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6.2.2013 A7-0032/1 

Изменение  1 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на 

растежа за 2013 г. 

2012/2256(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  Аа. като има предвид, че в 
неотдавнашните си прогнози МВФ 
предвижда дейността да намалее 
през 2013 г. с 0,2 % вместо да се 
увеличи с 0,2 %; 

Or. en 



 

AM\926563BG.doc  PE503.605v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.2.2013 A7-0032/2 

Изменение  2 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на 

растежа за 2013 г. 

2012/2256(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3а. приветства готовността на 
Комисията да приеме, че „една 
възможна“ промяна на крайния срок 
за корекция на прекомерния дефицит 
би могла в конкретни случаи да е 
оправдана и в пълно съответствие с 
духа и съдържанието на Пакта за 
стабилност и растеж, изменен от 
„пакета от шест акта за 
икономическото управление“, към 
който държавите членки се 
придържат;  

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

6.2.2013 A7-0032/3 

Изменение  3 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на 

растежа за 2013 г. 

2012/2256(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3б. призовава Съвета и Комисията да 
извършват мониторинг и оценка на 
процеса на фискални корекции и на 
последствията от него за 
икономическото положение на 
държавите членки въз основа на 
принципа на диференцирана, 
интелигентна и подкрепяща растежа 
фискална консолидация, да 
осъществяват интензивен 
мониторинг на растежа и 
консолидацията на коригираните 
крайни срокове, да признават 
стратегическите ползи, които 
предлага гъвкавостта на Пакта за 
стабилност и растеж в периоди на 
сериозен икономически спад, и да 
вземат това предвид при оценката на 
средносрочните бюджетни цели;  

Or. en 



 

AM\926563BG.doc  PE503.605v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

6.2.2013 A7-0032/4 

Изменение  4 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на 

растежа за 2013 г. 

2012/2256(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3в. счита, че неотдавнашният дебат 
относно размера на фискалния 
мултипликатор, особено след анализа 
по темата от страна на МВФ в 
неговия последен доклад 
„Перспективи за световната 
икономика“, беше неправилно 
омаловажен от Комисията, като 
същевременно в съществуващата 
икономическа литература се налага 
широк консенсус по темата въз 
основа на най-новите теоретични и 
емпирични трудове; счита, че 
въпросът е от основно значение при 
изготвянето на политиката, тъй 
като погрешни фискални 
мултипликатори могат да доведат до 
мащабни грешки в политиката; 
поради това призовава Комисията 
спешно да предостави възможност на 
независими институти редовно, 
сериозно и систематично да 
проверяват нейните системи за 
макроикономическо моделиране и 
прогнозиране; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/5 

Изменение  5 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на 

растежа за 2013 г. 

2012/2256(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  33а. призовава Комисията и Съвета 
да се ангажират незабавно със 
създаването на подходящи механизми 
за общо управление на суверенния 
дълг, а именно фонд за обратно 
изкупуване на дълга на основата на 
определени условия, с цел да се намали 
задлъжнялостта на няколко държави 
членки и да се създадат условия за 
бъдещо съвместно емитиране, като 
се определи ограничение за диапазона 
от разходи за финансиране на 
държавния дълг; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/6 

Изменение  6 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на 

растежа за 2013 г. 

2012/2256(INI) 

Предложение за резолюция 

Приложение 1 – заглавие (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА 

РЕЗОЛЮЦИЯ: 
СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ, 
КОИТО ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ОТ 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ В 

НЕГОВИТЕ НАСОКИ В ОБЛАСТТА 
НА ПОЛИТИКИТЕ 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/7 

Изменение  7 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на 

растежа за 2013 г. 

