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Изменение 1
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства специфичните за всяка 
държава препоръки за 2013 г. и особено 
тяхната съсредоточеност върху 
амбициозни мерки за възстановяване на 
растежа, справяне с безработицата, 
създаване на работни места и 
повишаване на конкурентоспособността 
на икономиките на ЕС;

1. приветства специфичните за всяка 
държава препоръки (СДП) за 2013 г. и 
особено тяхната съсредоточеност върху 
мерки за възстановяване на растежа, 
справяне с безработицата, създаване на 
работни места и повишаване на 
конкурентоспособността на 
икономиките на ЕС; отбелязва със 
загриженост, че в условията на 
непрекъснат натиск в резултат на 
икономическата, социалната, 
финансовата криза и кризата на 
държавния дълг СДП като цяло не са 
достатъчно амбициозни; в този 
контекст посочва липсата на 
препоръки за възстановяване на 
спешно необходимото кредитиране за 
реалната икономика и МСП, 
укрепване на връзката между 
капацитета за публични и частни 
инвестиции, борба с данъчните 
измами и разглеждане на социалното 
измерение на ИПС;

Or. en

Изменение 2
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отново заявява позицията на 
Европейския парламент относно 
необходимостта от укрепване на 
демократичната легитимност на 
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процеса на Европейския семестър; 
подчертава факта, че националните 
парламенти, регионалните и 
местните органи имат много 
ограничен достъп до процеса на 
европейския семестър и че тяхната 
роля в рамките на СДП е практически 
пренебрегната, независимо че 
техният принос и тяхното участие 
са необходими за увеличаването на 
шансовете за изпълнение на целите 
на „Европа 2020“;

Or. en

Изменение 3
Михаел Тойрер

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отново изтъква значението на 
политиката на сближаване като основен
инвестиционен инструмент, който играе 
главна роля в борбата срещу кризата и 
насочването на ЕС и неговите региони 
по пътя на устойчивия растеж; във 
връзка с това изтъква необходимостта 
от осигуряване на достатъчно бюджетни 
средства в контекста на преговорите за 
МФР за структурните и 
инвестиционните фондове на 
Европейския съюз, като в частност 
отбелязва ключовия им дял в 
инвестициите в редица области като 
заетост, иновации, устойчиво развитие и 
подкрепа за МСП;

2. отново изтъква значението на 
политиката на сближаване като основен 
инвестиционен инструмент на 
европейско равнище, който играе 
главна роля в борбата срещу кризата и 
насочването на ЕС и неговите региони 
по пътя на устойчивия растеж; във 
връзка с това изтъква необходимостта 
от осигуряване на достатъчно бюджетни 
средства и макроикономическа 
обвързаност в контекста на 
преговорите за МФР за структурните и 
инвестиционните фондове на 
Европейския съюз, като в частност 
отбелязва ключовия им дял в 
инвестициите в редица области като 
заетост, иновации, устойчиво развитие и 
подкрепа за МСП;

Or. de
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Изменение 4
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отново изтъква значението на 
политиката на сближаване като основен 
инвестиционен инструмент, който играе 
главна роля в борбата срещу кризата и 
насочването на ЕС и неговите региони 
по пътя на устойчивия растеж; във 
връзка с това изтъква необходимостта 
от осигуряване на достатъчно бюджетни 
средства в контекста на преговорите за 
МФР за структурните и 
инвестиционните фондове на 
Европейския съюз, като в частност 
отбелязва ключовия им дял в 
инвестициите в редица области като 
заетост, иновации, устойчиво развитие и 
подкрепа за МСП;

2. отново изтъква значението на 
политиката на сближаване като основен 
инвестиционен инструмент, който играе 
главна роля в борбата срещу кризата, 
намаляването на регионалните 
различия и насочването на ЕС и 
неговите региони по пътя на устойчивия 
растеж; във връзка с това изтъква 
необходимостта от осигуряване на 
достатъчно бюджетни средства в 
контекста на преговорите за МФР за 
структурните и инвестиционните 
фондове на Европейския съюз, като в 
частност отбелязва ключовия им дял в 
инвестициите в редица области като 
заетост, иновации, устойчиво развитие и 
подкрепа за МСП;

