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Изменение 1
Марко Вали, Марко Дзани

Проектостановище
Съображение A

Проектостановище Изменение

A. като има предвид, че в годишния 
обзор на растежа, представен от 
Комисията на 28 ноември 2014 г., се 
определят три основни стълба за 
2015 г. – координирано стимулиране 
на частните инвестиции, подновен 
ангажимент за провеждане на 
структурни реформи и мерки за 
подкрепа на фискалната 
отговорност, като за първи път се 
поставя акцент върху приноса на 
бюджета на ЕС за реализацията на 
тези стълбове;

A. като има предвид, че при годишния 
обзор на растежа, представен от 
Комисията на 28 ноември 2014 г., се 
следва една насока, която за момента 
се оказва напълно погрешна, като за 
приоритети са определени 
фискалната консолидация, 
необходимостта от структурни 
реформи и приоритетното 
привличане на частни инвестиции;

Or. it

Изменение 2
Марко Вали, Марко Дзани

Проектостановище
Съображение Б

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че с приемането на 
Регламента за създаване на Европейския 
фонд за стратегически инвестиции, 
стартирането на оперативните 
програми, свързани с Кохезионния 
фонд, пренасянето на неусвоени през 
2014 г. бюджетни кредити за поети 
задължения от периода 2007 – 2013 г. за 
2015, 2016 и 2017 г., както и 
увеличението на предварителното 
финансиране за европейската 

Б. като има предвид, че с приемането на 
Регламента за създаване на Европейския 
фонд за стратегически инвестиции, 
стартирането на оперативните 
програми, свързани с Кохезионния 
фонд, пренасянето на неусвоени през 
2014 г. бюджетни кредити за поети 
задължения от периода 2007 – 2013 г. за 
2015, 2016 и 2017 г., както и 
увеличението на предварителното 
финансиране за европейската 
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инициатива за младежта, през 
последното шестмесечие бяха 
осъществени множество бюджетни 
операции, подчинени на целите, 
определени в годишния обзор на 
растежа;

инициатива за младежта, през 
последното шестмесечие бяха 
направени много промени в бюджета, 
което може да доведе до 
неблагоприятни последици през 
следващите месеци;

Or. it

Изменение 3
Жан-Пол Дьонано

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че бюджетът на ЕС 
е доказал своята добавена стойност, но 
също така и ограниченията във връзка с 
политическите действия на европейско 
равнище, че този бюджет не се формира 
от истински собствени ресурси, че 
остава под 1% от БВП и че е ограничен 
от многогодишна рамка, която обхваща 
период от 7 години;

В. като има предвид, че бюджетът на ЕС 
е доказал своята добавена стойност, но 
също така и ограниченията във връзка с 
политическите действия на европейско 
равнище, че този бюджет не се формира 
от истински собствени ресурси, че 
остава под 1% от БВП и че е ограничен 
от многогодишна рамка, която обхваща 
период от 7 години, че този бюджет е 
недостатъчен за изпълнение на 
задълженията на Съюза във връзка с 
разрешаването на кризите в 
областта на селското стопанство, 
миграционните въпроси, 
осигуряването на подкрепа за 
научните изследвания, 
икономическото развитие и 
задълбочаването на социална Европа;

Or. fr

Изменение 4
Марко Вали, Марко Дзани

Проектостановище
Съображение В
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Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че бюджетът на ЕС 
е доказал своята добавена стойност, но 
също така и ограниченията във 
връзка с политическите действия на 
европейско равнище, че този бюджет 
не се формира от истински собствени 
ресурси, че остава под 1% от БВП и 
че е ограничен от многогодишна 
рамка, която обхваща период от 7 
години;

В. като има предвид, че бюджетът на ЕС 
следва да има истинска добавена 
стойност, с акцент върху 
реализацията на действително 
ефективни приоритети и действия 
на европейско равнище, при пълно 
зачитане на принципа на 
субсидиарност;

Or. it

Изменение 5
Ричард Ашуърт

Проектостановище
Съображение В

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че бюджетът на 
ЕС е доказал своята добавена 
стойност, но също така и 
ограниченията във връзка с 
политическите действия на 
европейско равнище, че този бюджет 
не се формира от истински собствени 
ресурси, че остава под 1% от БВП и 
че е ограничен от многогодишна 
рамка, която обхваща период от 7 
години;

В. като има предвид, че тези мерки 
показват добавената стойност, 
която бюджетът на ЕС може да 
осигури, все пак подчертава важната 
роля на действията на държавите 
членки при прилагането на тези 
мерки;

