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Изменение 1
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Съображение А (ново)

Проектостановище Изменение

А. като има предвид, че съгласно 
член 3, параграф 3 от Договора за ЕС 
Съюзът „работи за устойчивото 
развитие на Европа, основаващо се на 
балансиран икономически растеж и 
ценова стабилност, силно 
конкурентна социална пазарна 
икономика, която има за цел пълна 
заетост и социален прогрес, и високо 
равнище на защита“;

Or. es

Изменение 2
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Съображение Б (ново)

Проектостановище Изменение

Б. като има предвид, че въведените с 
прилагането на пакета от 2 и пакета 
от 6 законодателни акта механизми 
за управление не можаха да осигурят 
равновесие между социалния стълб на 
ИПС (член 148 от ДФЕС) и 
икономическия стълб (член 121 от 
ДФЕС), поради което е наложително 
да се гарантира социално измерение 
над икономическото управление на 
различните равнища на Съюза 
съгласно установеното в член 9 от 
ДФЕС;

Or. es
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Изменение 3
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Съображение В (ново)

Проектостановище Изменение

В. като има предвид, че в своята 
резолюция от 1 декември 2011 г. 
относно Европейския семестър за 
координация на икономическата 
политика ЕП заяви, „че всякаква нова 
или актуализирана организация и 
процес на вземане на решение в 
рамките на Съвета и/или Комисията 
трябва да се съпътстват с подобрена 
демократична легитимност и 
съответна отчетност пред ЕП“;

Or. es

Изменение 4
Жоел Мелан

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез 
гарантирането на по-тясно 
координиране на политиките с цел 
избягването на значителен дисбаланс 
насърчава интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие 
с целите на стратегията „Европа 
2020“;

заличава се

Or. fr
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Изменение 5
Гийом Балас

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез гарантирането 
на по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс насърчава 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“;

1. призовава за установяването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез гарантирането 
на по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс насърчава 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“;

Or. fr

Изменение 6
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез 
гарантирането на по-тясно
координиране на политиките с цел 
избягването на значителен дисбаланс
насърчава интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
целите на стратегията „Европа 
2020“;

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, но призовава за по-добро
координиране на политиките, така че 
европейското управление да обединява 
по-добре целите на стратегията 
„Европа 2020“ и по този начин 
действително да насърчава 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж;

Or. de

Изменение 7
Жером Лаврийо
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез гарантирането 
на по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс насърчава 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“;

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез гарантирането 
на по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс осигурява пълна 
съгласуваност на публичните 
действия и насърчава интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж в 
съответствие с целите на стратегията 
„Европа 2020“;

Or. fr

Изменение 8
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на
европейска рамка за икономическо
управление, която чрез гарантирането 
на по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс насърчава
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“;

1. изразява безпокойство, че 
настоящата европейска рамка за 
управление, която има за цел 
избягването на значителен дисбаланс 
в икономическото развитие на 
държавите членки чрез по-тясно 
координиране на политиките, не доведе 
до интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
целите на стратегията „Европа 2020“;

Or. pl

Изменение 9
Лаура Аджеа, Тициана Бегин
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез 
гарантирането на по-тясно 
координиране на политиките с цел 
избягването на значителен дисбаланс 
насърчава интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
целите на стратегията „Европа 2020“;

1. изразява съжаление, че
съществуването на европейска рамка за 
икономическо управление не е 
гарантирало по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс, което би 
насърчило интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
целите на стратегията „Европа 2020“, 
които все още не са постигнати;

Or. it

Изменение 10
Георги Пирински

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез 
гарантирането на по-тясно
координиране на политиките с цел 
избягването на значителен дисбаланс 
насърчава интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
целите на стратегията „Европа 2020“;

1. насочва вниманието към факта, че 
европейската рамка за икономическо 
управление, предназначена да 
координира по-тясно политиките с цел 
избягването на значителен дисбаланс, се 
е оказала недостатъчно ефективна за 
насърчаването на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж в 
съответствие с целите на стратегията 
„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 11
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез гарантирането
на по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс насърчава 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие 
с целите на стратегията „Европа 2020“;

1. отбелязва съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез предприемане
на по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс възнамерява да 
подкрепи целите на стратегията 
„Европа 2020“;

Or. it

Изменение 12
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез 
гарантирането на по-тясно 
координиране на политиките с цел 
избягването на значителен дисбаланс 
насърчава интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с
целите на стратегията „Европа 2020“;

1. изразява съжаление, че
европейската рамка за икономическо 
управление не е допринесла за 
насърчаването на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж и 
посочва, че предвиденият годишен 
ръст на БВП на ЕС възлиза на по-
малко от 1,5 %; подчертава, че 
растежът през последните години е 
бил скромен или в застой, целите на 
стратегията „Европа 2020“ относно 
заетостта и бедността далеч не са 
постигнати и че неравенството, 
както и бедността, продължават да 
са изключително високи; 1 a.

__________________
1 a Икономическа прогноза на ЕС за 
2014 г. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publ
ications/european_economy/2014/pdf/ee7
_en.pdf
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Or. en

Изменение 13
Мария Арена, Юг Байе

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез гарантирането 
на по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс насърчава 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“;

1. подкрепя съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която едновременно с
гарантирането на по-тясно 
координиране на политиките с цел 
избягването на значителен дисбаланс 
следва да насърчава интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж в 
съответствие с целите на стратегията 
„Европа 2020“;

Or. fr

Изменение 14
Енрике Калвет Чамбон

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез гарантирането 
на по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс насърчава 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
целите на стратегията „Европа 2020“;

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез гарантирането 
на по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс насърчава 
растежа, като за целта тя трябва да 
бъде укрепена в съответствие с целите 
на стратегията „Европа 2020“;

Or. es
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Изменение 15
Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Енрике Калвет Чамбон, Ренате Вебер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез гарантирането 
на по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс насърчава 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“;

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез гарантирането 
на по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс насърчава 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“; изразява 
задоволство от факта, че 
европейската рамка за икономическо 
управление е показала напредък в 
постигането на фискална 
консолидация, като общият дълг на 
ЕС-28 е спаднал от 4,5 % от БВП през 
2011 г. на предвидените 3 % от БВП 
през 2014 г.;

Or. en

Изменение 16
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез 
гарантирането на по-тясно
координиране на политиките с цел 
избягването на значителен дисбаланс 
насърчава интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
целите на стратегията „Европа 2020“;

1. изразява съжаление от факта, че 
европейската рамка за икономическо 
управление, замислена като 
инструмент за координиране на
икономическите и социалните 
политики, е била насочена 
единствено към политиките за 
приспособяване; подчертава, че с цел 
избягването на значителен дисбаланс
тя трябва да насърчава интелигентен, 
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устойчив и приобщаващ растеж в 
съответствие с целите на стратегията
„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 17
Емилиян Павел

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез 
гарантирането на по-тясно 
координиране на политиките с цел
избягването на значителен дисбаланс
насърчава интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие с 
целите на стратегията „Европа 2020“;

1. отбелязва, че европейската рамка за 
икономическо управление може да има 
потенциал за избягването на 
значителен дисбаланс, както и за 
насърчаването на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж в 
съответствие с целите на стратегията
„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 18
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез 
гарантирането на по-тясно 
координиране на политиките с цел 
избягването на значителен дисбаланс 
насърчава интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в съответствие 
с целите на стратегията „Европа 
2020“;

1. отхвърля европейската рамка за 
икономическо управление, защото тя 
нарушава демократичните и 
суверенни права на народите и 
държавите членки; предлага Пактът 
за стабилност и растеж и 
Фискалният пакт да бъдат 
оттеглени и заменени от пакт за 
устойчиво развитие и социален 
напредък;
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Or. pt

Изменение 19
Брандо Бенифей, Мария Жуан Родригеш

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства съществуването на 
европейска рамка за икономическо 
управление, която чрез гарантирането 
на по-тясно координиране на 
политиките с цел избягването на 
значителен дисбаланс насърчава
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж в съответствие с целите на 
стратегията „Европа 2020“;

1. призовава Комисията да направи 
предложение за преразглеждане на 
европейската рамка за икономическо 
управление, която чрез гарантирането 
на по-тясно координиране на 
политиките на държавите членки с цел 
избягването на значителен дисбаланс, 
може да осигури интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, като в
същото време насърчава 
демократичната легитимност и 
контрол на системата като цяло, 
включително преразглеждането на
целите на стратегията „Европа 2020“ в 
областта на заетостта и 
социалните въпроси, както и на 
европейския семестър;

Or. en

Изменение 20
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. призовава за по-социална 
организация на Икономическия и 
паричен съюз, за да се подобри 
европейското икономическо 
управление, да се намали 
безработицата, бедността и 
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социалното изключване, да се 
преодолее социалният дъмпинг и да се 
предотврати надпревара за 
предлагане на най-ниските социални 
стандарти; призовава също така за 
приемане на пакт за социален 
напредък с общи, задължителни цели 
за заетост, образование, научни 
изследвания и развойна дейност;