Or. en

Изменение 5
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява сериозна загриженост от 
резкия спад на публичните и частните 
инвестиции в икономиката на 
производството и особено на местно и 
регионално равнище; застъпва 
становището, че са необходими 
решителни мерки за реформиране на 
стоковите и трудовите пазари, за 
провеждане на предпазливи политики в 
областта на трудовите възнаграждения, 
за основаване на бъдещия модел за 

3. изразява сериозна загриженост от 
резкия спад на публичните и частните 
инвестиции в икономиката на 
производството и особено на местно и 
регионално равнище; застъпва 
становището, че са необходими 
решителни мерки за реформиране на 
стоковите и трудовите пазари, за 
провеждане на предпазливи политики в 
областта на трудовите възнаграждения, 
за основаване на бъдещия модел за 
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растеж върху иновациите и за 
преориентиране на производството
към дейности с висока добавена 
стойност; изразява твърдото си 
убеждение, че структурните и 
инвестиционните фондове са от 
съществено значение, за да се 
предотврати и смекчи всеки недостатък 
в гореспоменатите аспекти;

растеж върху иновациите и за 
преориентиране към „зелена“ 
нисковъглеродна икономика и
дейности с висока добавена стойност; 
изразява твърдото си убеждение, че 
структурните и инвестиционните 
фондове са от съществено значение, за 
да се засили допълнително и да се
предотврати и смекчи всеки недостатък 
в гореспоменатите аспекти;

Or. en

Изменение 6
Олдржих Власак

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява сериозна загриженост от 
резкия спад на публичните и частните 
инвестиции в икономиката на 
производството и особено на местно и 
регионално равнище; застъпва 
становището, че са необходими 
решителни мерки за реформиране на 
стоковите и трудовите пазари, за 
провеждане на предпазливи политики в 
областта на трудовите възнаграждения, 
за основаване на бъдещия модел за 
растеж върху иновациите и за 
преориентиране на производството към 
дейности с висока добавена стойност;
изразява твърдото си убеждение, че 
структурните и инвестиционните 
фондове са от съществено значение, за 
да се предотврати и смекчи всеки 
недостатък в гореспоменатите аспекти; 

3. изразява сериозна загриженост от 
резкия спад на публичните и частните 
инвестиции в икономиката на 
производството и особено на местно и 
регионално равнище; застъпва 
становището, че са необходими 
решителни мерки за реформиране на 
стоковите и трудовите пазари, за 
провеждане на предпазливи политики в 
областта на трудовите възнаграждения, 
за основаване на бъдещия модел за 
растеж върху иновациите и за 
преориентиране на производството към 
дейности с висока добавена стойност;
изразява твърдото си убеждение, че 
структурните и инвестиционните 
фондове са от съществено значение, за 
да се предотврати и смекчи всеки 
недостатък в гореспоменатите аспекти и 
да се стимулират публичните 
инвестиции; посочва 
възможностите, които биха могли да 
се използват в държавите членки за 
подпомагане на публичните 
инвестиции от структурните 
фондове чрез осигуряване на 
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определена гъвкавост на финансовите 
процедури на тези фондове, например 
чрез повишаване на ставките на 
съфинансиране на държавите, които 
започват изпълнението на програма 
за макроикономически корекции и 
получават финансова помощ от ЕС,
или чрез удължаване с една година на 
правилото за автоматично 
освобождаване за всички държави 
членки през програмния период 2007—
2013 г. (какъвто ще бъде случаят през 
програмния период 2014—2020 г.).

Or. en

Изменение 7
Михаел Тойрер

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. изразява сериозна загриженост от 
резкия спад на публичните и частните 
инвестиции в икономиката на 
производството и особено на местно и 
регионално равнище; застъпва 
становището, че са необходими 
решителни мерки за реформиране на 
стоковите и трудовите пазари, за 
провеждане на предпазливи политики в 
областта на трудовите възнаграждения, 
за основаване на бъдещия модел за 
растеж върху иновациите и за 
преориентиране на производството към 
дейности с висока добавена стойност; 
изразява твърдото си убеждение, че 
структурните и инвестиционните 
фондове са от съществено значение, за 
да се предотврати и смекчи всеки 
недостатък в гореспоменатите аспекти;

