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Изменение 1
Ернест Марагал
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до огромни 
различия между държавите членки;
припомня, че от началото на кризата 
в производството в ЕС1  са загубени 
над 3,8 милиона работни места;

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до огромни 
различия между държавите членки;
изтъква необходимостта от 
укрепване на политиката на 
сближаване на ЕС чрез ясно 
формулирани приоритети,
наблягайки на факта, че 
намаляването на регионалните 
различия е ключът към постигането 
на целите за целия ЕС за 
икономически растеж и работни 
места.

__________________
1 Табло с резултати за 
промишлеността през 2013 г., 
Работен документ на службите на 
Комисията, стр. 6.

Or. en

Изменение 2
Хена Виркунен, Антонио Таяни, Кришианис Каринш

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че 
икономическата криза увреди сериозно
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, като 

1. подчертава, че икономическата криза
затрудни икономическото, социалното 
и териториалното сближаване в ЕС,
като показа, че все още съществуват
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доведе до огромни различия между 
държавите членки; припомня, че от 
началото на кризата в производството в 
ЕС1 са загубени над 3,8 милиона 
работни места;

огромни различия между държавите 
членки; припомня, че от началото на 
кризата в производството в ЕС1 са 
загубени над 3,8 милиона работни
места;

__________________ __________________
1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6.

1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6.

Or. en

Изменение 3
Херберт Ройл

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до огромни 
различия между държавите членки;
припомня, че от началото на кризата в 
производството в ЕС1 са загубени над 
3,8 милиона работни места;

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване и задълбочи различията
между държавите членки; припомня, че 
от началото на кризата в производството 
в ЕС1 са загубени над 3,8 милиона 
работни места;

__________________ __________________
1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6.

1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6.

Or. de

Изменение 4
Иван Яковчич

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до огромни 
различия между държавите членки;
припомня, че от началото на кризата в 
производството в ЕС1 са загубени над 
3,8 милиона работни места;

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно и в дългосрочен 
план икономическото, социалното и 
териториалното сближаване,
създавайки допълнителни огромни 
различия между държавите членки;
припомня, че от началото на кризата в 
производството в ЕС1 са загубени над 
3,8 милиона работни места;

__________________ __________________
1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6.

1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6.

Or. en

Изменение 5
Хосе Бланко Лопес

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до огромни 
различия между държавите членки;
припомня, че от началото на кризата в 
производството в ЕС1 са загубени над 
3,8 милиона работни места;

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до подчертано 
увеличаване на различията между 
държавите членки; припомня, че от 
началото на кризата в производството в 
ЕС1 са загубени над 3,8 милиона 
работни места;

__________________ __________________
1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6

1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6

Or. es
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Изменение 6
Евжен Тошеновски

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до огромни
различия между държавите членки;
припомня, че от началото на кризата в 
производството в ЕС1 са загубени над 
3,8 милиона работни места;

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до
съществуващи различия между 
държавите членки; припомня, че от 
началото на кризата в производството в 
ЕС1 са загубени над 3,8 милиона 
работни места;

__________________ __________________
1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6

1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6

Or. en

Изменение 7
Чаба Молнар

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до огромни 
различия между държавите членки;
припомня, че от началото на кризата в 
производството в ЕС1 са загубени над 
3,8 милиона работни места;

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до огромни 
различия между държавите членки и 
регионите; припомня, че от началото на 
кризата в производството в ЕС1 са 
загубени над 3,8 милиона работни 
места;

__________________ __________________
1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 

1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
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службите на Комисията, стр. 6. службите на Комисията, стр. 6.

Or. hu

Изменение 8
Неоклис Силикиотис, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Мариза Матиаш

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до огромни 
различия между държавите членки;
припомня, че от началото на кризата в 
производството в ЕС1 са загубени над 
3,8 милиона работни места;

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в Съюза, с покачване на 
равнището на безработицата с 
повече от 3 % от началото на 
кризата, и доведе до огромни различия 
между държавите членки; припомня, че 
от началото на кризата в производството 
в ЕС1 са загубени над 3,8 милиона 
работни места;

__________________ __________________
1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6

1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6

Or. en

Изменение 9
Никола Бе, Джанлука Буонано, Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до огромни 
различия между държавите членки;

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до огромни 
различия между държавите членки;
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припомня, че от началото на кризата в 
производството в ЕС1 са загубени над 
3,8 милиона работни места;

припомня, че от началото на кризата в 
производството в ЕС1 са загубени над 
3,8 милиона работни места; все пак 
счита, че настоящата криза е от 
системен характер и че спешно е 
необходимо ЕС да изостави 
ултралибералния „модел“;

__________________ __________________
1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6

1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6

Or. fr

Изменение 10
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до огромни 
различия между държавите членки;
припомня, че от началото на кризата в 
производството в ЕС1 са загубени над 
3,8 милиона работни места;

1. подчертава факта, че икономическата 
криза увреди сериозно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, като доведе до огромни 
различия между държавите членки;
припомня, че от началото на кризата в 
производството в ЕС1 са загубени над 
3,8 милиона работни места и че 
повечето от тях са били загубени в 
резултат на нелоялна конкуренция, 
без закрила на нашите граници;

