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23.2.2016 A8-0030/23 

Изменение  23 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Рина Роня Кари, Мари-

Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Мат Карти, София 

Сакорафа, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2016 г.  

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че икономическото 

възстановяване в Европейския съюз е в 

ход, но че възстановяването продължава 

да бъде слабо и неравномерно между 

държавите членки и в самите държави 

членки и че това се дължи отчасти на 

временни фактори и външни фактори, 

включително на ниските цени на 

петрола; 

A. като има предвид, че икономическото 

възстановяване в Европейския съюз е в 

ход, но че възстановяването продължава 

да бъде слабо и неравномерно между 

държавите членки и в самите държави 

членки и че това се дължи отчасти на 

временни фактори, а именно на 

значителната загуба на доходи за 

работниците, по-специално чрез 

намаляване на работните заплати, 

безработицата, премахването или 

ограничаването на социалната 

подкрепа чрез разрушаването на 

социалната държава и влошаващото 

се състояние на здравния и 

образователния сектор вследствие на 

съкращенията на публичните 

разходи, както и на външни фактори, 

включително на ниските цени на 

петрола; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/24 

Изменение  24 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Рина Роня Кари, Фабио Де 

Мази, Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Курцио 

Малтезе, Мат Карти, София Сакорафа, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2016 г. 

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Съображение З a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  За. като има предвид, че е 

наложително да се изоставят 

неолибералните принципи, които 

обуславят политиките, наложени от 

ЕС на народите и на работниците на 

държавите членки, и като има 

предвид, че единствено устойчивият 

икономически растеж, основаващ се 

на достойни трудови възнаграждения, 

упражняване на труд при наличие на 

права, държавен контрол върху 

стратегическите отрасли на 

икономиката, универсален и свободен 

достъп до всички равнища на 

образование и насърчаване и 

популяризиране на иновациите, ще 

предостави възможност да се 

стимулират икономиките и 

конкурентоспособността на 

държавите членки; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/25 

Изменение  25 

Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис , Курцио Малтезе, Мат Карти, София 

Сакорафа, Стелиос Кулоглу , Костадинка Кунева, Барбара Спинели, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2016 г. 

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. приветства подобренията в 

публичните финанси, по-специално 

постепенното намаляване на 

съотношението дълг/БВП за ЕС и 

еврозоната и намаляването на 

номиналните бюджетни дефицити; 

подчертава обаче, че делът на 

публичния дълг продължава да нараства 

в редица държави членки с нисък 

номинален растеж на БВП и ниска 

инфлация и че процедурата при 

прекомерен дефицит продължава да 

бъде в ход в девет държави членки; 

отбелязва, че много на брой държави 

членки разполагат с ограничени 

фискални възможности да се справят с 

евентуални нови икономически 

сътресения и че поради това следва да 

бъде обмислено засилването на 

координацията на равнище на ЕС с цел 

подпомагане на фискалната 

консолидация без възпрепятстване на 

растежа; 

2. приветства подобренията в 

публичните финанси, по-специално 

постепенното намаляване на 

съотношението дълг/БВП за ЕС и 

еврозоната и намаляването на 

номиналните бюджетни дефицити; 

подчертава обаче, че делът на 

публичния дълг продължава да нараства 

в редица държави членки с нисък 

номинален растеж на БВП и ниска 

инфлация и че процедурата при 

прекомерен дефицит продължава да 

бъде в ход в девет държави членки; 

отбелязва, че много на брой държави 

членки разполагат с ограничени 

фискални възможности да се справят с 

евентуални нови икономически 

сътресения и че поради това следва да 

бъде обмислено засилването на 

координацията на равнище на ЕС с цел 

подпомагане на фискалната 

консолидация без възпрепятстване на 

растежа; призовава освен това за 

предоставяне на план за увеличаване 

на паричната маса за тези държави 

членки като инструмент за 

насърчаване на растежа без 



 

AM\1087296BG.doc  PE576.637v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

обвързване на икономическата 

политика с условия; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/26 

Изменение  26 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Рина Роня Кари, Фабио Де 

Мази, Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Курцио Малтезе, Мат Карти, 

Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Шабиер Бенито Силуага, Естефания 

Торес Мартинес, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2016 г. 

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. отбелязва, че 

конкурентоспособността на 

Европейския съюз в световен план 

остава важна цел, и изтъква значението 

на структурните реформи, 

инвестициите в научноизследователска 

и развойна дейност, ефективното 

използване на ресурсите, новаторството, 

водещо до повишаване на 

производителността, и намаляването на 

макроикономическите неравновесия; 

същевременно счита, че наблюдаваното 

влошаване на световните перспективи 

изисква засилване на вътрешното 

търсене, така че икономиката на ЕС да 

бъде по-устойчива; изразява 

загриженост главно относно 

възможността за спад в търсенето в 

световен мащаб; 

3. отбелязва, че 

конкурентоспособността на 

Европейския съюз в световен план 

остава важна цел, и изтъква значението 

на инвестициите в 

научноизследователска и развойна 

дейност, ефективното използване на 

ресурсите, новаторството, водещо до 

повишаване на производителността, и 

намаляването на макроикономическите 

дисбаланси; същевременно счита, че 

наблюдаваното влошаване на 

световните перспективи изисква 

засилване на вътрешното търсене, по-

специално чрез възстановяване на 

изгубените вследствие на мерките за 

бюджетни ограничения приходи и 

чрез прилагане на данъчни режими за 

преразпределящо и прогресивно 

облагане, така че икономиката на ЕС да 

бъде по-устойчива; изразява 

загриженост главно относно 

възможността за спад в търсенето в 

световен мащаб; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/27 

Изменение  27 

Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Фабио Де Мази, Мари-Кристин 

Вержиа, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мат Карти, София Сакорафа, 

Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу , Костадинка Кунева, Барбара Спинели, 

Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Шабиер 

Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2016 г. 