3. изразява сериозна загриженост от 
резкия спад на публичните и частните 
инвестиции в икономиката на 
производството и особено на местно и 
регионално равнище; застъпва 
становището, че са необходими 
решителни мерки за реформиране на 
стоковите и трудовите пазари, за 
провеждане на предпазливи политики в 
областта на трудовите възнаграждения, 
за основаване на бъдещия модел за 
растеж върху иновациите и за 
преориентиране на производството към 
дейности с висока добавена стойност; 
счита, че провеждането на 
устойчива икономическа политика 
предполага наличието на много добри 
условия за създаване на нови 
предприятия; изразява твърдото си 
убеждение, че структурните и 
инвестиционните фондове са от 
съществено значение, за да се 
предотврати и смекчи всеки недостатък 
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в гореспоменатите аспекти;

Or. de

Изменение 8
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. посочва, че във времена на сериозни 
фискални ограничения и намален 
капацитет за отпускане на заеми от 
страна на частния сектор, 
структурните и инвестиционните 
фондове на Европейския съюз 
представляват основен лост за 
стимулиране на икономиката, по-
специално чрез използването на 
иновативни финансови инструменти; 
счита, че повишеното използване на 
иновативни финансови инструменти 
в рамките на политиката на 
сближаване може да насърчи 
публично-частните партньорства, да 
спомогне за постигането на 
мултиплициращ ефект за бюджета 
на ЕС, да гарантира важен поток на 
финансиране за стратегически 
регионални инвестиции и да увеличи 
потенциала за растеж на ЕС; в тази 
връзка приветства важната роля, 
която ще играят новите иновативни 
финансови инструменти в рамките 
на политиката на сближаване през 
програмния период 2014—2020 г.; 
настоятелно призовава Комисията да 
определи също така по-ясно мястото 
на финансовите инструменти в 
рамките на СДП и да засили 
привеждането в съответствие на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове с програмите 
на ЕИБ, по-специално в сферата на 
гарантирането на заеми за МСП и 
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микропредприятията;

Or. en

Изменение 9
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изразява загриженост от 
продължаващата мащабна 
деиндустриализация на определени 
региони в Европа, което води до 
прекалено високи равнища на 
безработица и множество 
демографски проблеми;

Or. ro

Изменение 10
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 3б (нов)

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва със загриженост, че 
финансирането на икономиката на 
производството, по-специално на 
МСП, не е било възстановено в целия 
ЕС, като по-слабо развитите региони 
са понесли най-тежкия удар; посочва, 
че нарастващите разлики в достъпа 
до кредитиране могат да задълбочат 
допълнително регионалните 
различия; във връзка с това 
подчертава значението на 
способността на европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове да обвържат публичните и 
частните инвестиции и да 
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предоставят алтернативни 
източници на финансиране за МСП; 
призовава Комисията да гарантира 
своевременно и преди началото на 
програмния период 2014—2020 г. 
правна яснота и прозрачност по 
отношение на използването на 
стандартните иновативни 
финансови инструменти;

Or. en

Изменение 11
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че въпреки че финансовите 
защитни мерки, приети от ЕЦБ, 
успокоиха финансовите пазари, 
проблемът с конкурентоспособността в 
еврозоната остава нерешен;

4. счита, че въпреки че финансовите 
защитни мерки, приети от ЕЦБ, 
допринесоха за стабилността на 
еврозоната и успокоиха финансовите 
пазари, проблемът с 
конкурентоспособността в еврозоната 
остава нерешен;

Or. en

Изменение 12
Василика Виорика Дънчила

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства реформите на пазара на 
труда, насочени към подобряване на 
устойчивостта на пазара на труда, 
въвеждане на повече вътрешна и 
външна гъвкавост, намаляване на 
разпокъсаността и улесняване на 
прехода между отделните работни 

5. приветства реформите на пазара на 
труда, насочени към подобряване на 
устойчивостта на пазара на труда, 
въвеждане на повече вътрешна и 
външна гъвкавост, намаляване на 
разпокъсаността и улесняване на 
прехода между отделните работни 
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места; при все това припомня, че са 
необходими още повече и по-
задълбочени реформи, по-специално за 
да се подобри мобилността на пазара на 
труда и особено младежката мобилност, 
със специален акцент върху 
подобряването на професионалните 
възможности за младите хора, особено 
за онези, които срещат затруднения при 
навлизането на пазара на труда, за да се 
предоставя помощ при търсенето на 
работа и да се установят ясни и 
прозрачни връзки между образованието 
и обучението, с цел да се постигне по-
добро съответствие между уменията и 
наличните работни места;