__________________ __________________
1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6

1 Табло с резултати за промишлеността 
през 2013 г., Работен документ на 
службите на Комисията, стр. 6

Or. fr

Изменение 11
Хена Виркунен, Антонио Таяни, Кришианис Каринш
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Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че са необходими 
съществени усилия за връщането на  
ЕС по пътя към постигането на 
целта за 20% реиндустриализация до 
2020г.; призовава към укрепване и 
обновяване на промишлената 
структура в Европейския съюз с цел 
повишаване на 
конкурентоспособността, растежа и 
работните места; изтъква, че, за да 
се постигне всичко това, трябва да се 
инвестира в цифровата, енергийната 
и транспортната инфраструктура, 
както и в дългосрочен план, но не по-
малко спешно,  в образованието, 
научноизследователската дейност и в 
увеличаването на уменията на 
работниците.

Or. en

Изменение 12
Паул Танг

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. признава, че инвестициите по 
линия на политиката на сближаване 
са спомогнали за смекчаването на 
отрицателното въздействие на 
икономическата и финансовата криза 
и са се превърнали в съществена част 
от инвестиционния бюджет в 
определени европейски държави;
признава усилията на Европейската 
комисия в посока пренасочване на 
инвестициите по линия на 
политиката на сближаване към 
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областите, засегнати най-тежко от 
кризата;

Or. en

Изменение 13
Кришианис Каринш

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1а. подчертава, че Договорът за 
Европейския съюз включва целта за 
насърчаване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване и солидарността между 
държавите членки (член 3 от ДЕС).

Or. en

Изменение 14
Хена Виркунен, Антонио Таяни, Кришианис Каринш

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че целите, очертани в 
стратегията „Европа 2020“, следва 
надлежно да бъдат взети предвид в 
политиката на сближаване
подчертава, че инвестициите по 
линия на политиката на сближаване 
следва да са насочени към растеж, 
увеличаване на  иновациите, към 
МСП, към цифрова икономика и към 
нисковъглеродна биоикономика;
изтъква, че именно инвестициите в 
тези сектори имат потенциал не 
само да подсигурят съществуващите 
работни места, но и да предизвикат  
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растеж и създаване на допълнителни 
работни места;

Or. en

Изменение 15
Алдо Патричело

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава факта, че секторът на 
промишлеността представлява един от 
крайъгълните камъни на 
икономическото и социално 
сближаване в Европа, тъй като близо 
80 % от европейския износ зависи от 
сектора на промишлеността и 
промишлеността има дял от 80 % в
разходите за научноизследователска и 
развойна дейност в Европа2;

2. подчертава ключовата роля, която
секторът на промишлеността играе в 
европейската икономика, с дял от 
80% от износа и 80% от разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност;

__________________ __________________
2 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
COM(2014)0014, За възраждане на 
европейската промишленост, стр. 3.

Or. it

Изменение 16
Флавио Дзанонато

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава факта, че секторът на 
промишлеността представлява един от 

2. подчертава факта, че секторът на 
промишлеността, и в частност 
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крайъгълните камъни на 
икономическото и социално сближаване 
в Европа, тъй като близо 80 % от 
европейския износ зависи от сектора на 
промишлеността и промишлеността има 
дял от 80 % в разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност в Европа2;

производството, представлява един от 
крайъгълните камъни на 
икономическото и социално сближаване 
в Европа, тъй като близо 80 % от 
европейския износ зависи от сектора на 
промишлеността и промишлеността има 
дял от 80 % в разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност в Европа2;

__________________ __________________
2 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
COM(2014)0014, За възраждане на 
европейската промишленост, стр. 3.

2 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
COM(2014)0014, За възраждане на 
европейската промишленост, стр. 3.

Or. it

Изменение 17
Ернест Марагал
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава факта, че секторът на 
промишлеността представлява един от 
крайъгълните камъни на 
икономическото и социално сближаване 
в Европа, тъй като близо 80 % от 
европейския износ зависи от сектора на 
промишлеността и промишлеността има 
дял от 80 % в разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност в Европа2;

2. подчертава факта, че секторът на 
промишлеността представлява един от 
крайъгълните камъни на 
икономическото и социално сближаване 
в Европа, тъй като близо 80 % от 
европейския износ зависи от сектора на 
промишлеността и промишлеността има 
дял от 80 % в разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност в Европа2; припомня, че от 
началото на кризата в 
производството в ЕС1a са загубени над 
3,8 милиона работни места; все пак 
отбелязва, че между 2007 г. и 2012 г. 
са били създадени около 594 000 нови 
работни места само чрез 
регионалната политика на ЕС1б;
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__________________ __________________
2 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
COM(2014)0014, За възраждане на 
европейската промишленост, стр. 3.