Or. de

Изменение 21
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изразява дълбоко съжаление, че в 
съобщението на Комисията не се 
отдава дължимото внимание на 
факта, че „пакет 6“ не се е 
осъществил и призовава Комисията 
да предложи преразглеждането му; 
призовава Европейската комисия да се 
придържа към поетия от 
председателя Юнкер ангажимент за 
постигане на рейтинг ААА в 
социалната сфера чрез промяна на 
насоката на рамката за икономическо 
управление относно постигането на 
целите на стратегията 
„Европа 2020“, като целите в 
областта на икономиката, 
заетостта, образованието, 
бедността и социалната изолация 
бъдат поставени в условия на 
равнопоставеност, както и като се 
сложи край на онези политики в 
рамката за икономическо управление, 
които са непродуктивни за постигане 
на целите на стратегията 
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„Европа 2020“;

Or. en

Изменение 22
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че европейската 
рамка за икономическо управление е 
задължителен инструмент за 
управление с цел откриване, 
предотвратяване и коригиране на 
проблемните икономически 
тенденции, като например 
прекомерен държавен дефицит или 
равнища на публичния дълг, които в 
условията на криза с дълга са 
доказали, че водят до рязък спад на 
растежа, изключително висока 
безработица и които поставят 
европейските икономики и идеята за 
съществуването на Европейския съюз 
в риск;

Or. en

Изменение 23
Емилиян Павел

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изразява загриженост, че в 
настоящата рамка за икономическо 
управление не се отдава 
необходимото значение на заетостта 
и на социалните въпроси, което прави 
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постигането на водещите цели на 
стратегията „Европа 2020“ много по-
трудно;

Or. en

Изменение 24
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изразява съжаление, че акцентът 
на настоящата политика за 
икономическо управление остава 
насочена единствено към 
икономическия растеж, без да се 
признава необходимостта от 
приобщаващ, основан на правата и 
устойчив подход; подчертава, че 
ползите от растежа трябва да се 
разпрострат върху цялото общество 
с оглед на неговата устойчивост и 
приобщаване;

Or. en

Изменение 25
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че по принцип 
държавите от еврозоната, които са 
получили подкрепа от партньорите 
за финансиране на икономиките си, 
трябва да изпълняват съответните 
правила, изисквания на програмите и 



PE546.881v01-00 16/78 AM\1048145BG.doc

BG

споразумения; подчертава, че това е 
въпрос на уважение към 
данъкоплатците в партньорските 
държави в отговор на огромните им 
усилия за солидарност;

Or. en

Изменение 26
Емилиян Павел

Проектостановище
Параграф 1б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. изразява съгласие със 
становището на комисар Тайсен, че 
държавите, които предоставят 
качествени работни места, по-добра 
социална защита и инвестират в 
човешкия капитал, са по-устойчиви 
на икономически кризи; призовава 
Комисията да вземе предвид това 
становище в предстоящите си 
стъпки напред във всички области на 
политиките на европейския 
семестър, както и в конкретните 
препоръки за всяка държава;

Or. en

Изменение 27
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. подчертава, че солидарността е 
основната ценност, върху която са 
изградени Европейският съюз и 
европейската рамка за икономическо 
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управление; във връзка с това изказва 
благодарност на хората и 
данъкоплатците в Европа за 
проявената огромна солидарност с 
хората в държавите, засегнати от 
кризата с дълга;

Or. en

Изменение 28
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1г (нов)

Проектостановище Изменение

1г. подчертава, че държавите членки, 
които са наложили структурните 
реформи, договорени чрез рамката за 
икономическо управление на ЕС, 
бележат успех във възвръщане на 
конкурентоспособността си на 
световния пазар, в постигането на 
растеж и създаването на работни 
места, както и в изграждането на 
доверие на финансовите пазари;

Or. en

Изменение 29
Томас Ман

Проектостановище
Параграф 1д (нов)

Проектостановище Изменение

1д. изразява дълбока загриженост, че 
забавянето на структурните 
реформи или оттеглянето на части 
от тях води до изтичане на 
капитали, сривове на фондовата 
борса, рязък спад на растежа и висок 
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процент на безработица;

Or. en

Изменение 30
Гийом Балас

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения относно начините за 
укрепване на тази рамка;

2. отбелязва инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да доведе до 
преразглеждане на текстовете 
относно икономическото управление;

Or. fr

Изменение 31
Жером Лаврийо

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения относно начините за 

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения с компетентните комисии 
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укрепване на тази рамка; на Европейския парламент относно 
начините за укрепване на тази рамка;

Or. fr

Изменение 32
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна
на мнения относно начините за 
укрепване на тази рамка;

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
прилагането на правилата за 
управление както от държавите членки, 
така и от Комисията; приема, че
настоящото разглеждане ще осигури 
база за критичен анализ на
оперативните правила на рамката;

Or. pl

Изменение 33
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 

2. отбелязва инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 



PE546.881v01-00 20/78 AM\1048145BG.doc

BG

на мнения относно начините за 
укрепване на тази рамка;

на мнения и подходящи корекции в
начините за укрепване на тази рамка;

Or. it

Изменение 34
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от 
Комисията; също така предлага 
настоящото разглеждане да бъде повод 
за размяна на мнения относно начините 
за укрепване на тази рамка;

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на рамката; призовава 
Комисията да включи в 
разглеждането и недостатъците на 
рамката, включително по отношение 
на постигане на водещите цели на 
стратегията „Европа 2020“; също 
така предлага настоящото разглеждане 
да бъде повод за размяна на мнения 
относно начините за укрепване и 
коренно подобряване на тази рамка, 
особено по отношение на 
ангажираността към процеса на 
семестъра;

Or. en

Изменение 35
Мария Арена, Юг Байе

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
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ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения относно начините за 
укрепване на тази рамка;

ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията, 
но също и на тяхната уместност; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения относно начините за 
укрепване и преразглеждане на тази 
рамка;

Or. fr

Изменение 36
Адам Коша

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения относно начините за
укрепване на тази рамка;

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения относно начините 
настоящата рамка да стане по-
ефективна;

Or. hu

Изменение 37
Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Ренате Вебер, Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства инициативата на 2. приветства инициативата на 
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Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения относно начините за 
укрепване на тази рамка;

Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения относно начините за 
укрепване на тази рамка; предлага 
разглеждането допълнително да се 
насочи върху мерките, които ще 
повишат доверието на частния 
сектор в икономиката, тъй като 
доверието е предпоставка за частни 
инвестиции, а те от своя страна – за 
създаване на работни места;

Or. en

Изменение 38
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения относно начините за 
укрепване на тази рамка;

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
припомня, че за да се постигнат 
целите, посочени в член 9 от ДФЕС, 
икономическата политика не може 
да бъде разглеждана отделно от 
социалната и във връзка с това 
подчертава спешната необходимост 
от подобряване на европейското 
социално управление по начин, 
съпоставим с установяването на 
европейското икономическо 
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управление;

Or. en

Изменение 39
Емилиян Павел

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения относно начините за
укрепване на тази рамка;

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения относно начините за
подобряване на тази рамка;

Or. en

Изменение 40
Брандо Бенифей, Мария Жуан Родригеш

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата за управление както от 
държавите членки, така и от Комисията; 
също така предлага настоящото 
разглеждане да бъде повод за размяна 
на мнения относно начините за 

2. приветства инициативата на 
Комисията да се пристъпи към първото 
разглеждане на ефикасността на 
настоящата рамка по отношение на 
ефективното и еднакво прилагане на 
правилата както от държавите членки, 
така и от Комисията; счита, че това
разглеждане представлява 
възможност за задълбочена и 
всеобхватна повторна оценка на 
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укрепване на тази рамка; всички приоритети и на 
адекватността на инструментите за 
икономическо управление с цел 
постигане на истински фискален 
съюз, който да управлява правилно 
единната валута;

Or. en

Изменение 41
Жоел Мелан

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. отбелязва, въпреки краткия 
период от време, че европейската 
рамка за икономическо управление 
носи в себе си зародиша на своята 
неефективност, тъй като се основава 
на голяма политическа и парична 
нестабилност;

Or. fr

Изменение 42
Мария Арена, Юг Байе

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изразява своето убеждение, че ако 
днес Европейската комисия признава 
необходимостта от мащабен план за 
инвестиции, това представлява 
голяма промяна в курса на рамката за 
икономическо управление, която през 
последните години обезкуражаваше 
инвестирането;
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Or. fr

Изменение 43
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2 а. следователно счита, че това 
разглеждане представлява 
възможност за разработване на нова 
социално-икономическа рамка с 
всеобхватна стратегия с цел 
прилагане на достиженията на 
правото на ЕС в социалната област; 
подчертава важното значение за 
еврозоната на една по-добра система 
за координиране;

Or. en

Изменение 44
Брандо Бенифей, Мерчедес Бресо, Серхио Гутиерес Прието, Евелин Регнер, 
Силвия Коста, Мария Арена, Мария Жуан Родригеш