Or. en

Изменение 6
Изабел Тома

Проектостановище
Съображение В a (ново)
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Проектостановище Изменение

Ва. като има предвид позицията на 
Съвета относно бюджета за 2016 г., в 
която се предвижда намаление на 
бюджетните кредити за поети 
задължения с 563,6 милиона евро и на 
бюджетните кредити за плащания с 
1,4 милиарда евро, като отново се 
подценяват действителните нужди 
от бюджетни кредити за плащания 
на ЕС, в противоречие с плана за 
погасяване на неплатени сметки, 
предложен от Европейската комисия;

Or. fr

Изменение 7
Ричард Ашуърт

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства представянето на 
доклада на петимата председатели, 
озаглавен „Завършване на европейския 
икономически и паричен съюз“, но 
изразява съжаление за това, че в 
планирания график за неговото 
изпълнение не се отчита 
сериозността на гръцката криза;

заличава се

Or. en

Изменение 8
Жан-Пол Дьонано

Проектостановище
Параграф 1



AM\1072257BG.doc 7/22 PE567.637v01-00

BG

Проектостановище Изменение

1. приветства представянето на доклада 
на петимата председатели, озаглавен 
„Завършване на европейския 
икономически и паричен съюз“, но 
изразява съжаление за това, че в 
планирания график за неговото 
изпълнение не се отчита сериозността 
на гръцката криза;

1. приветства представянето на доклада 
на петимата председатели, озаглавен 
„Завършване на европейския 
икономически и паричен съюз“, но 
изразява съжаление за това, че в 
планирания график за неговото 
изпълнение не се отчита сериозността 
на гръцката криза; също така 
приветства доклада „Берес“ относно 
прегледа на рамката за икономическо 
управление, който беше одобрен от 
Парламента;

Or. fr

Изменение 9
Даниеле Виоти

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства представянето на доклада 
на петимата председатели, озаглавен 
„Завършване на европейския 
икономически и паричен съюз“, но 
изразява съжаление за това, че в 
планирания график за неговото 
изпълнение не се отчита сериозността 
на гръцката криза;

1. приветства представянето на доклада 
на петимата председатели, озаглавен 
„Завършване на европейския 
икономически и паричен съюз“, но 
изразява съжаление за това, че в 
планирания твърде забавен график за 
неговото изпълнение не се отчита 
нуждата от реформа поради гръцката 
криза;

Or. en

Изменение 10
Марко Вали, Марко Дзани

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. приветства представянето на
доклада на петимата председатели, 
озаглавен „Завършване на европейския 
икономически и паричен съюз“, но 
изразява съжаление за това, че в 
планирания график за неговото 
изпълнение не се отчита 
сериозността на гръцката криза;

1. счита, че докладът на петимата 
председатели, озаглавен „Завършване на 
европейския икономически и паричен 
съюз“, предлага точно обратното на 
това, което е необходимо, и че следва 
да се осигури по-голяма свобода на 
действие за държавите членки, като 
се води борба срещу изкривяванията, 
причинени от общата валута и от 
абсурдните фискални правила, които 
пречат на икономическото 
възстановяване и излизането от 
кризата;

Or. it

Изменение 11
Ричард Ашуърт

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че годишният цикъл за 
координация на икономическата и 
бюджетната политика е свързан с 
отговорността на комисията по 
бюджети за контрол по отношение 
на изпълнението на бюджета на ЕС;
счита, че Европейският семестър 
представлява допълнително средство 
за увеличаване на бюджетната 
дисциплина във връзка с разходите на 
ЕС;

Or. en

Изменение 12
Марко Вали, Марко Дзани
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства предприетите мерки за 
опростяване и укрепване на 
Европейския семестър: акцентиране 
върху приоритетите, по-малко 
документация и повече време за 
провеждането на дискусии, по-
засилено политическо измерение и по-
голямо участие на националните 
органи;

2. счита, че промените във 
функционирането на Европейския 
семестър водят до подобрения, но 
съвсем не правят този инструмент 
полезен и устойчив, тъй като в 
основата стои европейско 
икономическо управление, което  
трябва непременно да бъде 
преразгледано;

Or. it

Изменение 13
Жан-Пол Дьонано

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства предложенията за 
засилване на парламентарния контрол, 
включително предложението за 
адаптиране на структурите на 
Европейския парламент към 
спецификата на единната валута;