2 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
COM(2014)0014, За възраждане на 
европейската промишленост, стр. 3.
1 a Табло с резултати за 
промишлеността през 2013 г., 
Работен документ на службите на 
Комисията, стр. 6
1б Засилване на 
конкурентоспособността на 
европейските региони и градове, 
насърчаване на растежа и създаване 
на работни места. стр. 4 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regio
nal_policy_en.pdf

Or. en

Изменение 18
Никола Бе, Джанлука Буонано, Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава факта, че секторът на 
промишлеността представлява един от 
крайъгълните камъни на 
икономическото и социално сближаване 
в Европа, тъй като близо 80 % от 
европейския износ зависи от сектора на 
промишлеността и промишлеността има 
дял от 80 % в разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност в Европа2;

2. подчертава факта, че секторът на 
промишлеността представлява един от 
крайъгълните камъни на 
икономическото и социално сближаване 
в Европа, тъй като близо 80 % от 
европейския износ зависи от сектора на 
промишлеността и промишлеността има 
дял от 80 % в разходите за 
научноизследователска и развойна 
дейност в Европа2; отбелязва обаче, че 
ЕС излага нашите промишлени 
сектори на жестока конкуренция 
като упорито отхвърля всякакъв 
икономически протекционизъм и 
налага строги ограничения, на които 
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не подлежи конкуренцията;

__________________ __________________
2 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
COM(2014)0014, За възраждане на 
европейската промишленост, стр. 3.

2 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите, 
COM(2014)0014, За възраждане на 
европейската промишленост, стр. 3.

Or. fr

Изменение 19
Хена Виркунен, Антонио Таяни, Кришианис Каринш

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. препоръчва политиката на 
сближаване да бъде модернизирана;
препоръчва обновяването на 
промишлеността и структурите, и 
подкрепата на новите иновации да 
бъдат в центъра на това, с цел 
повишаване на равнищата на заетост 
в целия Европейски съюз.

Or. en

Изменение 20
Неоклис Силикиотис, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Мариза Матиаш

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че ЕС трябва да 
стимулира щадяща околната среда 
политика, наблягаща на 
възобновяемите енергийни източници 
и на строгите санкции за 
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промишленото замърсяване.

Or. en

Изменение 21
Хена Виркунен, Антонио Таяни, Кришианис Каринш

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава значимостта на 
опростяването на управлението и 
процедурите на програмите на 
политиката на сближаване;
подчертава, че административният 
товар, причинен от различните 
процедури за управление и контрол, 
трябва да бъде в рамките на 
разумното, в съпоставка с размера на 
финансирането, получено от 
програмите на политиката на
сближаване.

Or. en

Изменение 22
Неоклис Силикиотис, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Жуан Ферейра, 
Мариза Матиаш

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че МСП 
осъществяват 99% от 
корпоративната дейност на ЕС и 
осигуряват 80% от работните места 
в ЕС

Or. en
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Изменение 23
Хена Виркунен, Кришианис Каринш

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. Счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно 
отражение върху промишлените 
структури, което води до спад на 
инвестициите и затрудняване на 
достъпа на производителите до 
кредитиране;

заличава се

Or. en

Изменение 24
Гербен-Ян Гербранди, Фредрик Федерлей

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно 
отражение върху промишлените 
структури, което води до спад на 
инвестициите и затрудняване на 
достъпа на производителите до 
кредитиране;

3. изразява загриженост във връзка с  
повтарящия се проблем с 
изоставането в плащанията, водещ 
до забавени плащания и до забавяния 
при изпълнението на  програми и 
затова очаква плана на Комисията за 
плащанията да се справи с този 
проблем;

Or. en

Изменение 25
Давор Иво Щир
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно отражение 
върху промишлените структури, 
което води до спад на инвестициите 
и затрудняване на достъпа на 
производителите до кредитиране;

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения обикновено имат 
отрицателно отражение върху
икономиката и сектора на 
промишлеността, ако тези мерки не
са придружени от структурни 
реформи, насочени към засилване на 
конкурентоспособността;

Or. en

Изменение 26
Надин Морано

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно
отражение върху промишлените 
структури, което води до спад на 
инвестициите и затрудняване на достъпа 
на производителите до кредитиране;

3. счита, че в няколко европейски 
държави реформите, въведени с оглед 
на  необходимото възстановяване на 
публичните финанси, което е в 
основата на гарантирания 
дългосрочен растеж, създаващ много 
работни места, могат да имат 
краткосрочно отражение върху 
промишлените структури, което води до
отлагане или спад на инвестициите и 
затрудняване на достъпа на 
производителите до кредитиране;

Or. fr

Изменение 27
Херберт Ройл

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно 
отражение върху промишлените 
структури, което води до спад на
инвестициите и затрудняване на 
достъпа на производителите до 
кредитиране;

3. счита, че допълнителни мерки и 
инвестиции са необходими, с цел 
укрепване на промишлените структури
в държавите членки и улесняване на 
достъпа на производителите до 
кредитиране

Or. de

Изменение 28
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно 
отражение върху промишлените 
структури, което води до спад на 
инвестициите и затрудняване на
достъпа на производителите до 
кредитиране;