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава необходимостта от 
разработване на европейски 
автоматични стабилизиращи 
механизми с цел преодоляване на 
асиметричните икономически 
шокове, като например схема за 
парични обезщетения за безработица 
в рамките на ИВС като средство за 
запазване на социалното сближаване, 
подкрепа на вътрешното търсене и 
засилване на устойчивостта на 
единната валута; отново отправя 



PE546.881v01-00 26/78 AM\1048145BG.doc

BG

призив към Комисията за изготвяне 
на Зелена книга за автоматичните 
стабилизатори в еврозоната;

Or. en

Изменение 45
Мария Арена, Юг Байе

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. настоява в тази връзка за 
създаването на благоприятен климат 
за развитие на публичните 
инвестиции; изразява желание по-
специално за неутрализация на 
публичните инвестиции при 
изчисляване на дълга на държавите 
членки, именно като се взема предвид 
въздействието на новите счетоводни 
стандарти SEC2010 върху 
инвестиционния капацитет на някои 
публични органи; призовава за 
адаптирани решения на 
Европейската централна банка;

Or. fr

Изменение 46
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство 
за ефективно предотвратяване на 
кризи; в тази връзка приветства 

заличава се
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предложението на Комисията 
действията да бъдат съсредоточени 
не само върху фискалната 
отговорност, но също така върху 
инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна 
икономика със социалния напредък;

Or. it

Изменение 47
Гийом Балас

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на 
кризи; в тази връзка приветства 
предложението на Комисията 
действията да бъдат съсредоточени 
не само върху фискалната 
отговорност, но също така върху 
инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна 
икономика със социалния напредък;

3. насърчава укрепването на 
демократичната легитимност и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на полезна 
рамка за координиране на 
икономическите и социалните 
политики на държавите членки;

Or. fr

Изменение 48
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 

3. насърчава критичния анализ на 
европейския семестър, особено по 
отношение на неговата ефективност 
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ефективно предотвратяване на кризи; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна икономика 
със социалния напредък;

при предотвратяване на кризи; в тази 
връзка приветства предложението на 
Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна икономика 
със социални аспекти;

Or. pl

Изменение 49
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна 
икономика със социалния напредък;

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, като я призовава да прикани 
държавите членки да предприемат 
конкретни мерки, насочени към 
премахване на абсолютната бедност, 
която засяга много държави от ЕС;

Or. it

Изменение 50
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на 
кризи; в тази връзка приветства 
предложението на Комисията 
действията да бъдат съсредоточени 
не само върху фискалната отговорност, 
но също така върху инвестициите и 
структурните реформи, да съчетае
пазарна икономика със социалния
напредък;

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър като потенциален начин за 
балансиране на фискалната 
устойчивост и макроикономическия 
баланс със социалното сближаване в 
целия Съюз и постигането на целите 
на стратегията „Европа 2020“; в тази 
връзка призовава Комисията да 
разшири предложението си извън 
ограниченията на фискалната 
отговорност и да се насочи към 
политики, отнасящи се до 
социалните инвестиции и
структурните реформи, за да се 
гарантира, че социалната пазарна 
икономика е насочена към по-голям
социален напредък, както и към по-
справедливо разпределение на 
богатството, към сближаване и към 
по-ефективно равенство между 
половете;

Or. en

Изменение 51
Мария Арена, Юг Байе

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна

3. насърчава преразглеждането на 
европейския семестър, в качеството на 
средство за ефективно предотвратяване 
на кризи; в тази връзка приветства 
предложението на Комисията 
действията да бъдат съсредоточени не 
само върху фискалната отговорност, но 
също така върху инвестициите и 
структурните реформи, при условие че 
последните съчетават пазарната
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икономика със социалния напредък; икономика със социалния напредък;

Or. fr

Изменение 52
Адам Коша

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна икономика 
със социалния напредък;

3. насърчава укрепването и по-
голямата ефективност на 
европейския семестър, в качеството на 
средство за ефективно предотвратяване 
на кризи; в тази връзка приветства 
предложението на Комисията 
действията да бъдат съсредоточени не 
само върху фискалната отговорност, но 
също така върху инвестициите и 
структурните реформи, да съчетае 
пазарна икономика със социалния 
напредък;

Or. hu

Изменение 53
Ламброс Фундулис

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър с оглед предотвратяване на 
кризи; в тази връзка приветства
предложението на Комисията 
действията да бъдат съсредоточени не 
само върху фискалната отговорност, но 
също така върху инвестициите и 
целенасочени структурни реформи, да 
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реформи, да съчетае пазарна икономика 
със социалния напредък;

съчетае пазарна икономика със 
социалния напредък;

Or. el

Изменение 54
Енрике Калвет Чамбон

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна икономика 
със социалния напредък;

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна икономика 
със социалното сближаване;

Or. es

Изменение 55
Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Ренате Вебер, Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи с 
цел създаване на работни места след 
кризата и насърчаване на растежа в 
рамките на ЕС; в тази връзка 
приветства предложението на 
Комисията действията да бъдат 
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реформи, да съчетае пазарна икономика 
със социалния напредък;

съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, за да се съчетае пазарната
икономика и създаването на работни 
места със социалния напредък;

Or. en

Изменение 56
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна икономика 
със социалния напредък;

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи и 
за насърчаване на интелигентния, 
устойчив и приобщаващ растеж; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, за да се съчетае социалната
пазарна икономика със социалния 
напредък и сближаването;

Or. en

Изменение 57
Емилиян Павел

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
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семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна икономика 
със социалния напредък;

семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи и 
насърчава растежа; в тази връзка 
приветства предложението на 
Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, за да се съчетае пазарната
икономика със социалния напредък;

Or. en

Изменение 58
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на 
кризи; в тази връзка приветства 
предложението на Комисията 
действията да бъдат съсредоточени 
не само върху фискалната 
отговорност, но също така върху 
инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна 
икономика със социалния напредък;

3. подчертава, че европейският
семестър не трябва да се укрепва и 
задълбочава и счита че, ако той 
продължи да съществува, кризата ще 
се изостри;

Or. pt

Изменение 59
Брандо Бенифей, Юта Щайнрук, Мария Жуан Родригеш

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите и структурните 
реформи, да съчетае пазарна икономика 
със социалния напредък;

3. насърчава укрепването и 
задълбочаването на европейския 
семестър, в качеството на средство за 
ефективно предотвратяване на кризи; в 
тази връзка приветства предложението 
на Комисията действията да бъдат 
съсредоточени не само върху 
фискалната отговорност, но също така 
върху инвестициите, включително 
социалните инвестиции, 
качествените работни места и 
структурните реформи, за да се съчетае 
пазарната икономика със социалния 
напредък;

Or. en

Изменение 60
Жоел Мелан

Проектостановище
Параграф 3а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. отбелязва, че самият принцип на 
семестъра е неподходящ за 
социалната сфера, поради 
откъслечните, недостатъчни и 
неефективни показатели;

Or. fr

Изменение 61
Мария Арена, Юг Байе

Проектостановище
Параграф 3а (нов)
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Проектостановище Изменение

3а. счита, че структурните реформи, 
въведени от държавите членки, 
които са най-засегнати, не дадоха 
резултати; поради това призовава за 
преразглеждане на сляпата политика 
на строги икономии в Европа и за 
насърчаване, предвид ситуацията, на 
публичните инвестиции;

Or. fr

Изменение 62
Серхио Гутиерес Прието, Гийом Балас

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. подчертава, че за положителното 
развитие на ЕС е необходимо 
равновесие между политиката в 
областта на заетостта и 
икономическата политика съгласно 
членове 121 и 148 от ДФЕС; призовава 
за създаване на социален протокол 
към Договорите с цел защитаване на 
основните социални и трудови права, 
така че социалните права да бъдат 
поставени в условия на 
равнопоставеност с икономическите 
свободи;

Or. en

Изменение 63
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 3a (нов)



PE546.881v01-00 36/78 AM\1048145BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

3a. призовава по-голямото 
икономическо и социално сближаване 
да се осигури посредством укрепване 
на Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд с цел запазване и 
създаване на работни места с 
осигурени права чрез подкрепа на 
мерки за борба с безработицата и 
бедността;

Or. pt

Изменение 64
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага да се организират съвместни 
заседания между Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси и Съвета по 
икономически и финансови въпроси с 
цел стимулиране на изготвянето на 
координирани икономически политики, 
насочени към укрепване на 
конкурентоспособността в Европа, но 
също така и за стимулиране на 
устойчивия растеж и трудовата заетост;

4. предлага да се организират съвместни 
заседания между Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси и Съвета по 
икономически и финансови въпроси с 
цел стимулиране на изготвянето на 
координирани икономически политики, 
насочени към укрепване на 
конкурентоспособността в Европа, и за 
стимулиране както на устойчивия 
растеж, така и на трудовата заетост с 
цел създаване на качествени работни 
места;