3. приветства предложенията за 
засилване на парламентарния контрол, 
включително предложението за 
адаптиране на структурите на 
Европейския парламент към 
спецификата на единната валута, което 
е необходимо за изграждането на 
истински икономически и паричен 
съюз;

Or. fr

Изменение 14
Марко Вали, Марко Дзани

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. приветства предложенията за 
засилване на парламентарния контрол, 
включително предложението за 
адаптиране на структурите на 
Европейския парламент към 
спецификата на единната валута;

3. приветства при всички случаи
предложенията за засилване на 
парламентарния контрол, тъй като 
Парламентът е единственият 
легитимно избран орган на Съюза, 
който осигурява демократично 
представителство на европейските 
граждани;

Or. it

Изменение 15
Ричард Ашуърт

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства предложенията за 
засилване на парламентарния 
контрол, включително 
предложението за адаптиране на 
структурите на Европейския 
парламент към спецификата на 
единната валута;

3. отбелязва предложението за 
засилване на контролната роля  на 
Европейския парламент преди 
публикуването на годишния обзор на 
растежа, както и на националните 
парламенти най-общо във връзка с 
Европейския семестър;

Or. en

Изменение 16
Ричард Ашуърт

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава разбирането на 
Комисията за решаващата роля на 
националните и регионалните органи 
за насърчаване на необходимите 
структурни реформи чрез поемане на 
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фискална отговорност и стимулиране 
на инвестициите в подкрепа на 
заетостта и растежа;

Or. en

Изменение 17
Ричард Ашуърт

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства призива за включване в 
първичното право на Съюза на 
междуправителствените 
инструменти, като например 
Договора за стабилност, координация 
и управление и Европейския 
механизъм за стабилност, като по 
този начин се премахне липсата на 
демократична легитимност;

заличава се

Or. en

Изменение 18
Марко Вали, Марко Дзани

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приветства призива за включване в
първичното право на Съюза на 
междуправителствените 
инструменти, като например
Договора за стабилност, координация и 
управление и Европейския механизъм 
за стабилност, като по този начин се 
премахне липсата на демократична 
легитимност;

4. счита, че Договорът за стабилност, 
координация и управление и 
Европейският механизъм за стабилност 
(фискален пакт) са нелегитимни, тъй 
като нарушават по очевиден начин 
първичното законодателство на 
Съюза: подчертава, че при тяхното 
приемане е трябвало да се следват 
стандартните процедури за 
изменение на Договорите (чл. 48 от 
ДЕС), и отхвърля всяка мярка, 
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насочена към изкуствено заобикаляне 
на тази единствена налична опция;

Or. it

Изменение 19
Иван Щефанец

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава необходимостта от 
прилагане на всички съществуващи 
правила от Пакта за стабилност и 
растеж, с цел постигане на 
стабилност на публичните финанси.
Подчертава възможността за 
налагане на финансови санкции при 
нарушаване на тези правила.

Or. en

Изменение 20
Ричард Ашуърт

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства идеите за размисъл, 
дадени във връзка с механизма за 
фискална стабилизация за 
еврозоната, които очертават 
възможностите за създаване на 
европейска финансова служба; 
отбелязва, че публикуването на Бяла 
книга по този въпрос, обявено за 
пролетта на 2017 г., съвпада с 
междинния преглед на МФР; в тази 
връзка припомня своето изискване 
тези средства или евентуален 
допълнителен инструмент да бъдат 

заличава се
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включени в обхвата на бюджетния 
контрол на Парламента, като 
осигуреното финансиране надхвърля 
таваните на МФР за периода 2014 –
2020 г.; също така отново 
подчертава, че отдава голямо 
значение на създаването на нова 
система на собствени ресурси, което 
следва да доведе до реална реформа на 
финансирането на Съюза, без да се 
увеличава данъчната тежест за 
гражданите;

Or. en

Изменение 21
Жан-Пол Дьонано

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства идеите за размисъл, 
дадени във връзка с механизма за 
фискална стабилизация за еврозоната, 
които очертават възможностите за 
създаване на европейска финансова 
служба; отбелязва, че публикуването на 
Бяла книга по този въпрос, обявено за 
пролетта на 2017 г., съвпада с 
междинния преглед на МФР; в тази 
връзка припомня своето изискване тези 
средства или евентуален допълнителен 
инструмент да бъдат включени в 
обхвата на бюджетния контрол на 
Парламента, като осигуреното 
финансиране надхвърля таваните на 
МФР за периода 2014 – 2020 г.; също 
така отново подчертава, че отдава 
голямо значение на създаването на нова 
система на собствени ресурси, което 
следва да доведе до реална реформа на 
финансирането на Съюза, без да се 
увеличава данъчната тежест за 
гражданите;