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави са необходими, така че 
бюджет, който  отново е балансиран,  
да може да укрепи промишлените 
структури и да гарантира, че на 
основата на стабилно финансово 
състояние, отново започват да се 
правят инвестиции и достъпа на 
производителите до кредитиране ще 
бъде улеснен;

Or. de

Изменение 29
Ренато Сору

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно отражение 
върху промишлените структури, което 
води до спад на инвестициите и 
затрудняване на достъпа на 
производителите до кредитиране;

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно отражение 
върху промишлените структури, което 
води до спад на инвестициите и 
затрудняване на достъпа на 
производителите до кредитиране;
счита, че това отрицателното 
отражение е в  основата на 
спираловидната рецесия, която 
настъпи  в много държави членки;

Or. it

Изменение 30
Ернест Марагал
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно отражение 
върху промишлените структури, което 
води до спад на инвестициите и 
затрудняване на достъпа на 
производителите до кредитиране;

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно отражение 
върху промишлените структури, което 
води до спад на инвестициите и 
затрудняване на достъпа на 
производителите до кредитиране;
подчертава необходимостта от 
„мезоикономически“ (концентриран 
върху регионите) подход, за да се 
постигне икономическо 
възстановяване;

Or. en

Изменение 31
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно отражение 
върху промишлените структури, което 
води до спад на инвестициите и 
затрудняване на достъпа на 
производителите до кредитиране;

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави, които са следствие от 
погрешните политики на Тройката,
имат отрицателно отражение върху 
промишлените структури, което води до 
спад на инвестициите и затрудняване на 
достъпа на производителите до 
кредитиране;

Or. fr

Изменение 32
Хосе Бланко Лопес

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно отражение 
върху промишлените структури, което 
води до спад на инвестициите и 
затрудняване на достъпа на 
производителите до кредитиране;

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно отражение 
върху промишлените структури, което 
води до спад на инвестициите и 
затрудняване на достъпа на 
производителите до кредитиране  и до 
повишаване на безработицата;

Or. es

Изменение 33
Ан Сандер

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно отражение 
върху промишлените структури, което 
води до спад на инвестициите и 
затрудняване на достъпа на 
производителите до кредитиране;

3. счита, че  в няколко европейски 
държави кризата е оказала
отрицателно отражение върху 
промишлените структури, което води до 
спад на инвестициите и затрудняване на 
достъпа на производителите до 
кредитиране;

Or. fr

Изменение 34
Алдо Патричело

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно отражение 
върху промишлените структури, което 
води до спад на инвестициите и 
затрудняване на достъпа на 
производителите до кредитиране;

3. счита, че мерките за финансови 
ограничения в няколко европейски 
държави имат отрицателно отражение 
върху промишлените структури, което 
води до спад на инвестициите и 
затрудняване на достъпа до кредитиране 
за производителите в този сектор ;

Or. it

Изменение 35
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита, че фрагментацията на 
финансовия пазар, нежеланието на 
европейските предприятия да поемат 
рискове и предпазливият подход към 
иновациите действат като спирачка 
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за растежа и създаването на работни 
места;

Or. de

Изменение 36
Евжен Тошеновски

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със 
средства на ЕС, следва да е налице 
клауза за заетост, която да включва 
задължение за създаване на нови и 
сигурни работни места;

заличава се

Or. en

Изменение 37
Хена Виркунен, Антонио Таяни, Кришианис Каринш

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със 
средства на ЕС, следва да е налице 
клауза за заетост, която да включва 
задължение за създаване на нови и 
сигурни работни места;

заличава се

Or. en

Изменение 38
Констанце Ангела Крел, Тереза Грифин
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Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със 
средства на ЕС, следва да е налице 
клауза за заетост, която да включва 
задължение за създаване на нови и
сигурни работни места;

4. подчертава, че създаването на нови 
и достойни работни места чрез 
средствата на политиката на 
сближаване, е една от най-важните 
цели; подчертава, следователно, че 
държавите членки следва да 
съсредоточат своите политики върху 
създаването на достойни работни 
места, като прилагат своите 
оперативни програми за текущия 
период на финансиране, за да 
предприемат мерки срещу високите 
нива на младежката безработица и 
да позволят на регионите да развият 
стабилни и устойчиви икономики;

Or. en

Изменение 39
Ернест Марагал
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва да е налице клауза за 
заетост, която да включва задължение за 
създаване на нови и сигурни работни 
места;

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва да е налице клауза за 
заетост, която да включва задължение за 
създаване на нови и сигурни работни 
места; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната 
среда, по-специално, да насърчават 
възобновяемите източни на енергия, 
както и мерките за енергийна 
ефективност; и припомня, че 
глобалният пазар за екологични 
продукти и услуги се очаква почти да 
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се удвои до 2020 г., като  е около 2 
трилиона евро годишно

__________________

Доклад относно броя на работните 
места, зависещи от подобрения в 
областта на околната среда и 
ефективността от гледна точка на 
използването на ресурсите, стр.9 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jo
bs/pdf/jobs.pdf

Or. en

Изменение 40
Гербен-Ян Гербранди, Фредрик Федерлей

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва да е налице клауза за
заетост, която да включва 
задължение за създаване на нови и 
сигурни работни места;