Or. de

Изменение 65
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. предлага да се организират съвместни 
заседания между Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси и Съвета по 
икономически и финансови въпроси с 
цел стимулиране на изготвянето на 
координирани икономически политики, 
насочени към укрепване на 
конкурентоспособността в Европа, но 
също така и за стимулиране на 
устойчивия растеж и трудовата заетост;

4. предлага да се организират съвместни 
заседания между Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси и Съвета по 
икономически и финансови въпроси с 
цел стимулиране на изготвянето на 
икономически политики, насочени към 
укрепване на конкурентоспособността в 
Европа, но също така и за стимулиране 
на устойчивия растеж и трудовата 
заетост;

Or. pl

Изменение 66
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага да се организират съвместни 
заседания между Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси и Съвета по 
икономически и финансови въпроси с 
цел стимулиране на изготвянето на 
координирани икономически политики, 
насочени към укрепване на 
конкурентоспособността в Европа, но 
също така и за стимулиране на 
устойчивия растеж и трудовата заетост;

4. предлага да се организират съвместни 
заседания между Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси и Съвета по 
икономически и финансови въпроси с 
цел стимулиране на изготвянето на
координирани икономически политики, 
насочени към укрепване на 
конкурентоспособността в Европа и
премахване на ендемичната 
безработица, но също така и за 
стимулиране на устойчивия растеж и 
трудовата заетост;

Or. it

Изменение 67
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага да се организират съвместни 
заседания между Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси и Съвета по 
икономически и финансови въпроси с 
цел стимулиране на изготвянето на 
координирани икономически политики, 
насочени към укрепване на 
конкурентоспособността в Европа, но 
също така и за стимулиране на 
устойчивия растеж и трудовата 
заетост;

4. подчертава необходимостта от по-
балансирано разпределение на 
отговорностите и по-ефективно 
сътрудничество между органите на 
EPSCO и ECOFIN, и следователно
предлага да се организират съвместни 
заседания между Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси и Съвета по 
икономически и финансови въпроси с 
цел стимулиране на изготвянето на 
координирани икономически политики, 
насочени към намаляване на 
неравенството, бедността и 
социалната изолация, както и към 
подобряване на
конкурентоспособността в Европа, но 
също така и за стимулиране на 
устойчивия растеж и качествените 
работни места с цел постигане на 
социално, икономическо и 
териториално сближаване;

Or. en

Изменение 68
Ламброс Фундулис

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага да се организират съвместни 
заседания между Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси и Съвета по 
икономически и финансови въпроси с 
цел стимулиране на изготвянето на 
координирани икономически политики, 

4. предлага да се организират съвместни 
заседания между Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси и Съвета по 
икономически и финансови въпроси с 
цел стимулиране на изготвянето на 
координирани икономически политики, 
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насочени към укрепване на 
конкурентоспособността в Европа, но 
също така и за стимулиране на 
устойчивия растеж и трудовата заетост;

насочени към укрепване на честната 
конкуренция в Европа, но също така и 
за стимулиране на устойчивия растеж и 
трудовата заетост, особено за младите 
хора;

Or. el

Изменение 69
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага да се организират 
съвместни заседания между Съвета по 
заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски 
въпроси и Съвета по икономически и 
финансови въпроси с цел стимулиране 
на изготвянето на координирани 
икономически политики, насочени към 
укрепване на конкурентоспособността в 
Европа, но също така и за стимулиране 
на устойчивия растеж и трудовата 
заетост;

4. припомня значението на 
съвместните заседания между Съвета 
по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски 
въпроси и Съвета по икономически и 
финансови въпроси с цел стимулиране 
на изготвянето на координирани 
икономически политики, насочени към 
укрепване на конкурентоспособността в 
Европа, но също така и за стимулиране 
на устойчивия растеж и качествените 
работни места;

Or. en

Изменение 70
Емилиян Павел

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага да се организират 
съвместни заседания между Съвета по 
заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски 
въпроси и Съвета по икономически и 

4. изразява твърдото си убеждение, че 
следва да се провеждат съвместни
заседания между Съвета по заетост, 
социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси и Съвета по 
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финансови въпроси с цел стимулиране 
на изготвянето на координирани 
икономически политики, насочени към 
укрепване на конкурентоспособността в 
Европа, но също така и за стимулиране 
на устойчивия растеж и трудовата 
заетост;

икономически и финансови въпроси с 
цел стимулиране на изготвянето на 
координирани икономически политики, 
насочени към укрепване на 
конкурентоспособността в Европа, но 
също така и за стимулиране на 
устойчивия растеж и качествените 
работни места;

Or. en

Изменение 71
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на таблицата 
с показатели за социалната сфера в 
доклада за механизма за 
предупреждение за идентифицирането 
нагоре по веригата на социалното 
въздействие на мерките за коригиране 
на макроикономическите неравновесия; 
призовава Комисията да направи оценка 
на неговия обхват и ефективност;

5. подчертава, че таблицата с показатели 
за социалната сфера в доклада за 
механизма за предупреждение е важна 
първа стъпка за идентифицирането 
нагоре по веригата на социалното 
въздействие на мерките за коригиране 
на макроикономическите неравновесия; 
призовава Комисията да направи 
таблицата с показатели 
задължителна за държавите членки и 
да добави още показатели, като 
например за качеството на 
заетостта, разпределението на 
богатството, дългосрочната и 
младежката безработица, 
равнопоставеността и детската 
бедност;

Or. de

Изменение 72
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на таблицата с 
показатели за социалната сфера в 
доклада за механизма за 
предупреждение за идентифицирането 
нагоре по веригата на социалното 
въздействие на мерките за коригиране 
на макроикономическите неравновесия; 
призовава Комисията да направи оценка 
на неговия обхват и ефективност;

5. подчертава значението на таблицата с 
показатели за социалната сфера в 
доклада за механизма за 
предупреждение за идентифицирането 
нагоре по веригата на социалното 
въздействие на мерките за коригиране 
на макроикономическите неравновесия, 
за да се предотврати прилагането на 
инструменти и мерки, които не 
вземат предвид социалното 
положение и различията между 
държавите членки; призовава 
Комисията да направи оценка на нейния
обхват и ефективност;

Or. it

Изменение 73
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на таблицата 
с показатели за социалната сфера в 
доклада за механизма за 
предупреждение за 
идентифицирането нагоре по 
веригата на социалното въздействие на 
мерките за коригиране на 
макроикономическите неравновесия; 
призовава Комисията да направи оценка
на неговия обхват и ефективност;

5. подчертава, че включването на 
таблицата с показатели за социалната 
сфера в доклада за механизма за 
предупреждение е първа стъпка към 
предварителното определяне на 
социалното въздействие на мерките за 
коригиране на макроикономическите 
неравновесия; подчертава, че досега 
таблицата не е оказвала въздействие 
върху политиката и следователно
призовава като следваща стъпка
Комисията и Съветът да поставят 
всички социални показатели, 
включително тези, свързани с 
бедността и социалната изолация, 
наравно с макроикономическите; 
призовава Комисията да направи 
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оценка и да подобри нейния обхват и 
ефективност, както и да се увери, че 
резултатите от таблицата с 
показатели за заетостта и 
социалната сфера са взети изцяло 
предвид при разработването на 
конкретни препоръки за всяка 
държава и при оценката на тяхното 
изпълнение в държавите членки;
призовава Комисията да въведе 
система, която да задейства 
превантивни и коригиращи действия, 
когато социалните показатели 
достигнат определен праг;

Or. en

Изменение 74
Адам Коша

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на таблицата с 
показатели за социалната сфера в 
доклада за механизма за 
предупреждение за идентифицирането 
нагоре по веригата на социалното 
въздействие на мерките за коригиране 
на макроикономическите неравновесия;
призовава Комисията да направи оценка 
на неговия обхват и ефективност;

5. подчертава значението на таблицата с 
показатели за социалната сфера в 
доклада за механизма за 
предупреждение за идентифицирането 
нагоре по веригата на социалното 
въздействие на мерките за коригиране 
на макроикономическите неравновесия; 
призовава Комисията да направи оценка 
на нейния обхват и ефективност и да 
изследва степента, до която 
съществуващите показатели и 
проучвания, предприемани от 
Евростат, са ефективни и отчитат 
специалните особености на 
съответната държава членка, 
социалните характеристики и 
постигнатите резултати от гледна 
точка на техните собствени базови 
стойности (едновременно с проучване 
на процента на възстановяване, 
базата за възстановяване и растеж и 
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тяхната устойчивост);

Or. hu

Изменение 75
Емилиян Павел

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. подчертава значението на таблицата с 
показатели за социалната сфера в 
доклада за механизма за 
предупреждение за идентифицирането 
нагоре по веригата на социалното 
въздействие на мерките за коригиране 
на макроикономическите неравновесия; 
призовава Комисията да направи 
оценка на неговия обхват и 
ефективност;

5. подчертава значението на таблицата с 
показатели за социалната сфера в 
доклада за механизма за 
предупреждение за идентифицирането 
нагоре по веригата на социалното 
въздействие на мерките за коригиране 
на макроикономическите неравновесия; 
призовава Комисията да гарантира, че 
на тези показатели се придава 
същата степен на значимост като на 
икономическите в европейския 
семестър;

