегията „Европа 2020“ и за
предотвратяване на бъдещи 
икономически и финансови кризи, 
благодарение на включените в нея 
дългосрочни програми за развитие, на 
бюджетното измерение, 

2. подчертава решаващата роля на 
политиката на сближаване като ключов 
инструмент за постигане на целите на 
„Европа 2020“; счита, че силната и 
добре финансирана политика на 
сближаване представлява ефективен и 
ефикасен инструмент за изпълнение на 
стратегията „Европа 2020“ и за
подпомагане на предотвратяването 
на бъдещи икономически и финансови 
кризи, благодарение на включените в 
нея дългосрочни програми за развитие, 
на бюджетното измерение, 
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децентрализираната административна 
система и включването на 
приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие; изтъква, че политиката на 
сближаване е политика на инвестиране 
и следователно следва да насърчава
териториалното, икономическо и 
социално сближаване във всички 
региони на ЕС, като се има предвид 
принципът на солидарност; във връзка с 
това подчертава значението на 
включването на регионите в 
постигането на целта на „Европа 
2020“;

децентрализираната административна 
система; изтъква, че политиката на 
сближаване е политика на инвестиране 
и следователно следва да насърчава
устойчивото териториално, 
икономическо и социално сближаване в
ЕС, като се има предвид принципът на 
солидарност; в този контекст
подчертава значението на включването
всички региони и местни органи в 
постигането на целите на
стратегията „Европа 2020“;

Or. en

Изменение 6
Michael Theurer

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава решаващата роля на 
политиката на сближаване като ключов 
инструмент за стратегията „Европа 
2020“; счита, че силната и добре 
финансирана политика на сближаване 
представлява ефективен и ефикасен 
инструмент за изпълнение на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
предотвратяване на бъдещи 
икономически и финансови кризи, 
благодарение на включените в нея 
дългосрочни програми за развитие, на 
бюджетното измерение, 
децентрализираната административна 
система и включването на приоритетите 
на ЕС за устойчиво развитие; изтъква, 
че политиката на сближаване е политика 
на инвестиране и следователно следва 
да насърчава териториалното, 
икономическо и социално сближаване 
във всички региони на ЕС, като се има 

2. подчертава решаващата роля на 
политиката на сближаване като ключов 
инструмент за стратегията
„Европа 2020“ и като 
макроикономически стабилизиращ 
фактор, създаваш растеж и работни 
места; счита, че силната и добре 
финансирана политика на сближаване 
представлява ефективен и ефикасен 
инструмент за изпълнение на 
стратегията „Европа 2020“ и за 
предотвратяване на бъдещи 
икономически и финансови кризи, 
благодарение на включените в нея 
дългосрочни програми за развитие, на 
бюджетното измерение, 
децентрализираната административна 
система и включването на приоритетите 
на ЕС за устойчиво развитие; изтъква, 
че политиката на сближаване е политика 
на инвестиране и следователно следва 
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предвид принципът на солидарност; във 
връзка с това подчертава значението на 
включването на регионите в 
постигането на целта на „Европа 2020“;

да насърчава териториалното, 
икономическо и социално сближаване 
във всички региони на ЕС, като се има 
предвид принципът на солидарност; във 
връзка с това подчертава значението на 
включването на регионите в 
постигането на целта на „Европа 2020“;

Or. en

Изменение 7
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a.  счита, че регионалната политика 
ще продължи да играе много важна 
роля в разработването на национални 
програми в рамките на Европейския 
семестър и същевременно ще 
представлява ключов инструмент за 
постигане на поставените цели в 
средносрочен и дългосрочен план;

Or. en

Изменение 8
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня, че политиката на 
сближаване може да бъде успешна само 
ако държавите членки въведат 
разумни, широки фискални и 
структурни политики, които водят 
до растеж; изтъква, че усвояване на 
средствата от Общата стратегическа 

3. припомня, че политиката на 
сближаване може да бъде успешна само 
ако ѝ бъде осигурена стабилна и 
устойчива финансова рамка; изтъква, 
че усвояването на средствата, 
обхванати от РОП, не може да зависи 
от спазването на 
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рамка, при което националните 
правителства не установяват 
правилните политики или не 
осъществяват необходимите 
структурни реформи, може да доведе 
до прахосване на финансови ресурси 
или дори до намаляване на стимулите 
за коригиране на неразумни 
икономически политики;