4. счита, че всички нови проекти и 
инвестиции  от политиката на 
сближаване са насочени към 
максимални резултати и 
въздействие, и зачита новата рамка 
за резултатите с цел да се 
подпомогне умният, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Or. en

Изменение 41
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва да е налице клауза за

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва една от целите да е
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заетост, която да включва 
задължение за създаване на нови и 
сигурни работни места;

създаването на нови работни места, 
но отхвърля на правно и 
икономическо основание използването 
на задължителна клауза за
заетост1a;

__________________

1a Клауза за заетостта би довела 
директно до ефект на изтласкване и 
отклоняване на инвестиции от 
дългосрочни проекти към 
краткосрочна спекулация.

Or. de

Изменение 42
Ан Сандер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва да е налице клауза за 
заетост, която да включва 
задължение за създаване на нови и 
сигурни работни места;

4. приветства факта,че новите
проекти и инвестиции, насърчавани със 
средства на ЕС за периода 2014 – 2020 
г. ще направят възможно създаването 
на  нови висококачествени работни 
места;

Or. fr

Изменение 43
Надин Морано

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва да е налице клауза за 
заетост, която да включва задължение 

4. счита, че всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва да са придружени от 
клаузи за насърчаване на местната
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за създаване на нови и сигурни 
работни места;

заетост;

Or. fr

Изменение 44
Давор Иво Щир

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва да е налице клауза за 
заетост, която да включва 
задължение за създаване на нови и 
сигурни работни места;

4. счита, че проектите и 
инвестициите, насърчавани със 
средства на ЕС следва да целят 
създаването на нови работни места;

Or. en

Изменение 45
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва да е налице клауза за 
заетост, която да включва задължение за 
създаване на нови и сигурни работни 
места;

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва да е налице клауза за
местна заетост, която да включва 
задължение за създаване на нови и 
сигурни работни места, за които
служителите ще бъдат наемани на 
местно равнище;

Or. fr
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Изменение 46
Херберт Ройл

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва да е налице клауза за 
заетост, която да включва 
задължение за създаване на нови и 
сигурни работни места;

4. счита, че новите проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва винаги, когато е 
възможно, като принципно 
положение, да са насочени към 
създаването на нови и сигурни работни 
места;

Or. de

Изменение 47
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва да е налице клауза за 
заетост, която да включва задължение за 
създаване на нови и сигурни работни 
места;

4. счита, че във всички нови проекти и 
инвестиции, насърчавани със средства 
на ЕС, следва да е налице клауза за 
заетост, която да включва задължение за 
създаване на нови и сигурни работни 
места; счита, че за тази цел, 
инвестициите приоритетно следва да 
бъдат насочени към доходоносни и 
продуктивни проекти;

Or. fr

Изменение 48
Неоклис Силикиотис, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Жуан Ферейра, 
Мариза Матиаш

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. посочва, че е ключово да се 
предостави по-голяма подкрепа 
особено на  микропредприятията и 
малките и средните предприятия 
(ММСП) и на работническите 
кооперации, с цел насърчаване на 
тяхната продуктивност в рамките 
на стабилна бизнес среда, да се сведе 
до минимум  въздействието на 
господстващото пазарно положение, 
заемано от големи дружества и 
конгломерати, както и да се 
подпомогне създаването и 
разрастването на микропредприятия, 
МСП и работническите кооперации;

Or. en

Изменение 49
Паул Танг

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава важността на 
концентрирането на инвестициите 
на ЕС върху тематични приоритети 
като изследвания и иновации, 
програма в областта на цифровите 
технологии и подкрепа за малките и 
средни предприятия и икономика с 
ниски въглеродни емисии, с цел 
постигане на максимално  отражение 
на инвестициите върху 
икономическия растеж и създаването 
на работни места;

Or. en
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Изменение 50
Антонио Таяни, Хена Виркунен

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. приветства предложението 
относно съюз на капиталовите 
пазари и счита, че е важен 
инструмент за допълване на плана за 
инвестиции за Европа и за 
подобряване  на достъпа на малките и 
средни предприятия до кредитиране 
чрез създаване и развиване на 
алтернативни източници на 
финансиране на банковите заеми, 
включително чрез подобряване на 
първоначалното публично предлагане.