5. приветства идеите за размисъл, 
дадени във връзка с механизма за 
фискална стабилизация за еврозоната, 
които очертават възможностите за 
създаване на европейска финансова 
служба; отбелязва, че публикуването на 
Бяла книга по този въпрос, обявено за 
пролетта на 2017 г., съвпада с 
междинния преглед на МФР; в тази 
връзка припомня своето изискване тези 
средства или евентуален допълнителен 
инструмент да бъдат включени в 
обхвата на бюджетния контрол на 
Парламента, като осигуреното 
финансиране надхвърля таваните на 
МФР за периода 2014 – 2020 г.; също 
така отново подчертава, че отдава 
голямо значение на създаването на нова 
система на собствени ресурси, което 
следва да доведе до реална реформа на 
финансирането на Съюза, без да се 
увеличава данъчната тежест за 
гражданите, като се използват други 
средства, например данък върху 



PE567.637v01-00 14/22 AM\1072257BG.doc

BG

финансовите операции, екологичен 
данък, както и социален данък, без да 
се забравя необходимостта от 
провеждане на борба срещу 
данъчните измами;

Or. fr

Изменение 22
Даниеле Виоти

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства идеите за размисъл, 
дадени във връзка с механизма за 
фискална стабилизация за еврозоната, 
които очертават възможностите за 
създаване на европейска финансова 
служба; отбелязва, че публикуването на 
Бяла книга по този въпрос, обявено за 
пролетта на 2017 г., съвпада с 
междинния преглед на МФР; в тази 
връзка припомня своето изискване тези 
средства или евентуален допълнителен 
инструмент да бъдат включени в 
обхвата на бюджетния контрол на 
Парламента, като осигуреното 
финансиране надхвърля таваните на 
МФР за периода 2014 – 2020 г.; също 
така отново подчертава, че отдава 
голямо значение на създаването на 
нова система на собствени ресурси, 
което следва да доведе до реална 
реформа на финансирането на Съюза, 
без да се увеличава данъчната 
тежест за гражданите;

5. приветства идеите за размисъл, 
дадени във връзка с механизма за 
фискална стабилизация за еврозоната, 
които очертават възможностите за 
създаване на европейска финансова 
служба; отбелязва, че публикуването на 
Бяла книга по този въпрос, обявено за 
пролетта на 2017 г., съвпада с 
междинния преглед на МФР; в тази 
връзка припомня своето изискване тези 
средства или евентуален допълнителен 
инструмент да бъдат включени в 
обхвата на бюджетния контрол на 
Парламента, като осигуреното 
финансиране надхвърля таваните на 
МФР за периода 2014 – 2020 г.;

Or. en

Изменение 23
Марко Вали, Марко Дзани
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства идеите за размисъл, 
дадени във връзка с механизма за 
фискална стабилизация за еврозоната, 
които очертават възможностите за 
създаване на европейска финансова 
служба; отбелязва, че публикуването 
на Бяла книга по този въпрос, обявено 
за пролетта на 2017 г., съвпада с 
междинния преглед на МФР; в тази 
връзка припомня своето изискване 
тези средства или евентуален 
допълнителен инструмент да бъдат 
включени в обхвата на бюджетния 
контрол на Парламента, като 
осигуреното финансиране надхвърля 
таваните на МФР за периода 2014 –
2020 г.; също така отново 
подчертава, че отдава голямо 
значение на създаването на нова 
система на собствени ресурси, което 
следва да доведе до реална реформа на 
финансирането на Съюза, без да се 
увеличава данъчната тежест за 
гражданите;

5. противопоставя се на създаването 
на механизъм за фискална 
стабилизация за еврозоната, който 
очертава възможностите за създаване 
на европейска финансова служба в 
момент, когато ясно личи 
неустойчивият характер на 
единната валута за някои държави, 
участващи в еврозоната;  точно 
обратното, отново подчертава, че е 
важно да се извърши реална реформа 
на финансирането на Съюза, все пак без 
да се увеличава по никакъв начин
данъчната тежест за гражданите;

Or. it

Изменение 24
Алдо Патричело

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства идеите за размисъл, 
дадени във връзка с механизма за 
фискална стабилизация за еврозоната, 
които очертават възможностите за 
създаване на европейска финансова 
служба; отбелязва, че публикуването на 
Бяла книга по този въпрос, обявено за 