Or. en

Изменение 76
Жоел Мелан

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. отбелязва, че в таблицата с 
показатели липсват основни 
компоненти, като количественото, 
качественото и географското 
предлагане на работни места и броят
на фалиралите предприятия;

Or. fr
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Изменение 77
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава Комисията да 
представи възможно най-скоро 
преразгледан вариант на процедурата 
при макроикономически дисбаланси и 
на механизма за предупреждение в 
Регламент (ЕС) № 1176/2011 и 
Регламент (ЕС) № 1174/2011 по 
отношение на следното:

а) промяна на показателите и 
праговете, които се преместват от 
конкурентоспособността по 
отношение на цените към по-широко 
разбиране за конкурентоспособност, 
включващо качеството на човешкия 
потенциал, участието на пазара на 
труда, капиталовите разходи, 
ефективността на ресурсите, 
енергийната ефективност и 
неравенството;

б) симетрията в процедурата при 
макроикономически дисбаланси по 
отношение на текущи сметки, 
третиращи излишъците подобно на 
дефицитите;

Or. en

Изменение 78
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. призовава специалните разпоредби 
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за задължителния надзор на 
бюджетната дисциплина в 
еврозоната да включват показатели 
за заетостта, преразпределението и 
социални показатели, като 
качествена заетост, бедност, детска 
бедност или достъп до жилище, също 
както съществуват 
макроикономически показатели за 
гарантиране на бюджетната 
устойчивост и устойчивостта на 
социалния модел;

Or. es

Изменение 79
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. подчертава, че в рамките на 
механизма за предупреждение 
прекомерното неравенство следва да 
бъде тревожен сигнал, тъй като то 
дестабилизира обществата и 
поставя сближаването, както и 
икономическите резултати, в риск; 
подчертава, че увеличаването на 
неравенството, наблюдавано в ЕС и 
документирано с докладите на 
държавите по време на семестъра, 
включва големи рискове за 
демокрацията; посочва 
предупрежденията от МВФ и МОТ, 
че по-нататъшното увеличаване на 
неравенството в ЕС може да 
дестабилизира нашите общества;

Or. en
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Изменение 80
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите членки да 
изпълнят специфичните за 
отделните държави препоръки в 
подкрепа на растежа и заетостта; 
призовава Комисията да представи на 
Парламента годишна оценка на 
напредъка, постигнат по ефективното 
прилагане на тези препоръки, към която 
би могло да се добави и приложение 
към годишния обзор на растежа;

6. призовава Комисията да представи на 
Парламента годишна оценка на 
напредъка, постигнат по ефективното 
прилагане на тези препоръки, към която 
би могло да се добави и приложение 
към годишния обзор на растежа;

Or. pl

Изменение 81
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите членки да 
изпълнят специфичните за отделните 
държави препоръки в подкрепа на 
растежа и заетостта; призовава 
Комисията да представи на Парламента 
годишна оценка на напредъка, 
постигнат по ефективното прилагане на 
тези препоръки, към която би могло да 
се добави и приложение към годишния 
обзор на растежа;

6. призовава държавите членки да 
изпълнят специфичните за отделните 
държави препоръки в подкрепа на 
растежа и заетостта, на първо място 
сред които безусловния базов доход и 
гарантирания минимален доход; 
призовава Комисията да представи на 
Парламента годишна оценка на 
напредъка, постигнат по ефективното 
прилагане на тези препоръки, към която 
би могло да се добави и приложение 
към годишния обзор на растежа;

Or. it
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Изменение 82
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите членки да 
изпълнят специфичните за отделните 
държави препоръки в подкрепа на 
растежа и заетостта; призовава 
Комисията да представи на Парламента 
годишна оценка на напредъка, 
постигнат по ефективното прилагане на 
тези препоръки, към която би могло да 
се добави и приложение към годишния 
обзор на растежа;

6. призовава държавите членки да 
изпълнят специфичните за отделните 
държави препоръки в подкрепа на 
устойчивия растеж и качествените 
работни места, както и на 
социалното сближаване и 
отбелязването на напредък към 
постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“; призовава Комисията да 
представи на Парламента годишна 
оценка на напредъка, постигнат по 
ефективното прилагане на тези 
препоръки, към която би могло да се 
добави и приложение към годишния 
обзор на растежа;

Or. en

Изменение 83
Мария Арена, Юг Байе

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите членки да 
изпълнят специфичните за 
отделните държави препоръки в 
подкрепа на растежа и заетостта;
призовава Комисията да представи на 
Парламента годишна оценка на 
напредъка, постигнат по ефективното 
прилагане на тези препоръки, към която 
би могло да се добави и приложение 
към годишния обзор на растежа;

6. призовава Комисията да представи на 
Парламента годишна оценка на 
напредъка, постигнат по ефективното 
прилагане на тези препоръки, и на 
последиците от тях както за дълга и 
дефицита, така и по отношение на 
социалните показатели, към която би 
могло да се добави и приложение към 
годишния обзор на растежа;
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Or. fr

Изменение 84
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите членки да 
изпълнят специфичните за отделните 
държави препоръки в подкрепа на 
растежа и заетостта; призовава 
Комисията да представи на Парламента 
годишна оценка на напредъка, 
постигнат по ефективното прилагане на 
тези препоръки, към която би могло да 
се добави и приложение към годишния 
обзор на растежа;

6. призовава държавите членки да 
изпълнят специфичните за отделните 
държави препоръки в подкрепа на 
растежа, създаването на качествени 
работни места и социалното 
сближаване; призовава Комисията да 
представи на Парламента годишна 
оценка на напредъка, постигнат по 
ефективното прилагане на тези 
препоръки, към която би могло да се 
добави и приложение към годишния 
обзор на растежа;

Or. en

Изменение 85
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. припомня на Комисията, че 
въпреки че трудовите 
възнаграждения се считат за важен 
елемент при разрешаването на 
макроикономическите дисбаланси в 
еврозоната, те не са просто средство 
за икономическо приспособяване, а 
преди всичко доход, с който 
работниците трябва да живеят; 
призовава Комисията да гарантира, 
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че препоръките по отношение на 
трудовите възнаграждения няма да 
увеличат бедността при 
работещите, нито неравенствата в 
държавите членки по отношение на 
заплащането, и няма да навредят на 
групите с ниски доходи;

Or. en

Изменение 86
Жером Лаврийо

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията, в 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка, да улесни достъпа 
на МСП, които са основният източник 
на работни места в Европа, до 
финансирането, предвидено от 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции, заедно с Европейския 
инвестиционен фонд;

7. призовава Комисията, в 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка, да улесни достъпа 
на МСП, които създават повече от 
80% от работните места в ЕС и са 
носители на устойчив и приобщаващ 
растеж, до финансирането, предвидено 
от Европейски фонд за стратегически 
инвестиции, заедно с Европейския 
инвестиционен фонд;

Or. fr

Изменение 87
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията, в 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка, да улесни достъпа 
на МСП, които са основният източник 
на работни места в Европа, до 

7. настоятелно призовава Комисията, 
в сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка, да улесни достъпа 
на МСП, които са основният източник 
на работни места в Европа, до 
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финансирането, предвидено от 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции, заедно с Европейския 
инвестиционен фонд;

финансирането, предвидено от 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции, заедно с Европейския 
инвестиционен фонд;

Or. it

Изменение 88
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията, в 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка, да улесни достъпа 
на МСП, които са основният източник
на работни места в Европа, до 
финансирането, предвидено от 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции, заедно с Европейския 
инвестиционен фонд;

7. призовава Комисията, в 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка, да улесни достъпа 
на МСП, които са един от гръбнаците 
за създаване на работни места в Европа, 
до финансирането, предвидено от 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции, заедно с Европейския 
инвестиционен фонд; изразява 
съжаление, че Европейският фонд за 
стратегически инвестиции не 
предвижда разпределянето и 
насочването на финансиране за МСП, 
а оставя това единствено на 
Управителния съвет; призовава 
Европейския фонд за стратегически 
инвестиции да спазва 
съществуващите инвестиционни 
принципи на Съюза;

Or. en

Изменение 89
Данута Язловецка

Проектостановище
Параграф 7
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Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията, в 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка, да улесни 
достъпа на МСП, които са основният 
източник на работни места в Европа, до 
финансирането, предвидено от 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции, заедно с Европейския 
инвестиционен фонд;

7. призовава Комисията, в 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка, да формулира 
критерии, които да дадат 
възможност на МСП, които са 
основният източник на работни места в
Европа, да участват в инвестициите, 
финансирани от Европейски фонд за 
стратегически инвестиции, заедно с 
Европейския инвестиционен фонд; 
подчертава, че ако критериите за 
допустимост на проекти и 
изискванията за участие се 
формулират възможно най-скоро, 
това ще позволи извършването на 
подготовка и по-добре координирани 
действия от страна и на МСП;