Or. en

Изменение 51
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. счита, че неефективните 
вътрешни  структури на разходите, 
продължавани от неспособността да 
се проведат структурни реформи, 
възпира частните инвеститори;

Or. de

Изменение 52
Антонио Таяни, Хена Виркунен

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)
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Проектостановище Изменение

4б. призовава за бързо въвеждане и 
използване на съюз на капиталовите 
пазари, с цел да се подкрепи водената 
от промишлеността работа в 
областта на  развитието на 
европейските пазари за частни 
емисии и да се подкрепи усвояването 
на дългосрочни инвестиционни 
фондове; един успешен съюз на 
капиталовите пазари ще намали 
фрагментацията на финансовите 
пазари на ЕС, като по този начин  ще 
помогне за намаляване на разходите 
за финансиране;

Or. en

Изменение 53
Паул Танг

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава, че инвестициите 
следва да са съсредоточени в области, 
които са в състояние да създадат 
мултиплициращ ефект  по 
отношение на  работните места и 
растежа, като инвестициите в 
иновациите и образованието;

Or. en

Изменение 54
Паул Танг

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)
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Проектостановище Изменение

4в. подчертава важността на 
регионалното финансиране за малки и 
средни предприятия, които работят 
като регионален двигател за 
създаването на работни места, за 
интелигентния растеж и за 
дигиталните и нисковъглеродните 
икономики;

Or. en

Изменение 55
Паул Танг

Проектостановище
Параграф 4 г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. подчертава важността на  
финансирането по линия на 
политиката на сближаване за  
преминаването към нисковъглеродна 
икономика и за постигането на 
целите за 2020 г. и за 2030 г. за 
намаляване на емисиите на 
въглероден диоксид, за енергийна 
ефективност и възобновяеми 
енергийни източници;

Or. en

Изменение 56
Паул Танг

Проектостановище
Параграф 4 д (нов)

Проектостановище Изменение

4д. отбелязва, че докладите за 
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финансираните от ЕС проекти 
обикновено са съсредоточени върху 
съответствието с правилата и 
регламентите, а не върху 
постигнатите ефекти, което води до 
липса на познания за ефективността 
на субсидиите на ЕС; подчертава във 
връзка с това значимостта на 
систематичното събиране на 
информация за въздействието на 
фондовете  на ЕС, за да  се увеличи 
ефекта от средствата, изразходвани 
от ЕС;

Or. en

Изменение 57
Евжен Тошеновски

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне 
целта за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната 
среда.

заличава се

Or. en

Изменение 58
Никола Бе, Джанлука Буонано, Мара Бицото

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне 
целта за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната 
среда.

заличава се

Or. fr

Изменение 59
Ернест Марагал
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне 
целта за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната 
среда.

5. признава жизненоважната роля на 
изследванията и развитието за 
постигането на целите на 
политиката на сближаване, силно 
подкрепя подхода на   
„относителните иновации“ към 
научните изследвания и иновациите, 
който дава предимство  на 
намаляването на различията в 
областта на иновациите в рамките 
на Съюза; призовава за допълнително 
разясняване  на идеята  за 
интелигентна специализация, която 
има потенциала да насърчи 
конкурентоспособността на 
регионите на ЕС;

Or. en
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Изменение 60
Гербен-Ян Гербранди, Фредрик Федерлей

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне 
целта за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната 
среда.

5. подчертава важността на 
ефективната употреба на 
кохезионните фондове с цел да се 
постигне максимална степен на 
тяхното въздействие при 
преследването на целите на 
стратегията „Европа 2020“, особено 
по отношение на  подкрепата за 
малките и средни предприятия, за 
изследванията и иновациите, и за 
смекчаването на изменението на 
климата; припомня, че кохезионната 
политика следва да се използва като 
инвестиционен инструмент и следва 
да върви ръка за ръка с политиките за 
национали и регионални реформи;

Or. en

Изменение 61
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната 
среда.

5. призовава за стабилна среда за 
частните инвеститори в областта 
на транспорта и стратегическата 
инфраструктура, иновациите, 
изследванията и развитието, без 
които ще бъде невъзможно да се 
постигне целта за повишаване на 
приноса на промишлеността за БВП на 
20 % до 2020 г.; призовава за 
постигане на подходящ баланс между 
целите за реиндустриализация и 
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опазване на околната среда и климата; 

Or. de

Изменение 62
Паул Танг

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда.

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда;
приветства новия Европейския фонд 
за стратегически инвестиции; 
призовава комисията да координира 
разходите на Европейския фонд за 
стратегически инвестиции (ЕФСИ) 
със съществуващите заделени целеви 
средства в рамките на бюджета на 
политиката на сближаване с цел да 
се постигне максимална степен на 
въздействие на  потенциалния лостов 
ефект;

Or. en

Изменение 63
Ренато Сору

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
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бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда.

бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
подпомагат опазването на околната 
среда; освен това счита, че  
инвестиционните усилия следва да се 
концентрират  върху иновативните 
сектори, които са от ключово 
значение за създаването на условия за 
устойчив и зелен растеж.

Or. it

Изменение 64
Ан Сандер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда.

5. призовава за повече инвестиции в 
авангардните сектори на 
промишлеността и в 
модернизирането и цифровизирането 
на традиционните промишлени 
отрасли, без които ще бъде 
невъзможно да се постигне целта за 
повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва също 
така да допринасят за опазването на 
околната среда и възстановяването на 
устойчивото развитие.

Or. fr

Изменение 65
Хена Виркунен, Антонио Таяни, Кришианис Каринш



AM\1046267BG.doc 37/52 PE546.684v01-00

BG

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната 
среда.