2012/2256(INI) 

Предложение за резолюция 

Приложение 1 – препоръка 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  ПРЕПОРЪКА 1 ОТНОСНО 
СТРАТЕГИИ ЗА ДАНЪЧНА 
КОНСОЛИДАЦИЯ, ЗАСИЛВАЩА И 
БЛАГОПРИЯТСТВАЩА РАСТЕЖА 

 Европейският парламент счита, че 
годишните насоки в областта на 
политиките, които ще бъдат приети 
от Европейския съвет въз основа на 
ГОР, следва да имат за цел следното: 

 Комисията и Съветът следва да 
отдадат приоритет на следните 
стратегии: 

 1. Трябва да се засили 
пропорционалният и 
благоприятстващ растежа характер 
на усилията за устойчивост на 
публичните финанси. Ритъмът на 
консолидация трябва да бъде 
диференциран и където е подходящо, 
преразгледан в отделните държави в 
съответствие с фискалното им 
пространство, за да се постигне 
правилният баланс между 
потенциалния отрицателен растеж 
и последиците за заетостта и 
рисковете по отношение на 
устойчивостта на дълга. Признават 
се стратегическите ползи от 
използването на гъвкавостта на 
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Пакта за стабилност и растеж, 
ограничаваща усилието за фискална 
консолидация към минималния праг 
от 0,5 % от БВП. 

 2. Трябва да бъдат прекратени 
неустойчивите спредове по държавни 
дългови инструменти на държавите 
членки. Европейският механизъм за 
стабилност трябва да бъде 
интегриран възможно най-бързо в 
общностната структура за 
управление като надеждна защита; 
реформираните механизми за 
управление на кризи следва да 
ограничат в значителна степен 
вредните спекулативни действия по 
отношение на застрашени държавни 
дългови инструменти в еврозоната.  

 3. Необходимо е да бъдат предприети 
подходящи действия по отношение на 
упоритите и дълготрайни 
кумулативни неравновесия, които се 
увеличават в хода на 
функционирането на общата парична 
единица, посредством специални 
общностни инструменти за 
конвергенция и цели за насърчаване на 
устойчивостта и 
конкурентоспособността на 
икономиките на ЕС, по-специално 
чрез подобряване на условията за 
насърчаване на инвестициите в 
сектори и дейности, засилващи 
устойчивия растеж и богати на 
работни места.  

 4. Следва да бъде значително 
увеличено кредитирането от 
Европейската инвестиционна банка, 
така че да бъде насочено към 
насърчаване на сектори и дейности, 
засилващи устойчивия растеж и 
богати на работни места, както и 
другите мерки (а именно 
използването на структурни фондове 
и облигации за проекти), така че 
действително програмата за растеж 
на Европейския съюз да се движи 
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напред. Следва спешно да бъде 
приложен Пактът за растеж и 
работни места.  

 5. Следва да бъдат старателно и 
убедително приложени политически 
инструменти, така че да бъдат 
възстановени доверието и 
сигурността и да се възстанови 
кредитният поток към реалната 
икономика. Дружествата, особено 
МСП, се нуждаят от достъп до 
финансиране и условията за подобно 
финансиране следва да бъдат сходни в 
рамките на вътрешния пазар и по-
специално в рамките на еврозоната.  

 6. Тясна координация на 
икономическите политики трябва да 
цели намаляване на прекомерните 
вътрешни неравновесия, за което 
носят отговорност и от което имат 
интерес всички страни. 
Коригирането не трябва да се отнася 
само за държавите с дефицит. 
Държавите, които имат излишък, 
трябва също да предприемат мерки, 
за да насърчават вътрешното 
търсене, и да получават съответни 
препоръки от Комисията. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/8 

Изменение  8 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на 

растежа за 2013 г. 

2012/2256(INI) 

Предложение за резолюция 

Приложение 1 – препоръка 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 ПРЕПОРЪКА 2 ОТНОСНО 
ДЕМОКРАТИЧНИЯ КОНТРОЛ И 
ЛЕГИТИМНОСТ 

 Европейският парламент счита, че 
годишните насоки в областта на 
политиките, които ще бъдат приети 
от Европейския съвет въз основа на 
ГОР, следва да имат за цел следното: 

 Отново заявява необходимостта 
Парламентът да участва в 
координацията на икономическите 
политики и в годишния обзор на 
растежа.  