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. призовава за допълнителни усилия за 

подпомагане на възстановяването и за 

насърчаване на сближаването с тези, 

които постигат най-добри 

резултати, както и за коригиране на 

макроикономическите неравновесия, 

включително чрез увеличаване на 

производителността и повишаване на 

инвестициите; 

5. призовава за допълнителни усилия за 

подпомагане на възстановяването и за 

насърчаване на сближаването, както и за 

коригиране на макроикономическите 

дисбаланси, включително чрез 

предоставяне на възможност за 

фискални маневри и осигуряване на 

допълнителна ликвидност за целите 
на инвестициите и цялостното 

социално развитие, като това ще 

улесни качествената и стабилна 

заетост и ще укрепи социалната 

държава; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/28 

Изменение  28 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Мариза Матиаш, 

Димитриос Пападимулис, Рина Роня Кари, Фабио Де Мази, Мари-Кристин 

Вержиа, Палома Лопес Бермехо, Курцио Малтезе, Мат Карти, София Сакорафа, 

Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева, Неоклис Силикиотис, 

Такис Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2016 г. 

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. призовава Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) да се 

използва във възможно най-голяма 

степен за оказване на подкрепа за 

стратегически проекти, които не са 

финансирани по друг начин, в 

съответствие с неговия мандат; 

призовава държавите членки и ЕФСИ да 

осигурят непосредственото участие на 

местните и регионалните органи в 

разработването на проектни механизми 

и инвестиционни платформи с помощта 

на Европейския консултантски център 

по инвестиционни въпроси и 

Европейския портал за инвестиционни 

проекти; подчертава също така, че е 

важно да се постигне синергичен ефект 

между ЕФСИ и европейските 

структурни и инвестиционни фондове; 

8. изразява съжаление относно това, 

че през 2015 г. Европейският фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) 

беше прилаган асиметрично и не беше 

използван за максимално увеличаване 

на подкрепата за стратегическите 

проекти и публичните инвестиции, 

по-специално в страните, които са 

най-силно засегнати от мерките за 

бюджетни ограничения и 

ограниченията на ликвидността на 

равнището на домакинствата и 

предприятията, нито съответно за 

насърчаване на растежа, създаването 

на работни места и социалното и 

икономическото сближаване; счита, 

че е от съществено значение да се 

създадат инвестиционни модели, 

които да отговарят на спешната 

необходимост от по-голямо социално 

и териториално сближаване; 
призовава държавите членки и ЕФСИ да 

осигурят непосредственото участие на 

местните и регионалните органи в 

разработването на проектни механизми 

и инвестиционни платформи с помощта 
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на Европейския консултантски център 

по инвестиционни въпроси и 

Европейския портал за инвестиционни 

проекти; подчертава също така, че е 

важно да се постигне синергичен ефект 

между ЕФСИ и европейските 

структурни и инвестиционни фондове; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/29 

Изменение  29 

Мигел Виегаш, Жуан Ферейра, Жуан Пимента Лопеш, Рина Роня Кари, Фабио Де 

Мази, Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Палома Лопес Бермехо, Мат 

Карти, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Таня 

Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито 

Силуага, Естефания Торес Мартинес, Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2016 г. 

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  13а. осъжда факта, че в приложените 

и предложените досега структурни 

реформи акцентът се поставя върху 

либерализацията и приватизацията 

на дружествата, които се намират 

под обществен контрол в 

стратегически икономически отрасли 

(енергетика, транспорт, 

телекомуникации и банково дело), 

върху въвеждането на по-голяма 

гъвкавост на пазара на труда и 

разрушаването на трудовите права, 

както и върху съкращаването на 

публичните разходи в сферата на 

социалната закрила, 

здравеопазването и образованието, 

което съответно води до 

ограничаване на социалните права; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/30 

Изменение  30 

Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Рина Роня Кари, Мари-Кристин 

Вержиа, Палома Лопес Бермехо, Мат Карти, София Сакорафа, Костас Хрисогонос, 

Стелиос Кулоглу , Костадинка Кунева, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, 

Лола Санчес Калдентей, Шабиер Бенито Силуага, Естефания Торес Мартинес, 

Патрик Льо Ярик 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0030/2016 

Мария Жуан Родригеш 

 Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2016 г. 

2015/2285(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. настоятелно призовава да се 

предприемат допълнителни мерки за 

насърчаване на създаването на 

качествени работни места и за 

създаване на устойчиви пазари на 

труда, характеризиращи се с по-ниска 

степен на сегментация; подчертава 

значението на наличието на устойчиви и 

ефективни социални системи; 

припомня, че важен фактор за 

поддържането на устойчивостта на 

пенсионните системи е да се гарантира 

висока степен на заетост; 

16. настоятелно призовава да се 

предприемат допълнителни мерки за 

насърчаване на създаването на 

качествени работни места при пълно 

спазване на рамката за условията на 

труд и в съответствие с конвенциите 

и препоръките на МОТ; подчертава 

значението на наличието на устойчиви и 

ефективни социални системи; 

припомня, че важен фактор за 

поддържането на устойчивостта на 

пенсионните системи е да се гарантира 

висока степен на заетост; 

Or. en 

 

 