5. призовава за по-добра и по-стабилна 
регулаторна среда на национално 
равнище и на равнище ЕС, за да стане 
ЕС по-привлекателен за частните
инвестиции, без които ще бъде 
невъзможно да се постигне целта за 
повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.;

Or. en

Изменение 66
Надин Морано

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда.

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда; 
припомня също, че не би било 
възможно да се финансират всички 
тези инвестиции и проекти само с 
кредит или да им се позволи да 
застрашават графиците за 
редуциране на публичния дълг и 
дефицитите;

Or. fr

Изменение 67
Иван Яковчич
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда.

5. призовава за повече социални и по-
координирани публични инвестиции на 
държавите членки, местните и 
регионалните органи, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда.

Or. en

Изменение 68
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда.

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции от държавите, 
без които ще бъде невъзможно да се 
постигне целта за повишаване на 
приноса на промишлеността за БВП на 
20 % до 2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда.

Or. fr

Изменение 69
Херберт Ройл

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната 
среда.

5. призовава за повече публични и 
частни инвестиции, без които ще бъде 
невъзможно да се постигне целта за 
повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват конкурентоспособността.

Or. de

Изменение 70
Чаба Молнар

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да
засилват опазването на околната среда.

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да
допринасят за постигането на 
целите за опазването на околната 
среда.

Or. hu

Изменение 71
Алдо Патричело

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда.

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде почти невъзможно да се постигне 
целта за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че инвестициите и 
проектите следва да засилват 
опазването на околната среда.

Or. it

Изменение 72
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, без които ще 
бъде невъзможно да се постигне целта 
за повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда.

5. призовава за повече социални и 
публични инвестиции, по-специално в 
областта на 
научноизследователската и развойна 
дейност, без които ще бъде 
невъзможно да се постигне целта за 
повишаване на приноса на 
промишлеността за БВП на 20 % до 
2020 г.; припомня, че всички 
инвестиции и проекти следва да 
засилват опазването на околната среда и 
да насърчават устойчивото развитие.

Or. fr

Изменение 73
Зигмантас Балчитис

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)
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Проектостановище Изменение

5a. критикува факта, че, когато са 
заделени ресурси от фондове на ЕС, 
фокусът е върху самите разходи и 
върху спазването на 
административните правила, а не 
върху постигането на осезаеми 
резултати, в резултат на което 
въздействието на финансирането от 
ЕС не може да бъде правилно оценено 
и не могат да бъдат установени 
мерките, които биха били най-
ефективни в насърчаването на 
икономическото развитие на 
регионите на ЕС; 

Or. lt

Изменение 74
Никола Бе, Джанлука Буонано

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за приобщаваща 
стратегия за промишлеността, с 
която да се преодолява 
безработицата и да се осигурява 
повече растеж, повече работни места 
със засилени права на работниците и 
достъп до обществено здравеопазване 
и образование като едно от 
средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално 
сближаване; счита, че крайната цел 
следва да бъде устойчивото развитие 
и високото качество на живота, 
заедно с благоденствието и 
достойните условия на труд за 
всички.

заличава се
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(Не може да бъде част от 
правомощията на ЕС да следва такава
стратегия, особено ако ЕС продължи 
безпрекословно да се противопоставя 
на протекционистките мерки, които се 
изискват.)

Or. fr

Изменение 75
Хена Виркунен, Антонио Таяни, Кришианис Каринш

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до 
обществено здравеопазване и 
образование като едно от средствата 
за постигане на необходимото в ЕС 
икономическо, социално и 
териториално сближаване; счита, че 
крайната цел следва да бъде
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните 
условия на труд за всички.

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, чиято крайна цел 
следва да бъде преодоляване на 
безработицата и осигуряване на 
конкурентоспособност, растеж и 
повече работни места.

Or. en

Изменение 76
Евжен Тошеновски

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до 
обществено здравеопазване и 
образование като едно от средствата за 
постигане на необходимото в ЕС 
икономическо, социално и 
териториално сближаване; счита, че 
крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните 
условия на труд за всички.

6. призовава за стратегия за 
промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж и работни 
места като едно от средствата за 
постигане на необходимото в ЕС 
икономическо, социално и 
териториално сближаване.

Or. en

Изменение 77
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване;
счита, че крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за реиндустриализацията на Европа, с 
която, без да се използват мерки за 
фискално стимулиране и без да се 
създава риск за изтласкване, да се
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване;
счита, че крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
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благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

Or. de

Изменение 78
Роландас Паксас

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване;
счита, че крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
защита на основните права на 
физическите лица и поддържане на 
баланса между икономическите и 
социални цели; счита, че крайната цел 
следва да бъде устойчивото развитие и 
високото качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд и достойното заплащане за 
всички.

Or. lt

Изменение 79
Хосе Бланко Лопес

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
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преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване;
счита, че крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване, 
като се обръща специално внимание 
на области, засегнати от 
обезлюдяване и застаряване;  счита, че 
крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

Or. es

Изменение 80
Надин Морано

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване;
счита, че крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилен социален 
диалог и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване;
счита, че крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и личното развитие
за всички както чрез работата, така 
и чрез личния живот.