места; при все това припомня, че са 
необходими още повече и по-
задълбочени реформи, по-специално за 
да се подобри мобилността на пазара на 
труда и особено младежката мобилност, 
със специален акцент върху 
подобряването на професионалните 
възможности и насърчаването на 
програми за започване на стопанска 
дейност за младите хора, особено за 
онези, които срещат затруднения при 
навлизането на пазара на труда, за да се 
предоставя помощ при търсенето на 
работа и да се установят ясни и 
прозрачни връзки между образованието 
и обучението, с цел да се постигне по-
добро съответствие между уменията и 
наличните работни места и по този 
начин да се избегне задълбочаването 
на недостига на квалифицирана 
работна ръка;

Or. ro

Изменение 13
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства реформите на пазара на 
труда, насочени към подобряване на 
устойчивостта на пазара на труда, 
въвеждане на повече вътрешна и 
външна гъвкавост, намаляване на 
разпокъсаността и улесняване на 
прехода между отделните работни 
места; при все това припомня, че са 
необходими още повече и по-
задълбочени реформи, по-специално за 
да се подобри мобилността на пазара на 
труда и особено младежката мобилност, 
със специален акцент върху 
подобряването на професионалните 
възможности за младите хора, особено 

5. приветства реформите на пазара на 
труда, насочени към подобряване на 
устойчивостта на пазара на труда, 
въвеждане на повече вътрешна и 
външна гъвкавост, намаляване на 
разпокъсаността и улесняване на 
прехода между отделните работни 
места; при все това припомня, че са 
необходими още повече и по-
задълбочени реформи, по-специално за 
да се подобри мобилността на пазара на 
труда и особено младежката мобилност; 
в това отношение и във връзка с 
тревожните данни за младежката
безработица в Европа, призовава 
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за онези, които срещат затруднения при 
навлизането на пазара на труда, за да се 
предоставя помощ при търсенето на 
работа и да се установят ясни и 
прозрачни връзки между образованието 
и обучението, с цел да се постигне по-
добро съответствие между уменията и 
наличните работни места;

Комисията да постави специален 
акцент върху подобряването на 
професионалните възможности за 
младите хора, особено за онези, които 
срещат затруднения при навлизането на 
пазара на труда, за да се предоставя 
помощ при търсенето на работа и да се 
установят ясни и прозрачни връзки 
между образованието и обучението, с 
цел да се постигне по-добро 
съответствие между уменията и 
наличните работни места;

Or. en

Изменение 14
Михаел Тойрер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства реформите на пазара на 
труда, насочени към подобряване на 
устойчивостта на пазара на труда, 
въвеждане на повече вътрешна и 
външна гъвкавост, намаляване на 
разпокъсаността и улесняване на 
прехода между отделните работни 
места; при все това припомня, че са 
необходими още повече и по-
задълбочени реформи, по-специално за 
да се подобри мобилността на пазара на 
труда и особено младежката мобилност, 
със специален акцент върху 
подобряването на професионалните 
възможности за младите хора, особено 
за онези, които срещат затруднения при 
навлизането на пазара на труда, за да се 
предоставя помощ при търсенето на 
работа и да се установят ясни и 
прозрачни връзки между образованието 
и обучението, с цел да се постигне по-
добро съответствие между уменията и 
наличните работни места;

5. приветства реформите на пазара на 
труда, насочени към подобряване на 
устойчивостта на пазара на труда, 
въвеждане на повече вътрешна и 
външна гъвкавост, намаляване на 
разпокъсаността и улесняване на 
прехода между отделните работни 
места; при все това припомня, че са 
необходими още повече и по-
задълбочени реформи, по-специално за 
да се подобри мобилността на пазара на 
труда и особено младежката мобилност, 
със специален акцент върху 
подобряването на професионалните 
възможности за младите хора, особено 
за онези, които срещат затруднения при 
навлизането на пазара на труда, за да се 
предоставя помощ при търсенето на 
работа и да се установят ясни и 
прозрачни връзки между образованието 
и обучението, с цел да се постигне по-
добро съответствие между уменията и 
наличните работни места; отбелязва, че 
системата за двойно обучение до 
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голяма степен е адаптирана към 
изискванията на пазара на труда, 
като улеснява навлизането на 
младите хора в професията;