макроикономическите условия, тъй 
като регионалните и местните 
органи не носят вина за 
неспособността на националните им 
правителства да балансират 
бюджета;

Or. en

Изменение 9
Michael Theurer

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. припомня, че политиката на 
сближаване може да бъде успешна само 
ако държавите членки въведат разумни, 
широки фискални и структурни 
политики, които водят до растеж;
изтъква, че усвояване на средствата от 
Общата стратегическа рамка, при което 
националните правителства не 
установяват правилните политики или 
не осъществяват необходимите 
структурни реформи, може да доведе до 
прахосване на финансови ресурси или 
дори до намаляване на стимулите за 
коригиране на неразумни икономически 
политики;

3. припомня, че политиката на 
сближаване може да бъде успешна само 
ако държавите членки въведат разумни, 
широки фискални и структурни 
политики, които водят до растеж и 
затова следва да бъде обвързана с 
макроикономически условия; изтъква, 
че усвояване на средствата от Общата 
стратегическа рамка, при което 
националните правителства не 
установяват правилните политики или 
не осъществяват необходимите 
структурни реформи, може да доведе до 
прахосване на финансови ресурси или 
дори до намаляване на стимулите за 
коригиране на неразумни икономически 
политики;

Or. en

Изменение 10
Petru Constantin Luhan
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Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че силната и добре 
финансирана политика на 
сближаване може да предотврати 
бъдещи икономически и финансови 
кризи в Европа и да предпази най-вече 
по-слабо развитите региони;

Or. en

Изменение 11
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изтъква, че във време на криза, 
инструментите за гъвкавост на 
политиката на сближаване се адаптират 
бързо към променящите се потребности 
и по-строгите финансови условия;
припомня, че спешни мерки, като 
например авансови плащания или 
повишен процент на съфинансиране, са 
съчетани с дългосрочни политически 
мерки за стимулиране на растежа и 
създаване на работни места;

4. изтъква, че във време на криза, 
инструментите за гъвкавост на 
политиката на сближаване се адаптират 
бързо към променящите се потребности 
и по-строгите финансови условия;
припомня, че спешни мерки, като 
например авансови плащания или 
повишен процент на съфинансиране, са 
съчетани с дългосрочни политически 
мерки за стимулиране на растежа и 
създаване на работни места; в тази 
връзка приветства инициативата на 
Комисията за препрограмиране, 
където е възможно, на неразпределени 
средства от структурните фондове в 
полза на МСП, енергийната 
ефективност и заетостта сред 
младите хора;

Or. en
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Изменение 12
Michael Theurer

Проектостановище
Параграф 4 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

1) изтъква нуждата от 
модернизиране на публичната 
администрация, понеже тя е важен 
фактор за подобряване степента на 
усвояване на структурните фондове 
от страна на държавите членки; 
предлага на държавите членки да се 
предоставя съдействие, ако желаят 
това; припомня, че използването на 
структурните фондове също следва 
да се подобри чрез намаляване на 
бюрократичните тежести;

Or. en

Изменение 13
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява силна тревога относно
високия риск от наново изпадане на 
еврозоната в рецесия, показатели за 
което са свиващата се икономика и 
нарастващата безработица;

5. изразява дълбока тревога относно
негативното въздействие, което 
фискалната консолидация оказва 
върху растежа и създаването на 
работни места; приветства 
признанието на Комисията, че само 
чрез диференциран подход на 
фискална консолидация спрямо 
държавите членки може да се 
постигне както растеж, така и 
социална справедливост;

Or. en
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Изменение 14
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. изразява становището, че по-
нататъшно засилване на фискалната 
дисциплина и фискалните 
институции на национално и 
поднационално равнище е 
предпоставка за засилване на 
доверието на пазарите в
средносрочната и дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси 
в еврозоната, което е от 
изключително значение за растежа;; 
настоятелно приканва държавите 
членки да се стремят към фискална 
консолидация и да зачитат 
правилата за балансиран бюджет, в 
съответствие с правилата на Пакта 
за стабилност и растеж, които 
отчитат специфичните за 
държавите макрофинансови 
ситуации;