Or. fr
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Изменение 81
Неоклис Силикиотис, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Жуан Ферейра, 
Мариза Матиаш

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване;
счита, че крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и по-добри условия на 
труд, да се насърчават мерки за 
гарантиране на безопасността и
достъп до обществено здравеопазване и 
образование като едно от средствата за 
постигане на необходимото в ЕС 
икономическо, социално и 
териториално сближаване; счита, че 
крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

Or. en

Изменение 82
Алдо Патричело

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като 
едно от средствата за постигане на 

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж и работни 
места и да се защитават правата на 
работниците и с която ще се 
гарантира достъп до обществено 
здравеопазване и образование с оглед на 
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необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване;
счита, че крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

преследването и постигането на по-
голямо икономическо, социално и 
териториално сближаване; счита, че 
крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

Or. it

Изменение 83
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване;
счита, че крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, основана на 
държави, с която да се преодолява 
безработицата и да се осигурява повече 
растеж, повече работни места със 
засилени права на работниците и достъп 
до обществено здравеопазване и 
образование като едно от средствата за 
постигане на необходимото 
икономическо, социално и 
териториално сближаване; счита, че 
крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

Or. fr

Изменение 84
Давор Иво Щир

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване;
счита, че крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване;
счита, че крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие, високото 
качество на живота,  гарантиране на 
достойнството на всички човешки 
същества, заедно с благоденствието и 
достойните условия на труд за всички.

Or. en

Изменение 85
Жан-Люк Шафаузер, Никола Бе

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, с която да се 
преодолява безработицата и да се 
осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване;
счита, че крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.

6. призовава за приобщаваща стратегия 
за промишлеността, базирана на 
жизнеспособни, дългосрочни проекти,
с която да се преодолява безработицата 
и да се осигурява повече растеж, повече 
работни места със засилени права на 
работниците и достъп до обществено 
здравеопазване и образование като едно 
от средствата за постигане на 
необходимото в ЕС икономическо, 
социално и териториално сближаване;
счита, че крайната цел следва да бъде 
устойчивото развитие и високото 
качество на живота, заедно с 
благоденствието и достойните условия 
на труд за всички.
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Or. fr

Изменение 86
Констанце Ангела Крел, Тереза Грифин

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че с цел 
провеждането на иновативни и 
продуктивни научноизследователски 
дейности, е необходимо 
допълнително да се увеличи 
финансирането за научни изследвания 
и развитие; поради това призовава за 
по-добро синхронизиране на 
съществуващите мерки за 
финансиране, т.е. европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове и финансирането по 
„Хоризонт 2020“, както е посочено в 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета. 

Or. en

Изменение 87
Неоклис Силикиотис, Палома Лопес Бермехо, София Сакорафа, Жуан Ферейра, 
Мариза Матиаш

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава за пряка подкрепа за 
насърчаване на стабилен растеж и 
устойчиво развитие на ММСП, с цел 
подобряване на производителността 
на труда и ефикасността при 
използване на ресурсите и с цел да не 
се изостава от развиващото се 
общество на знанието и от 



PE546.684v01-00 50/52 AM\1046267BG.doc

BG

развитието, базирано на балансиран 
икономически растеж, по-специално в 
държавите членки, където кризата е 
имала по-големи последствия от 
гледна точка на закриването на 
микро-, малки и средни предприятия;

Or. en

Изменение 88
Чаба Молнар

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава държавите членки да 
ускорят програмата „Гаранция за 
младежта“, тъй като кризата е 
попречила на непропорционален брой 
млади хора, в началото на тяхната 
кариера, да намерят работа, и тъй 
като младежката безработица е 
достигнала тревожни равнища в 
половината от регионите;

Or. hu

Изменение 89
Чаба Молнар

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава да се изготви специална 
програма като част от 
финансирането за сближаване, с цел 
да се помогне на регионите в 
неблагоприятно положение да 
наваксат чрез целеви инвестиции, 
обучения, създаване на работни места 
и развитието на междуградския 
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транспорт; отбелязва, че с 
изоставащи региони ще бъде 
невъзможно да се постигнат целите 
за 2020 г. 

Or. hu

Изменение 90
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава инвестиционният план 
да бъде използван, с цел да се 
положат допълнителни усилия за 
завършването на вътрешния пазар в 
областта на финансите, 
телекомуникациите, енергетиката, 
транспорта и услугите.

Or. de

Изменение 91
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. призовава, като средство за 
подобряване на положението със 
заетостта, да се отчетат по 
подходящ начин  потребностите на 
МСП, когато се изготвят закони и 
разпоредби и да се улесни достъпът до 
кредит за предприятия, независимо 
от техния размер, които създават 
работни места.

Or. de
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Изменение 92
Барбара Капел

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

6в. призовава за завършването на 
цифровия вътрешен пазар като 
средство за подобряване на 
положението по отношение на 
иновациите, обмена на знания и идеи 
и конкурентоспособността и 
иновативността на европейските 
предприятия.

Or. de


