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6.2.2013 A7-0032/10 

Изменение  10 

Emilie Turunen 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че строгото 

регулиране на пазара на труда в 

няколко държави членки няма 

необходимата гъвкавост, за да поеме 

ефективно сътресения като настоящата 

криза; като има предвид, че 

съществуващото законодателство 

относно пазара на труда защитава 

непропорционално участниците в 

него и има неблагоприятно 

въздействие върху приобщаването на 

младите хора към работната сила; 

В. като има предвид, че на пазарите на 

труда в някои държави членки липсва 

достатъчно съчетаване на гъвкавост 

и сигурност, за да поемат ефективно 

сътресения като настоящата криза; като 

има предвид, че законодателството 

относно пазара на труда следва да 

защитава тези, които вече са заети, и 

същевременно да насърчава 

приобщаването на младите хора към 

работната сила; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/11 

Изменение  11 

Emilie Turunen 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 Л 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Л. като има предвид, че стратегията 

на затягане на бюджета цели 

задържане на нарастването на 

публичните разходи под размера на 

средносрочната тенденция на 

нарастване на БВП; 

Л. като има предвид, че настоящата 

стратегия на ЕС за обща фискална 

консолидация цели задържане на 

нарастването на публичните разходи 

под размера на средносрочната 

тенденция на нарастване на БВП, освен 

ако ръстът на разходите 

съответства на дискреционно 

повишение на държавните приходи, 

както е предвидено в пакета от шест 

законодателни акта; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/12 

Изменение  12 

Emilie Turunen 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 Н 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Н като има предвид, че постепенната и 

гладка фискална консолидация е за 

предпочитане пред стратегията на бързо 

и рязко намаляване на дисбалансите в 

публичните финанси, но че 

състоянието на икономиката на 

някои от държавите членки не 

оставя алтернатива за възвръщане на 

достъпа до пазара и за връщане на 

инвестициите; 

Н. като има предвид, че постепенната и 

гладка фискална консолидация е за 

предпочитане пред стратегията на бързо 

и рязко намаляване на дисбалансите в 

публичните финанси; като има 

предвид, че общото положение в 

еврозоната като цяло, и по-

конкретно в някои държави членки, 

създава големи пречки пред усилията 

за възвръщане на достъпа до пазари и 

генерирането на нови инвестиции; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/13 

Изменение  13 

Emilie Turunen 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 У 

 

Предложение за резолюция Изменение 

У. като има предвид, че еврозоната не 

съумя да използва общото намаление на 

държавните лихвени проценти през 

първите десет години на еврото, за да 

преодолее разликата в 

конкурентоспособността, което, наред с 

другото, беше отразено в трайно високи 

дефицити по текущата сметка и бързо 

растящи разходи за труд за единица 

продукция; 

У. като има предвид, че еврозоната не 

съумя да използва общото намаление на 

държавните лихвени проценти през 

първите десет години на еврото, за да 

преодолее разликата в 

конкурентоспособността, което, наред с 

другото, беше отразено в трайно високи 

дефицити по текущата сметка и бързо 

растящи разходи за труд за единица 

продукция в някои държави членки; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/14 

Изменение  14 

Emilie Turunen 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 Ш 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ш. като има предвид, че в няколко 

държави членки капацитетът за принос 

на данъкоплатците е почти изчерпан;  

като има предвид, че според 

приблизителни оценки европейската 

сива икономика представлява 22,1 % от 

общата икономическа дейност, което 

води до изгубени данъчни приходи на 

стойност около 1000 милиарда евро 

годишно;  като има предвид, че 

системите с прости, предсказуеми и 

ниски данъци подобряват изпълнението 

на данъчните задължения; 

Ш. като има предвид, че в няколко 

държави членки капацитетът за принос 

на данъкоплатците е подложен на 

силен натиск; като има предвид, че 

според приблизителни оценки 

европейската сива икономика 

представлява 22,1 % от общата 

икономическа дейност, което води до 

изгубени данъчни приходи на стойност 

около 1000 милиарда евро годишно; 

като има предвид, че системите с 

прости, предсказуеми и ниски данъци 

подобряват изпълнението на данъчните 

задължения; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/15 

Изменение  15 

Emilie Turunen 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. настоятелно призовава държавите 

членки да коригират прекомерните 

дефицити в сроковете, определени от 

Съвета, като припомня, че в пакета от 

шест законодателни акта е предвидено 

известно ниво на гъвкавост; 