5. приветства идеите за размисъл, 
дадени във връзка с механизма за 
фискална стабилизация за еврозоната, 
които очертават възможностите за 
създаване на европейска финансова 
служба; отбелязва, че публикуването на 
Бяла книга по този въпрос, обявено за 
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пролетта на 2017 г., съвпада с 
междинния преглед на МФР; в тази 
връзка припомня своето изискване тези 
средства или евентуален допълнителен 
инструмент да бъдат включени в 
обхвата на бюджетния контрол на 
Парламента, като осигуреното 
финансиране надхвърля таваните на 
МФР за периода 2014 – 2020 г.; също 
така отново подчертава, че отдава 
голямо значение на създаването на нова 
система на собствени ресурси, което 
следва да доведе до реална реформа на 
финансирането на Съюза, без да се 
увеличава данъчната тежест за 
гражданите;

пролетта на 2017 г., съвпада с 
междинния преглед на МФР; в тази 
връзка припомня своето изискване тези 
средства или евентуален допълнителен 
инструмент да бъдат включени в 
обхвата на бюджетния контрол на 
Парламента, като осигуреното 
финансиране надхвърля таваните на 
МФР за периода 2014 – 2020 г.; също 
така отново подчертава, че отдава 
голямо значение на създаването на нова 
система на собствени ресурси, което 
следва да доведе до реална реформа на 
финансирането на Съюза, без да се 
увеличава данъчната тежест за 
гражданите; подкрепя осигуряването 
на по-голяма прозрачност и лесен 
достъп с цел представяне на 
бюджета на Общността;

Or. it

Изменение 25
Даниеле Виоти

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. отново изтъква необходимостта 
от нова система за собствени 
ресурси, която да проправи пътя за 
реална реформа на финансирането на 
ЕС, без увеличаване на данъчното 
бреме за гражданите на ЕС, чрез 
създаване на истинска връзка между 
гражданите и европейските органи. В 
този смисъл Парламентът очаква с 
нетърпение анализа и обсъждането 
на предложенията, които работната 
група на високо равнище относно 
собствените ресурси ще представи 
следващата година;

Or. en
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Изменение 26
Иван Щефанец

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. припомня, че недостигът на 
бюджетни кредити за плащания се 
дължи до голяма степен на 
недостатъчните тавани за 
плащанията, а залагането на 
недостатъчно средства в бюджета 
продължава да бъде остър проблем 
през 2015 г.; изразява опасения, че 
това ще продължи да излага на 
опасност правилното изпълнение на 
новите програми по линия на МФР за 
периода 2014 – 2020 г. и да ощетява 
бенефициентите, по-специално 
местните, регионалните и 
националните органи, които са 
изправени пред икономически и 
социални ограничения;

Or. en

Изменение 27
Марко Вали, Марко Дзани

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства приемането на 
Регламента за създаване на Европейския 
фонд за стратегически инвестиции и 
подчертава ролята на Парламента за 
минимизиране на преразпределението 
на средства от програмата „Хоризонт 
2020“ и Механизма за свързване на 
Европа;

6. изразява съжаление за това, че
приемането на Регламента за създаване 
на Европейския фонд за стратегически 
инвестиции може да окаже 
неблагоприятно въздействие върху
програмата „Хоризонт 2020“ и 
Механизма за свързване на Европа, 
програми, които са определени като 
приоритетни от Комисията, 
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държавите членки и Европейския 
парламент;

Or. it

Изменение 28
Ричард Ашуърт

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства приемането на Регламента 
за създаване на Европейския фонд за 
стратегически инвестиции и подчертава 
ролята на Парламента за минимизиране 
на преразпределението на средства от 
програмата „Хоризонт 2020“ и 
Механизма за свързване на Европа;

6. приветства приемането на Регламента 
за създаване на Европейския фонд за 
стратегически инвестиции като 
средство за стимулиране на 
частните инвестиции и подчертава 
ролята на Парламента за минимизиране 
на преразпределението на средства от 
програмата „Хоризонт 2020“ и 
Механизма за свързване на Европа;

Or. en

Изменение 29
Изабел Тома

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. приветства приемането на Регламента 
за създаване на Европейския фонд за 
стратегически инвестиции и подчертава 
ролята на Парламента за минимизиране 
на преразпределението на средства от 
програмата „Хоризонт 2020“ и 
Механизма за свързване на Европа;