 Припомня, че Европейският 
парламент трябва да бъде признат за 
подходящия европейски демократичен 
форум за предоставянето на 
цялостна оценка в края на 
европейския семестър; счита, че като 
знак за това признание 
представители на институциите на 
ЕС и икономическите органи, 
участващи в процеса, следва да 
предоставят информация на 
Европейския парламент, когато 
такава бъде поискана от тях; изисква 
демократичният контрол от страна 
на ЕП да бъде заложен в 
Междуинституционалното 
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споразумение за европейския 
семестър.   

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/9 

Изменение  9 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

от името на групата S&D 

 

Доклад A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Европейски семестър за координация на икономическата политика: годишен обзор на 

растежа за 2013 г. 

2012/2256(INI) 

Предложение за резолюция 

Приложение 1 – препоръка 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 ПРЕПОРЪКА 3 ОТНОСНО 
УКРИВАНЕТО НА ДАНЪЦИ:  

 Европейският парламент счита, че 
годишните насоки в областта на 
политиките, които ще бъдат приети 
от Европейския съвет въз основа на 
ГОР, следва да имат за цел следното: 

 Като се използват последователно 
надеждни източници, 
приблизителната оценка показва, че 
укриването на данъци и избягването 
на данъци в Европейския съюз достига 
приблизително 1 трилион евро 
годишно. Следователно настоящият 
данъчен недостиг в ЕС представлява 
огромна и особено вредна загуба на 
публични приходи, заплаха за 
нормалното функциониране на 
единния пазар и ущърб за 
ефективността и справедливостта 
на данъчните системи в ЕС. 
Справянето както с избягването на 
данъци, така и с укриването на 
данъци е възможно.  

 Представеният от Комисията план 
за действие за засилване на борбата 
срещу данъчните измами и 
укриването на данъци представлява 
приветствана стъпка към справяне с 
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избягването на данъци на равнище 
ЕС; тази нова насока на вниманието 
трябва сега да бъде възприета от 
държавите членки с оглед 
договарянето на амбициозна, но 
реалистична водеща цел: намаляване 
на данъчната разлика наполовина до 
2020 г. Стремейки се  към тази цел, 
държавите членки постепенно ще 
постигнат нови приходи от данъци, 
без да повишават данъчните ставки 
на равнище няколко стотици 
милиарда евро годишно. 

 Комисията и Съветът трябва да 
предприемат действия по следните 
пет ключови въпроса: 

 1. Реформиране на счетоводните 
правила и правилата за разкриване на 
корпоративното счетоводство; 

 2. Подобряване и разширяване на 
обхвата на директивата относно 
данъчното облагане на доходи от 
спестявания; 

 3. Въвеждане на задължителна обща 
консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък; 

 4. Въвеждане на отчитане по 
държави за трансграничните 
дружества; 

 5. Укрепване на регулацията и 
прозрачността на регистрите на 
дружества и регистрите на тръстове 
и фондации. 

 Това ще трябва да включва подходящи 
споразумения, обхващащи целия ЕС, с 
ключови държави, които не са членки 
на ЕС и които понастоящем 
предоставят платформи за 
финансови институции, като така се 
улесняват дейности от ЕС, свързани с 
данъчни измами и укриване на данъци.  

 От изключително значение е 
Комисията да води преговори с 
държави, които не са членки на ЕС, 
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от името на ЕС като цяло, без 
инициативата да се оставя на 
отделни държави, които да се 
ангажират с двустранни 
споразумения. А именно, ЕС трябва да 
води разискванията в рамките на Г-20 
и след това Г-8 относно борбата 
срещу данъчните убежища и 
посредством своите мерки да убеди 
държавите, които не са членки на ЕС, 
да приложат стандартите на ЕС за 
управление по отношение на 
справедливото данъчно облагане, 
като ги подпомага да се присъединят 
към принципите на ЕС за 
прозрачност, обмен на информация и 
премахване на вредни данъчни мерки. 

Or. en 

 

 