6. изразява становището, че по-
обширната и балансирана фискална 
консолидация на национално и 
поднационално равнище може да 
допринесе за постигане на устойчиви 
публични финанси, подобряване на
доверието в пазара, увеличаване на
конкурентоспособността, по-голям 
растеж и по-добри възможности за 
заетост в еврозоната, а всъщност и в 
целия ЕС;

Or. en

Изменение 15
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите членки да дадат 
приоритет, в разходната и приходната 
част на бюджета, на насърчаващите 
растежа политики в областта на 
образованието, научните изследвания, 
иновациите, инфраструктурата и 
енергетиката, както и да гарантират 

7. призовава държавите членки да дадат 
приоритет, в разходната и приходната 
част на бюджета, на насърчаващите 
растежа политики в областта на 
образованието, научните изследвания, 
иновациите, ИКТ, инфраструктурата и 
енергетиката, както и да гарантират 
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ефективността на тези разходи и 
приходи;

ефективността на тези разходи и 
приходи;

Or. en

Изменение 16
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите членки да дадат 
приоритет, в разходната и приходната 
част на бюджета, на насърчаващите 
растежа политики в областта на 
образованието, научните изследвания, 
иновациите, инфраструктурата и 
енергетиката, както и да гарантират 
ефективността на тези разходи и 
приходи;

7. призовава държавите членки да дадат 
приоритет, в разходната и приходната 
част на бюджета, на насърчаващите 
растежа политики в областта на 
образованието, научните изследвания, 
иновациите, инфраструктурата и 
енергетиката, както и да гарантират 
ефективността на тези разходи и 
приходи; изтъква, че особено 
внимание следва да се обърне на 
разширяването на обхвата и на 
ефективността на службите по 
заетостта и активните политики на 
пазара на труда;

Or. en

Изменение 17
Michael Theurer

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава държавите членки да дадат 
приоритет, в разходната и приходната 
част на бюджета, на насърчаващите 
растежа политики в областта на 
образованието, научните изследвания, 
иновациите, инфраструктурата и 

7. призовава държавите членки да дадат 
приоритет, в разходната и приходната 
част на бюджета, на насърчаващите 
растежа политики в областта на 
образованието, научните изследвания, 
иновациите, инфраструктурата и 
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енергетиката, както и да гарантират 
ефективността на тези разходи и 
приходи;

енергетиката, както и да гарантират 
ефективността на тези разходи и 
приходи; припомня факта, че растеж 
може да се постигне, без да се 
увеличава националният бюджет, а 
като се инвестира приоритетно в 
политики, насърчаващи растежа;

Or. en

Изменение 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. приканва държавите членки да 
обърнат специално внимание на 
програмите за учене през целия 
живот и за преквалификация, с цел да 
се избегне недостиг на персонал в 
области от интерес през следващите 
десетилетия;

Or. en

Изменение 19
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. настоятелно приканва държавите 
членки да гарантират съгласуваността 
на различните инструменти на 
икономическата политика, в частност по 
отношение на политиките относно 
целите от „ЕС 2020” и главните цели 
също така, така че да се привлече 
интересът на инвеститорите и да се 

8. изтъква необходимостта да се 
гарантира съгласуваност в рамките 
на икономическите политики на 
държавите членки и регионите и 
между тях, като специално внимание 
следва да се обърне на страничните 
ефекти на отделните национални 
икономически политики; настоятелно 
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възстанови доверието им с цел 
постигане на дългосрочно финансиране 
на реалната икономика;

приканва държавите членки и 
регионите да гарантират 
съгласуваността на различните 
инструменти на икономическата 
политика, в частност по отношение на 
политиките относно целите от „Европа
2020”, така че да се възобнови 
доверието на инвеститорите с цел 
постигане на дългосрочно финансиране 
на реалната икономика; в контекста на 
ограничения и скъп достъп до 
финансиране за много предприятия и 
домакинства, приканва Комисията да 
продължи да работи с държавите 
членки, за да ускори използването на 
неразпределените структурни 
фондове, както и да ги насърчи да се 
възползват изцяло от нови 
иновативни инструменти за поделяне 
на риска (например проектни 
облигации), за да се подпомогне 
отключването на частно 
финансиране;