Or. pl

Изменение 90
Ламброс Фундулис

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията, в 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка, да улесни достъпа 
на МСП, които са основният източник 
на работни места в Европа, до 
финансирането, предвидено от 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции, заедно с Европейския 
инвестиционен фонд;

7. призовава Комисията, в 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка, да улесни достъпа 
на МСП, които са основният източник 
на работни места в Европа, до 
финансирането, предвидено от 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции, заедно с Европейския 
инвестиционен фонд, като 
същевременно наблюдава ситуацията 
и гарантира, че средствата се 
управляват правилно;

Or. el
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Изменение 91
Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Ренате Вебер, Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. призовава Комисията, в 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка, да улесни достъпа 
на МСП, които са основният източник 
на работни места в Европа, до 
финансирането, предвидено от 
Европейски фонд за стратегически 
инвестиции, заедно с Европейския 
инвестиционен фонд;

7. призовава Комисията, в 
сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка, да улесни достъпа 
на МСП, които са основният източник 
на заетост и създаване на работни 
места в Европа, до финансирането, 
предвидено от Европейски фонд за 
стратегически инвестиции, заедно с 
Европейския инвестиционен фонд; 
подчертава значението на новия 
растеж и създаването на работни 
места за приемането на 
Европейската рамка за икономическо 
управление от обществеността и 
поради това призовава Комисията да 
предприеме мерки за увеличаване на 
доверието в икономиката и за 
подобряване на бизнес средата, като 
се обърне конкретно внимание на 
МСП, премахването на бюрокрацията 
и достъпа до финансиране;

Or. en

Изменение 92
Жоел Мелан

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. изразява съжаление относно 
напълно противоречивото поведение 
на Съюза, който налага
либерализация на услугите, но 
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увеличава броя на задължителните 
стандарти, които по-скоро създават 
огромни затруднения на МСП, вместо 
да ги защитават;

Or. fr

Изменение 93
Емилиян Павел

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. счита, че рамката за 
икономическо управление трябва да 
помогне за създаване на подходяща 
среда в Европа за насърчаване на 
предприемачеството, по-конкретно 
сред младите хора; изразява 
загриженост, че по време на кризата 
МСП са отбелязали спад в дела на 
заетостта;

Or. en

Изменение 94
Жоел Мелан

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. отбелязва, че МСП са неизчерпаем 
източник на работни места, но 
техните финансови затруднения, 
свързани с настоящата ситуация, са 
в основата на увеличаването на 
безработицата;

Or. fr
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Изменение 95
Емилиян Павел

Проектостановище
Параграф 7б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. отбелязва, че пренасочването на 
данъчното облагане от трудовите 
доходи може да помогне за 
стимулиране и повишаване на 
процента на заетост;

Or. en

Изменение 96
Гийом Балас

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите 
членки да продължат 
модернизирането на своите пазари на 
труда и на своите системи за 
социална закрила; за тази цел ги 
насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики;

заличава се

Or. fr

Изменение 97
Жером Лаврийо

Проектостановище
Параграф 8
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Проектостановище Изменение

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 
системи за социална закрила; за тази цел 
ги насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики;

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 
системи за социална закрила; за тази цел 
ги насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики; припомня овен 
това, че оптималното интегриране 
на европейските пазари на труда 
остава средносрочна цел за 
насърчаване на социалния напредък в 
една балансирана и конкурентна 
среда;

Or. fr

Изменение 98
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 
системи за социална закрила; за тази цел 
ги насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики;

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 
системи за социална закрила; освен 
това изтъква, че модернизацията не 
трябва да се отнася само до 
намаляване на стандартите по 
отношение защитата на правата на 
работниците и намаляване на 
социалната закрила; за тази цел 
насърчава държавите членки да 
осъществяват обмен на практики;

Or. pl
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Изменение 99
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 
системи за социална закрила; за тази цел 
ги насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики;

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, настоятелно призовава 
държавите членки да продължат 
модернизирането на своите пазари на 
труда и на своите системи за социална 
закрила, като безусловния базов доход 
и гарантирания минимален доход; за 
тази цел ги насърчава да осъществяват 
обмен на най-добри практики;

Or. it

Изменение 100
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 
системи за социална закрила; за тази цел 
ги насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики;

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни финансови политики,
намаляване на бедността и 
насърчаване на справедливата 
мобилност, призовава държавите 
членки да координират по-ефективно 
усилията си за подобряване на своите 
пазари на труда и на своите системи за 
социална закрила, като в същото 
време се уверят, че структурните 
реформи, проведени в тези сектори, 
не подкопават трудовите стандарти, 
нито намаляват достъпа до 
подходяща социална закрила, което е 
всеобщо право и предпоставка за 
създаването на по-равнопоставени 
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общества; за тази цел призовава 
Комисията и държавите членки да 
осъществяват обмен на най-добри 
практики и да продължават да 
насърчават взаимното обучение също 
и на регионално и местно равнище;

Or. en

Изменение 101
Мария Арена, Юг Байе

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 
системи за социална закрила; за тази цел 
ги насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики;

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени политики, 
призовава държавите членки да 
създават условия за продължаване на
модернизирането на своите пазари на 
труда и на своите системи за социална 
закрила чрез поддържането на 
качеството на заетостта и 
социалната защита, средства за 
социално сближаване, 
конкурентоспособността и 
устойчивостта на икономически и 
финансови кризи; за тази цел ги 
насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики;

Or. fr

Изменение 102
Ламброс Фундулис

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. в стремежа за постигане на по- 8. в стремежа за постигане на по-
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ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 
системи за социална закрила; за тази цел 
ги насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики;

ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 
системи за социална закрила; за тази цел 
ги насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики, инвестирайки в 
хората и укрепвайки европейската 
солидарност;

Or. el

Изменение 103
Енрике Калвет Чамбон

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 
системи за социална закрила; за тази цел 
ги насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики;

8. призовава държавите членки да 
продължат модернизирането на своите 
пазари на труда и на своите системи за 
социална закрила; за тази цел ги 
насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики;

Or. es

Изменение 104
Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Ренате Вебер, Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда, образователни 
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системи за социална закрила; за тази цел 
ги насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики;

системи и на своите системи за 
социална закрила чрез структурни 
реформи, които гарантират по-добра 
съвместимост между умения и 
работни места; за тази цел ги 
насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики;

Or. en

Изменение 105
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 
системи за социална закрила; за тази 
цел ги насърчава да осъществяват 
обмен на най-добри практики;

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни финансови политики и 
насърчаване на справедливата 
мобилност, призовава държавите 
членки да координират по-ефективно 
усилията си за модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 
системи за социална закрила, като в 
същото време се уверят, че 
структурните реформи, проведени в 
тези сектори, не подкопават 
трудовите стандарти, нито 
намаляват достъпа до подходяща 
социална закрила, което е всеобщо 
право и предпоставка за създаването 
на по-равнопоставени общества;

Or. en

Изменение 106
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 8
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Проектостановище Изменение

8. в стремежа за постигане на по-
ефикасни и целенасочени бюджетни 
политики, призовава държавите членки 
да продължат модернизирането на 
своите пазари на труда и на своите 
системи за социална закрила; за тази 
цел ги насърчава да осъществяват обмен 
на най-добри практики;

8. призовава държавите членки да 
дават приоритет на социалните 
въпроси чрез насърчаване на работни 
места с осигурени права и достойно 
заплащане и разширяване на
социалната закрила; за тази цел ги 
насърчава да осъществяват обмен на 
най-добри практики;

Or. pt

Изменение 107
Георги Пирински

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. насочва вниманието към 
предложения, които гарантират 
активното участие на държавите 
членки при изпълнението на плана 
„Юнкер“ посредством 
разработването на европейска рамка, 
която изключва разходите за 
образование, научноизследователска и 
развойна дейност и професионално 
обучение от националните цели за 
преодоляване на дефицита;

Or. en

Изменение 108
Жоел Мелан

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. изразява съжаление, че ЕС не 
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предвижда средства за модернизиране
и неговите препоръки водят на 
практика до истински 
социологически спад;

Or. fr

Изменение 109
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8a (нов)

Проектостановище Изменение

8а. изразява съжаление, че в опитите 
си да балансира финансовите 
политики Комисията е избрала да 
постави на заден план значението на 
системите за социална закрила като 
основни инструменти за 
стабилизиране на икономиката, 
както и на обществото;

Or. en

Изменение 110
Мария Арена, Юг Байе

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. предлага нивата на заплащане да 
бъдат предпазени от задълженията, 
свързани с рамката за икономическо 
управление, най-малкото до нивата, 
договорени чрез колективните 
трудови договори;

Or. fr
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Изменение 111
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. призовава Комисията да разшири 
предпазните клаузи в областта на 
трудовите възнаграждения в „пакета 
от два законодателни акта“, които 
защитават правото на договаряне, и 
да предприеме действия във връзка с 
всички съществуващи инструменти 
за икономическо регулиране на ЕС; 
призовава социалните партньори да 
подобрят координирането на 
заплащането в рамките на 
еврозоната с цел избягване на 
дисбаланс;