Or. de

Изменение 15
Шон Кели

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. подчертава необходимостта да се 
отдаде приоритет на всички налични 
мерки за справяне с кризата с 
младежката безработица;

Or. en

Изменение 16
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че понастоящем повече от 
всякога е необходимо да се извършат 
структурни реформи на регионално и 
национално равнище и на равнището 
на ЕС с цел създаване на 
възможности за заетост, насочени 
към младежите на трудовия пазар; 
подчертава, че тези усилия следва да 
се съсредоточат по-специално върху 
привеждането в съответствие на 
стратегиите за заетост на ЕС с 
бъдещите изисквания на 
европейската икономика;

Or. ro
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Изменение 17
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подчертава необходимостта от 
продължаване на програмите, 
предназначени за насърчаване на 
предприемачеството сред младите 
хора чрез създаване на специални 
възможности за започване на 
стопанска дейност за тях, 
придружени от увеличен достъп до 
европейско финансиране и бизнес 
консултации;

Or. ro

Изменение 18
Петру Константин Лухан

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. счита, че е необходимо да се 
предприемат спешни мерки за 
повишаване на 
конкурентоспособността на ЕС на 
международно равнище и за 
генериране на устойчив вътрешен 
растеж; подчертава, че усилията 
трябва да се съсредоточат върху 
създаването на иновативни схеми, 
които включват по-евтини и 
достъпни кредити за МСП, 
подобряват бизнес климата чрез 
насърчаване на нови източници на 
капитал, включително 
кредитирането между предприятия, 
и улесняват достъпа до рисков 



AM\944060BG.doc 15/16 PE516.682v01-00

BG

капитал;

Or. ro

Изменение 19
Михаел Тойрер

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. приветства намаляващия брой на 
държавите членки, подложени на 
процедура при прекомерен дефицит; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да използват всички 
маржове на гъвкавост, възможни при 
превантивните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж (ПСР), за да се 
постигне баланс между 
производствените потребности от 
обществени инвестиции и целите за 
фискална дисциплина, например като се 
изключат агрегираните обеми на 
национално съфинансиране в рамките 
на структурните и инвестиционните 
фондове от ограниченията, наложени от 
Пакта за стабилност и растеж, или като 
се основат изчисленията за целите на 
Пакта върху нетните, а не върху 
брутните парични изисквания на 
конкретната държава членка.

7. приветства намаляващия брой на 
държавите членки, подложени на 
процедура при прекомерен дефицит, 
както и факта, че държавите членки 
намаляват дълговете си и 
консолидират своите бюджети; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да използват всички 
маржове на гъвкавост, възможни при 
превантивните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж (ПСР), за да се 
постигне баланс между 
производствените потребности от 
обществени инвестиции и целите за 
фискална дисциплина, например като се 
изключат агрегираните обеми на 
национално съфинансиране в рамките 
на структурните и инвестиционните 
фондове от ограниченията, наложени от 
Пакта за стабилност и растеж, или като 
се основат изчисленията за целите на 
Пакта върху нетните, а не върху 
брутните парични изисквания на 
конкретната държава членка.

Or. de

Изменение 20
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 7a (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. припомня позицията на 
Европейския парламент срещу 
предложената в рамките на 
преговорите за МФР 
макроикономическа обвързаност със 
структурните и инвестиционните 
фондове на Европейския съюз, тъй 
като — без връзка между 
резултатите от политиката на 
регионално равнище и на равнището 
на държавите членки — това би 
наказало регионите за евентуално 
неспазване на процедурите за 
икономическо управление на 
национално равнище;

Or. en

Изменение 21
Мойца Клева Кекуш

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. призовава Комисията да завърши 
ИПС, като представи законодателни 
предложения, обвързани със 
социалния стълб; подчертава, че 
социалната информационна таблица, 
която би служила като градивен 
елемент на този стълб, трябва да 
включва също така съответните 
регионални и местни особености;

Or. en