Or. en

Изменение 20
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. изразява дълбока загриженост, че 
години след началото на системната 
криза дългосрочната безработица 
продължава да се увеличава в ЕС, 
придружена с тревожни нива на 
безработица сред младите хора, 
увеличаващ се риск от бедност и 
социално изключване без изгледи за 
незабавно подобряване;

Or. en
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Изменение 21
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. настоятелно приканва 
Комисията, държавите членки и 
регионите да направят решителните 
действия срещу равнищата на 
безработица в ЕС свой приоритет; 
призовава Комисията да включи 
борбата срещу безработицата сред 
младите хора и бедността в 
Европейския семестър като една от 
подцелите на стратегията 
„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 22
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. призовава за силни мерки за 
възстановяване на доверието в банковия 
сектор и по този начин засилване на 
инвестициите; припомня, че липсата 
на достъп до финанси остава една от 
критичните бариери, които не допускат 
МСП да намерят частен капитал, който 
да съответства на съфинансирането от 
ЕС, и да възстановят 
конкурентоспособността си;

9. призовава за силни мерки за 
възстановяване на доверието в банковия 
сектор и по този начин засилване на 
инвестициите; припомня, че
недостатъчният достъп до финанси 
остава една от критичните бариери, 
които не допускат МСП да намерят 
частен капитал, който да съответства на 
съфинансирането от ЕС, и да 
възстановят конкурентоспособността 
си; подчертава, че иновативните 
финансови инструменти на 
политиката на сближаване заедно с 
капитала на ЕИБ могат да послужат 
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като катализатор на целенасочени 
инвестиции в МСП и като допълнение 
към традиционното банково 
кредитиране; настоятелно приканва 
Комисията да предоставя подробна 
информация, допълнително 
съдействие и насоки на държавите 
членки и регионите във връзка с 
финансовите инструменти на 
политиката на сближаване през 
2013 г. и през бъдещия програмен 
период (2014—2020 г.);

Or. en

Изменение 23
Michael Theurer

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. призовава за силни мерки за 
възстановяване на доверието в банковия 
сектор и по този начин засилване на 
инвестициите; припомня, че липсата на 
достъп до финанси остава една от 
критичните бариери, които не допускат
МСП да намерят частен капитал, който 
да съответства на съфинансирането от 
ЕС, и да възстановят 
конкурентоспособността си;

9. призовава за силни мерки за 
възстановяване на доверието в банковия 
сектор и по този начин засилване на 
инвестициите; припомня, че липсата на 
достъп до финанси остава една от 
критичните бариери, които не допускат
малките и средните предприятия да 
намерят частен капитал, който да 
съответства на съфинансирането от ЕС, 
и да възстановят 
конкурентоспособността си; препоръчва 
структурните фондове да се 
използват за финансиране на 
фондовете за рисков капитал чрез 
създаване на допълнително 
финансиране за малките и средните 
предприятия;

Or. en
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Изменение 24
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. изтъква, че непрекъснато са 
необходими допълнителни усилия с 
цел постигане на целите, особено в
областта на заетостта, която е поне 
толкова важна, колкото растежа в
контекста на Европейския семестър;; 
изтъква, че създаването на работни 
места е предпоставка за устойчив 
растеж и предотвратяване на бъдещи 
кризи;

10. изтъква, че е нужно по-решително 
действие, за да се създадат условия за 
създаване на работни места в 
контекста на Европейския семестър;
изтъква, че създаването на работни 
места е предпоставка за устойчив 
растеж и предотвратяване на бъдещи 
кризи;

Or. en

Изменение 25
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. застъпва становището, че с цел 
засилване на растежа и 
производителността са необходими 
засилена координация на 
икономическите политики и дълбоки 
структурни реформи.

11. застъпва становището, че с цел 
засилване на растежа, 
конкурентоспособността и 
производителността са необходими 
засилена координация на 
икономическите политики и дълбоки 
структурни реформи.

Or. en

Изменение 26
Mojca Kleva

Проектостановище
Параграф 11
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Проектостановище Изменение

11. застъпва становището, че с цел 
засилване на растежа и
производителността са необходими 
засилена координация на 
икономическите политики и дълбоки 
структурни реформи.

11. застъпва становището, че трябва да 
се вземат мерки, насочени 
едновременно към бюджета, растежа и
заетостта, тъй като те са 
взаимозависими и заедно 
представляват предпоставка за 
цялостно възстановяване.

Or. en