Or. en

Изменение 112
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. предвид неотложната ситуация с 
безработицата сред младите хора 
насърчава държавите членки да
използват наличните ресурси по 
ефективен и целенасочен начин чрез 
лансирането на инициативата за 
младежка заетост; препоръчва също
подкрепа за трансграничната мобилност 
чрез развиването на портала EURES, 
който да играе ролята на преносител 
на работни места за младите хора;

9. препоръчва на държавите членки да 
отговорят на неотложната ситуация с 
безработицата сред младите хора чрез 
прилагане на инициативата за 
младежка заетост и съвместно 
използване по ефективен и целенасочен 
начин на всички налични ресурси; за да 
подкрепи младежката заетост 
насърчава също трансграничната 
мобилност, която чрез развиването на 
портала EURES трябва винаги да 
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представлява целенасочен 
професионален избор и алтернатива 
на националния, който обаче следва 
да бъде гарантиран;

Or. it

Изменение 113
Лаура Аджеа, Тициана Бегин

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. предвид неотложната ситуация с 
безработицата сред младите хора 
насърчава държавите членки да 
използват наличните ресурси по 
ефективен и целенасочен начин чрез 
лансирането на инициативата за 
младежка заетост; препоръчва също 
подкрепа за трансграничната мобилност 
чрез развиването на портала EURES, 
който да играе ролята на преносител на 
работни места за младите хора;

9. предвид неотложната ситуация с 
безработицата сред младите хора 
насърчава държавите членки да 
използват наличните ресурси по 
ефективен и целенасочен начин чрез 
лансирането на инициативата за 
младежка заетост, като насърчават 
търсенето и предлагането на 
вътрешния пазар; препоръчва също 
подкрепа за трансграничната мобилност 
чрез развиването на портала EURES, 
който да играе ролята на преносител на 
работни места за младите хора;

Or. it

Изменение 114
Мария Арена, Юг Байе

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. предвид неотложната ситуация с 
безработицата сред младите хора 
насърчава държавите членки да 
използват наличните ресурси по 
ефективен и целенасочен начин чрез

9. предвид неотложната ситуация с 
безработицата сред младите хора 
насърчава Комисията да разреши на 
държавите членки да използват 
наличните ресурси по ефективен и 
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лансирането на инициативата за 
младежка заетост; препоръчва също 
подкрепа за трансграничната мобилност 
чрез развиването на портала EURES, 
който да играе ролята на преносител на 
работни места за младите хора;

целенасочен начин чрез точни и 
редовни насоки за лансирането на 
инициативата за младежка заетост; 
препоръчва също подкрепа за 
трансграничната мобилност чрез 
развиването на портала EURES, който 
да играе ролята на преносител на 
работни места за младите хора;

Or. fr

Изменение 115
Данута Язловецка

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. предвид неотложната ситуация с 
безработицата сред младите хора 
насърчава държавите членки да 
използват наличните ресурси по 
ефективен и целенасочен начин чрез
лансирането на инициативата за 
младежка заетост; препоръчва също 
подкрепа за трансграничната мобилност 
чрез развиването на портала EURES, 
който да играе ролята на преносител на 
работни места за младите хора;

9. предвид неотложната ситуация с 
безработицата сред младите хора 
насърчава държавите членки да 
използват наличните ресурси по 
ефективен и целенасочен начин чрез
инвестиции в човешки капитал, и по-
специално в образование, със 
специално внимание върху
инициативата за младежка заетост в 
най-засегнатите от безработица 
области; препоръчва също подкрепа за 
трансграничната мобилност чрез 
трансгранични партньорства и чрез
развиването на портала EURES, който 
да играе ролята на преносител на 
работни места за младите хора;

Or. pl

Изменение 116
Ламброс Фундулис

Проектостановище
Параграф 9
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Проектостановище Изменение

9. предвид неотложната ситуация с 
безработицата сред младите хора 
насърчава държавите членки да 
използват наличните ресурси по 
ефективен и целенасочен начин чрез 
лансирането на инициативата за 
младежка заетост; препоръчва също 
подкрепа за трансграничната 
мобилност чрез развиването на 
портала EURES, който да играе 
ролята на преносител на работни 
места за младите хора;

9. предвид неотложната ситуация с 
безработицата сред младите хора 
насърчава държавите членки да 
използват наличните ресурси по 
ефективен и целенасочен начин, 
осигурявайки стимули за създаване на 
работни места в държави членки с 
особено високи равнища на 
безработица; 

Or. el

Изменение 117
Ула Тьорнес, Мартина Длабайова, Ренате Вебер, Мариан Харкин

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. предвид неотложната ситуация с 
безработицата сред младите хора 
насърчава държавите членки да 
използват наличните ресурси по 
ефективен и целенасочен начин чрез 
лансирането на инициативата за 
младежка заетост; препоръчва също 
подкрепа за трансграничната мобилност 
чрез развиването на портала EURES,
който да играе ролята на преносител на 
работни места за младите хора;

9. предвид неотложната ситуация с 
безработицата сред младите хора 
насърчава държавите членки да 
използват наличните ресурси по 
ефективен и целенасочен начин чрез 
лансирането на инициативата за 
младежка заетост, насърчаване на 
използването на професионалното 
образование като инструмент за 
увеличаване на пригодността за 
заетост и по-добра съвместимост 
между умения и работни места и
препоръчва също подкрепа за 
трансграничната мобилност чрез 
развиването на портала EURES, който
да играе ролята на преносител на 
работни места за младите хора;

Or. en
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Изменение 118
Брандо Бенифей, Георги Пирински, Серхио Гутиерес Прието, Евелин Регнер, Юта 
Щайнрук, Мария Жуан Родригеш

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. предвид неотложната ситуация с 
безработицата сред младите хора 
насърчава държавите членки да 
използват наличните ресурси по 
ефективен и целенасочен начин чрез 
лансирането на инициативата за 
младежка заетост; препоръчва също
подкрепа за трансграничната мобилност 
чрез развиването на портала EURES, 
който да играе ролята на преносител на 
работни места за младите хора;

9. настоятелно призовава държавите 
членки да използват в най-пълна 
степен наличните финансови ресурси в 
Инициативата за младежка заетост
по ефективен и целенасочен начин
предвид адекватното справяне с 
неотложната ситуация с 
безработицата след младите хора; с 
оглед на това счита за изключително 
важно, че съфинансирането от 
държавите членки на мерките за
младежка заетост, като например 
гаранцията за младите хора, са 
изключени от изчисляването на 
националните дефицити; призовава 
Комисията да представи 
предложения за по-нататъшна
подкрепа за трансграничната мобилност
също и чрез укрепване на портала 
EURES, който да играе ролята на важен
преносител на работни места за младите 
хора;

Or. en

Изменение 119
Жоел Мелан

Проектостановище
Параграф 9а (нов)

Проектостановище Изменение

9а. отбелязва, че единственият 
Европейски портал за професионална 
мобилност (EURES) по никакъв начин 
не е преносител на работни места, а 
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само преместване на недостига на 
работа;

Or. fr

Изменение 120
Данута Язловецка

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9a. пред лицето на застаряващо 
население и реформи в пенсионните 
системи призовава държавите членки 
да дават приоритет на действия, 
насочени към по-възрастните 
работници; призовава Комисията да 
формулира критерии и да засили 
проверките върху използването на 
финансирането от ЕС за по-
възрастните работници и да 
предприема повече действия във 
връзка със заетостта на възрастните 
хора;

Or. pl

Изменение 121
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. с дълбока загриженост отбелязва, 
че броят на трайно безработните се е 
удвоил по време на кризата; 
отбелязва също, че това увеличение е 
било дори по-голямо сред 
нискоквалифицираните работници; 
призовава Комисията да гарантира, 
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че борбата срещу дълготрайната 
безработица е отразена в нейните 
политики и в препоръките за 
отделните държави;

Or. en

Изменение 122
Емилиян Павел

Проектостановище
Параграф 9a (нов)

Проектостановище Изменение

9а. с дълбока загриженост отбелязва, 
че броят на трайно безработните се е 
удвоил по време на кризата; 
отбелязва също, че това увеличение е 
било дори по-голямо сред 
нискоквалифицираните работници; 
призовава Комисията да гарантира, 
че борбата срещу дълготрайната 
безработица е отразена в нейните 
политики и в препоръките за 
отделните държави;

Or. en

Изменение 123
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. счита, че следва да се отдаде 
първостепенно значение на 
нарастващите равнища на 
неравенството в Европа в контекста 
на икономическата рамка на Съюза; 
счита, че един от най-добрите 
начини за борба с това нарастващо 
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неравенство е да се удвоят усилията 
за създаване на повече качествени 
работни места в Европа;

Or. en

Изменение 124
Емилиян Павел

Проектостановище
Параграф 9б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. счита, че следва да се отдаде 
първостепенно значение на 
нарастващите равнища на 
неравенството в Европа в контекста 
на икономическата рамка на Съюза; 
счита, че един от най-добрите 
начини за борба с това нарастващо 
неравенство е да се удвоят усилията 
за създаване на повече качествени 
работни места в Европа;

Or. en

Изменение 125
Гийом Балас

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. с оглед засилването на 
демократичния контрол, препоръчва 
по-голямо участие на Европейския 
парламент, на националните парламенти 
и на социалните партньори в 
икономическия диалог между 
Европейската комисия и държавите 
членки.