6. приветства приемането на Регламента 
за създаване на Европейския фонд за 
стратегически инвестиции и подчертава 
ролята на Парламента за минимизиране 
на преразпределението на средства от 
програмата „Хоризонт 2020“ и 
Механизма за свързване на Европа;
припомня своя ангажимент за 
намаляване на съкращенията в хода 
на годишната бюджетна процедура;

Or. fr
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Изменение 30
Ричард Ашуърт

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. отбелязва, че Европейският фонд 
за стратегически инвестиции съвсем 
отскоро е започнал финансирането на 
проекти, и следователно отлага 
оценката си относно ефикасността 
на тези инвестиции;

Or. en

Изменение 31
Ричард Ашуърт

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. приветства приноса на 
държавите членки във връзка с плана 
за инвестиции за Европа;

Or. en

Изменение 32
Алдо Патричело

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че е важно да се гарантира 
успехът на този инвестиционен план, и 
следователно се ангажира да следи 
много внимателно неговото изпълнение, 

7. счита, че е важно да се гарантира 
успехът на този инвестиционен план, и 
следователно се ангажира да следи 
много внимателно неговото изпълнение, 
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по-специално за да се предотврати 
евентуална деконсолидация на 
инвестиционните разходи и на 
държавния дълг.

по-специално за да се предотврати 
консолидацията на инвестиционните 
разходи и на държавния дълг, както и 
евентуалните пречки пред неговото 
прилагане, предизвикани от  
бюрокрация на държавите членки на 
национално равнище.

Or. it

Изменение 33
Марко Вали, Марко Дзани

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че е важно да се гарантира 
успехът на този инвестиционен план, 
и следователно се ангажира да следи 
много внимателно неговото 
изпълнение, по-специално за да се 
предотврати евентуална 
деконсолидация на инвестиционните 
разходи и на държавния дълг.

7. счита, че инвестиционният план на 
Европейската комисия, основан 
главно на привличането на частни 
инвестиции, не може да разреши 
настоящата ситуация на 
икономическа и социална криза, която 
напротив се нуждае от публични 
инвестиции и пряка намеса на 
държавите членки, а понастоящем 
те не разполагат с необходимата 
свобода на действие, тъй като са 
жертви на ограничителните 
европейски правила.

Or. it

Изменение 34
Изабел Тома

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че е важно да се гарантира 
успехът на този инвестиционен план, и 
следователно се ангажира да следи 

7. счита, че е важно да се гарантира 
успехът на този инвестиционен план, и 
следователно се ангажира да следи 
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много внимателно неговото изпълнение, 
по-специално за да се предотврати 
евентуална деконсолидация на 
инвестиционните разходи и на 
държавния дълг.

много внимателно неговото изпълнение.

Or. fr

Изменение 35
Даниеле Виоти

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че е важно да се гарантира 
успехът на този инвестиционен план, и 
следователно се ангажира да следи 
много внимателно неговото изпълнение, 
по-специално за да се предотврати 
евентуална деконсолидация на 
инвестиционните разходи и на 
държавния дълг.

7. счита, че е важно да се гарантира 
успехът на този инвестиционен план, и 
следователно се ангажира да следи 
много внимателно неговото изпълнение, 
по-специално неговото въздействие 
върху бюджета.

Or. en

Изменение 36
Ричард Ашуърт

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. признава значението на 
фискалната отговорност след 
кризата в Европа и подчертава, че е 
важно да се демонстрира 
въздържаност по отношение на 
бюджета на ЕС, с цел запазване на 
договорените тавани за бюджетните 
кредити за поети задължения и 
бюджетните кредити за плащания 
по многогодишната финансова рамка 
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за периода 2014 – 2020 г.;

Or. en

Изменение 37
Изабел Тома

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. припомня, че е незаконно 
поддържането на бюджетен 
дефицит в бюджета на Съюза, и 
следователно посочва, че 
предложенията на Съвета относно 
бюджета са неискрени; отбелязва, че 
Съветът разглежда бюджета на 
Съюза като променлива величина за 
корекция на националните бюджети 
и че това консолидиране на 
националните бюджети чрез 
забавянето на плащания от страна 
на ръководители на проекти е 
икономически и финансово 
контрапродуктивно; счита, че 
изключването на вноските на 
държавите членки при изчисляването 
на структурния дефицит би 
позволило по-точно разчитане на 
бюджетните усилия на държавите 
членки;

Or. fr