8. настоятелно призовава държавите 

членки да приемат надеждни 

стратегии за намаляване на своите 

прекомерни дефицити и прекомерни 

макроикономически дисбаланси, като 

вземат предвид по подходящ начин 

предвидената в пакета от шест 

законодателни акта гъвкавост; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/16 

Изменение  16 

Emilie Turunen 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. подчертава факта, че държавите 

членки следва да преследват 

диференцирани стратегии в 

съответствие със своето бюджетно 

положение и настоява, че държавите 

членки трябва да запазят ръста на 

своите публични разходи на равнище 

под размера на средносрочната 

тенденция на нарастване на БВП; 

10. подчертава факта, че държавите 

членки следва да се стремят към 

диференцирани стратегии в 

съответствие със своето бюджетно 

положение; изтъква, че пакетът от 

шест законодателни акта 

предвижда, че държавите членки 

трябва да запазят ръста на своите 

публични разходи на равнище под 

размера на средносрочната тенденция 

на нарастване на БВП, освен ако на 

допълнителните разходи 

съответстват дискреционни 

държавни приходи; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/17 

Изменение  17 

Emilie Turunen 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 24 

 

Предложение за резолюция Изменение 

24. изразява притеснението си относно 

факта, че много държави членки 

изостават по отношение на 

производителността; настоява върху 

ролята на структурните реформи при 

справянето с този проблем; 

24. изразява притеснението си относно 

факта, че много държави членки 

изостават по отношение на 

производителността; настоява върху 

ролята на структурните реформи при 

справянето с този проблем; изисква 

Комисията да докладва в следващия 

си годишен обзор на растежа за 

наблюдението на развитието на 

производителността на капитала и 

на ресурсите;  

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/18 

Изменение  18 

Emilie Turunen 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 24 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 24a. призовава за поетапно 

превръщане на целия дълг над 60% на 

тези държави членки, които 

изпълняват определени критерии, във 

временен фонд за обратно изкупуване 

на дълга, като дългът подлежи на 

обратно изкупуване за период от 25 

години; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/19 

Изменение  19 

Emilie Turunen 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 24 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 24б. подчертава, че структурният и 

дългосрочен отговор на настоящата 

системна криза изисква всеобхватна 

трансформация на икономиката на 

ЕС в посока екологична устойчивост, 

което налага нарастваща 

ефективност при използването на 

ресурсите и поетапно изваждане от 

употреба на невъозбновяеми 

източници на енергия, както и на 

вредни за околната среда субсидии; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/20 

Изменение  20 

Emilie Turunen 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. подчертава, че са необходими 

решителни усилия на държавите членки 

за поддържане на публичните финанси в 

рамките на подходящи темпове, но те 

могат да успеят само ако 

макроикономическите неравновесия 

бъдат намалени; отбелязва, че тези цели 

могат да бъдат постигнати само 

едновременно чрез растеж в еврозоната 

като цяло; 

26. подчертава, че са необходими 

решителни усилия на държавите членки 

за поддържане на публичните финанси в 

рамките на подходящи темпове, но те 

могат да успеят само ако прекомерните 

макроикономическите неравновесия 

бъдат намалени, включително 

прекомерните излишъци и дефицити; 

отбелязва, че тези цели могат да бъдат 

постигнати само едновременно чрез 

растеж в еврозоната като цяло; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/21 

Изменение  21 

Emilie Turunen 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. приветства признаването на ролята 

на единния пазар и необходимостта да 

се предприемат мерки относно 

множеството бариери, които все още 

съществуват в сектора на услугите;  

припомня, че все още има много да се 

направи, за да се постигне наистина 

единен европейски пазар; 

11. приветства признаването на ролята 

на единния пазар и необходимостта да 

се предприемат мерки относно 

множеството бариери, които все още 

съществуват в сектора на услугите, 

като същевременно се осигури както 

подходящо регулиране за целите на 

общия интерес, така и защита на 

правата на работниците в този 

сектор; припомня, че все още има 

много да се направи, за да се постигне 

наистина единен европейски пазар; 

изисква задълбочена, независима 

оценка на въздействието на 

директивата за услугите върху 

устойчивия и приобщаващ растеж, 

заетостта, защитата на 

потребителите и функционирането 

на услугите от общ икономически 

интерес; 

Or. en 

 

 