10. с оглед гарантирането на пълен и 
цялостен демократичен контрол на 
процедурата на европейския 
семестър, препоръчва по-голямо 
участие на Европейския парламент, на 
националните парламенти и на 
социалните партньори в икономическия 
диалог между Европейската комисия и 
държавите членки.
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Or. fr

Изменение 126
Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. с оглед засилването на 
демократичния контрол, препоръчва
по-голямо участие на Европейския 
парламент, на националните парламенти 
и на социалните партньори в 
икономическия диалог между 
Европейската комисия и държавите 
членки.

10. подчертава необходимостта от
по-голямо участие на Европейския 
парламент, на националните парламенти 
и на социалните партньори в 
икономическия диалог между 
Европейската комисия и държавите 
членки, за да се гарантира 
демократичният контрол на 
европейския процес.

Or. it

Изменение 127
Жером Лаврийо

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. с оглед засилването на 
демократичния контрол, препоръчва по-
голямо участие на Европейския 
парламент, на националните парламенти 
и на социалните партньори в 
икономическия диалог между 
Европейската комисия и държавите 
членки.

10. с оглед засилването на 
демократичния контрол и 
преодоляването на нарастващото 
разделение между европейските 
институции и гражданите на Съюза, 
препоръчва по-голямо участие на 
Европейския парламент, на 
националните парламенти и на 
социалните партньори в икономическия 
диалог между Европейската комисия и 
държавите членки.

Or. fr
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Изменение 128
Жером Лаврийо

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. с оглед засилването на 
демократичния контрол, препоръчва по-
голямо участие на Европейския
парламент, на националните парламенти 
и на социалните партньори в 
икономическия диалог между 
Европейската комисия и държавите 
членки.

10. с оглед засилването на 
демократичния контрол, препоръчва по-
голямо участие на Европейския 
парламент, на националните 
парламенти, на гражданското 
общество и на социалните партньори в 
икономическия диалог между 
Европейската комисия и държавите 
членки.

Or. fr

Изменение 129
Зджислав Краснодембски

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. с оглед засилването на
демократичния контрол, препоръчва 
по-голямо участие на Европейския 
парламент, на националните 
парламенти и на социалните партньори 
в икономическия диалог между 
Европейската комисия и държавите 
членки.

10. обръща внимание на липсата на 
демократичен контрол върху 
европейската рамка за управление; 
настоява националните парламенти,
социалните партньори и Европейският 
парламент активно да участват в 
този процес.

Or. pl

Изменение 130
Моника Вана
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 10
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Проектостановище Изменение

10. с оглед засилването на 
демократичния контрол, препоръчва 
по-голямо участие на Европейския 
парламент, на националните парламенти 
и на социалните партньори в 
икономическия диалог между 
Европейската комисия и държавите 
членки.

10. с оглед засилването на 
демократичната отчетност на 
икономическото управление, както и 
на повишаването на качеството и 
ангажираността към процеса на 
семестъра, препоръчва по-голямо 
участие на Европейския парламент, на 
националните парламенти, както и на 
организациите на гражданското 
общество и на социалните партньори
на национално равнище и на 
равнището на ЕС по време на целия 
цикъл на семестъра между 
Европейската комисия и държавите 
членки; подчертава, че 
съдържателните и структурните 
консултации със заинтересовани 
страни от гражданското общество 
не само ще увеличат демократичната 
легитимност на процеса и 
възможностите реформите да са 
приемливи за гражданите и успешно 
осъществени, но и могат да засилят 
фактическата обосновка за оценка на 
реформите;

Or. en

Изменение 131
Ула Тьорнес, Мариан Харкин, Мартина Длабайова, Ренате Вебер

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. с оглед засилването на 
демократичния контрол, препоръчва по-
голямо участие на Европейския 
парламент, на националните парламенти 
и на социалните партньори в 
икономическия диалог между 
Европейската комисия и държавите 

(Не се отнася до българския текст)
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членки.

Or. en

Изменение 132
Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. с оглед засилването на 
демократичния контрол, препоръчва 
по-голямо участие на Европейския 
парламент, на националните парламенти 
и на социалните партньори в 
икономическия диалог между 
Европейската комисия и държавите 
членки.

10. с оглед засилването на 
демократичната отчетност и на 
повишаването на качеството и 
ангажираността към процеса на 
семестъра, препоръчва по-голямо 
участие на Европейския парламент, на 
националните парламенти, както и на 
организациите на гражданското 
общество и на социалните партньори
на национално равнище и на 
равнището на ЕС по време на целия 
цикъл на семестъра между 
Европейската комисия и държавите 
членки;

Or. en

Изменение 133
Брандо Бенифей, Георги Пирински, Евелин Регнер, Юта Щайнрук, Мария Жуан 
Родригеш

Проектостановище
Параграф 10

Проектостановище Изменение

10. с оглед засилването на 
демократичния контрол, препоръчва по-
голямо участие на Европейския 
парламент, на националните парламенти 
и на социалните партньори в 
икономическия диалог между 

(Не се отнася до българския текст)
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Европейската комисия и държавите 
членки.

Or. en

Изменение 134
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. призовава Комисията и Съвета 
да сключат междуинституционално 
споразумение с Европейския 
парламент, за да се гарантира 
напълно ролята на Парламента в 
рамките на процеса на семестъра;

Or. en

Изменение 135
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 10а (нов)

Проектостановище Изменение

10а. призовава да бъдат преразгледани 
регламентите за икономическо 
управление, за да бъдат въведени 
следните изменения в процеса на 
европейския семестър:

а) преди публикуването на Годишния 
обзор на растежа (ГОР) 
Европейската комисия трябва да 
проведе дебат с представителите на 
Европейския парламент относно 
общите насоки в него;

б) след публикуването му и преди 
съответния дебат на заседанието на 
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Европейския съвет трябва да се 
проведат тристранни диалози между 
трите институции с цел постигане 
на съгласие по икономическата рамка, 
заетостта и социалните политики;

в) след одобряването на доклада 
относно ГОР и преди съответния 
дебат на заседанието на Европейския 
съвет трябва да се проведат 
тристранни диалози между трите 
институции с цел постигане на 
съгласие относно икономическата 
рамка, заетостта и социалните 
политики;

Or. es

Изменение 136
Емилиян Павел

Проектостановище
Параграф 10a (нов)

Проектостановище Изменение

10а. счита, че социалните партньори 
следва да имат по-голяма роля в 
рамката за икономическо управление 
както на национално, така и на 
европейско равнище; счита, че тази 
засилена роля ще повиши 
демократичната легитимност на 
рамката за икономическо управление, 
като едновременно с това се 
защитават правата на гражданите;

Or. en

Изменение 137
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 10б (нов)
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Проектостановище Изменение

10б. счита, че държавите членки 
трябва да информират поне своите 
национални парламенти преди месец 
януари относно съдържанието на 
своите национални програми за 
реформи (НПР) и програми за 
стабилност и сближаване (ПСС);
поради това предлага заедно с 
програмите те да включват 
протокола от провеждането на 
съответния дебат в националния 
парламент; счита, че без този 
протокол Комисията трябва да 
връща НПР и ПСС и да ги счита за 
непредставени, като стартира 
съответната процедура съгласно 
регламентите от пакета от 2 и 
пакета от 6 законодателни акта; при 
всички случаи препоръчва 
националните парламенти да 
одобряват НПР и ПСС, а не само да 
бъдат информирани относно тях;

Or. es

Изменение 138
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 10в (нов)

Проектостановище Изменение

10в. призовава държавите членки да 
включат като задължително 
приложение към НПР и ПСС 
документ със становището на най-
представителните социални 
организации и на гражданското 
общество;

Or. es
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Изменение 139
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 10г (нов)

Проектостановище Изменение

10г. призовава да се проведе 
институционализиран дебат на 
Комисията, Съвета и Европейския 
парламент със социалните 
организации и гражданското 
общество на европейско равнище 
между представянето на Годишния 
обзор на растежа и заседанието на 
Европейския съвет през март и преди 
заседанието на Европейския съвет, на 
което ще бъдат одобрени 
специфичните за всяка държава 
препоръки;

Or. es

Изменение 140
Серхио Гутиерес Прието

Проектостановище
Параграф 10д (нов)

Проектостановище Изменение

10д. призовава в рамките на 
европейския семестър да се включи 
задължението за изпълнение на 
национални програми за заетост, в 
които да се оценяват политиките, 
предназначени да благоприятстват 
създаването на заетост, трудовите 
пазари, качеството на заетостта, 
достатъчните по размер 
възнаграждения и необходимата 
гъвкавост и сигурност на трудовите 
закони;
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Or. es


