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23.2.2016 A8-0030/31 

Изменение  31 

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

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

Вержиа, Палома Лопес Бермехо, 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 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. призовава за по-съществено 

изместване на данъчната тежест от 

трудовите доходи към други данъчни 

основи, които следва да се определят 

на национално равнище, като 

същевременно се осигурява 

устойчивостта на системите за 

социална закрила; 

18. призовава данъчната основа да 

бъде разширена така, че да може 

данъчната тежест да бъде разделена 

по-справедливо между труда и 

капитала, като целта е да се 

коригира съществуващото данъчно 

неравенство между МСП и големите 

предприятия и да се повиши 

значително съотношението между 

преки и непреки данъци в рамките на 

данъчните системи, като по този 

начин се постигне повече 

справедливост; следователно 
призовава за по-съществено изместване 

на данъчната тежест от трудовите 

доходи към корпоративните доходи, 

капиталовите доходи, богатството и 

капиталовите печалби и призовава 

данъчните системи на държавите 

членки да станат наистина 

прогресивни; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/32 

Изменение  32 

Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, 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 

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 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. изтъква отново необходимостта от 

отговорни и благоприятстващи за 

растежа фискални политики, като се 

гарантира устойчивостта на дълга и се 

вземат предвид икономическият 
цикъл и недостигът на инвестициите и 

същевременно се спазват социалните 

права на гражданите; припомня, че 

твърде високата степен на задлъжнялост 

на някои държави членки представлява 

съществен риск в случай на евентуални 

бъдещи сътресения в еврозоната; 

подчертава, че усилията за увеличаване 

на устойчивостта на публичните 

финанси и за стимулиране на растежа 

е необходимо да се активизират в 

държавите с високо съотношение 

дълг/БВП, с цел да се положат основите 

на процес на устойчиво понижаване на 

задлъжнялостта; 

20. изтъква отново необходимостта от 

отговорни и благоприятстващи за 

растежа фискални политики, които 

гарантират устойчивостта на дълга, 

отчитат икономическия цикъл и 

недостига на инвестициите и 

предоставят възможност за 

фискално маневриране, за да се 

защитят социалните права на 

гражданите; припомня, че твърде 

високата степен на задлъжнялост на 

някои държави членки представлява 

съществен риск в случай на евентуални 

бъдещи сътресения в еврозоната; 

подчертава, че усилията за увеличаване 

на устойчивостта на публичните 

финанси чрез растеж и създаване на 

работни места е необходимо да се 

активизират в държавите с високо 

съотношение дълг/БВП, с цел да се 

положат основите на процес на 

устойчиво понижаване на 

задлъжнялостта; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/33 

Изменение  33 

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

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

Карти, София Сакорафа, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Костадинка 

Кунева, Димитриос Пападимулис, Неоклис Силикиотис, Такис Хаджигеоргиу, 

Барбара Спинели, Мигел Урбан Креспо, 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 20 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 20а. изисква стимулиращи растежа 

политики, които зачитат 

социалните права; насочва 

вниманието към риска, който може 

да се предизвика от твърде високата 

степен на задлъжнялост на някои 

държави членки в случай на по-

нататъшни сътресения в рамките на 

еврозоната; следователно призовава 

за преструктуриране на дълга в тези 

държави с цел намаляване на 

публичния и частния дълг до 

устойчиви равнища; насочва 

вниманието към пагубните последици 

от политиките на бюджетни 

ограничения, чрез които стратегиите 

за консолидация на бюджета 

подкопаха публичните инвестиции, 

социалните функции на държавата и 

икономическия растеж; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/34 

Изменение  34 

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

Мази, Мари-Кристин Вержиа, Палома Лопес Бермехо, Мат Карти, 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 21 

 

Предложение за резолюция Изменение 

21. настоява за изпълнение на 

изискванията на Пакта за стабилност 

и растеж, като същевременно се 

използват пълноценно включените в 

него клаузи за гъвкавост в 

съответствие със съобщението на 

Комисията от 13 януари 2015 г. 

(COM(2015)0012), наред с другото с 

цел подпомагане на по-мащабните 

инвестиции и структурни реформи и 

справяне със заплахите за 

сигурността и бежанските потоци; 

21. настоява, че е спешно необходимо 

Пактът за стабилност и растеж да бъде 

отменен; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/35 

Изменение  35 

Мариза Матиаш, Рина Роня Кари, Фабио Де Мази, 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, Жуан Пимента Лопеш 

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 25 

 

Предложение за резолюция Изменение 

25. подчертава, че поради високото 

равнище на взаимозависимост и поради 

единността на своята парична политика 

еврозоната представлява икономически 

субект, в рамките на който 

приравняването към най-добрите в 

съответните отрасли трябва да бъде 

насърчавано и подкрепяно чрез по-

висока степен на координация на 

националните политики; подчертава 

значението на засилените действия от 

страна на всички национални 

правителства за осъществяване в 

съответните държави членки на 

икономически реформи и инвестиции, 

необходими за намаляване на 

макроикономическите дисбаланси и за 

предотвратяване на отрицателното 

въздействие на националните политики 

върху други държави членки; ето защо 

призовава за извършване на 

задълбочена оценка на тези 

макроикономически дисбаланси и 

странични ефекти, която да допълни 

оценката на специфичната уязвимост на 

всяка държава и макроикономическия 

диалог; настоява за пълна съгласуваност 

25. подчертава, че поради високото 

равнище на взаимозависимост и поради 

единността на своята парична политика 

еврозоната представлява икономически 

субект, в рамките на който 

конвергенцията трябва да бъде 

насърчавана и подкрепяна чрез по-

висока степен на координация на 

националните политики; подчертава 

значението на засилените действия от 

страна на всички национални 

правителства за осъществяване в 

съответните държави членки на 

икономически реформи и инвестиции, 

необходими за намаляване на 

макроикономическите дисбаланси и за 

предотвратяване на отрицателното 

въздействие на националните политики 

върху други държави членки, и по-

специално чрез постоянно големи 

излишъци по текущата сметка; ето 

защо призовава за извършване на 

задълбочена оценка на тези 

макроикономически дисбаланси и 

странични ефекти, която да допълни 

оценката на специфичната уязвимост на 

всяка държава и макроикономическия 
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между препоръката за еврозоната и 

специфичните за всяка държава 

препоръки; 

диалог; настоява за пълна съгласуваност 

между препоръката за еврозоната и 

специфичните за всяка държава 

препоръки; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/36 

Изменение  36 

Фабио Де Мази, Рина Роня Кари, Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, 

Палома Лопес Бермехо, Мат Карти, София Сакорафа, Барбара Спинели 

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 28 

 

Предложение за резолюция Изменение 

28. отбелязва, че въпреки че големият 

излишък по текущата сметка на 

еврозоната е положителен знак за 

външната конкурентоспособност на 

еврозоната, настоящото му равнище 

отразява също липса на вътрешни 

инвестиции, която има отрицателни 

последици за растежа и заетостта; счита, 

че по-силното вътрешно търсене би 

било по-благоприятно за устойчивия 

растеж на еврозоната, както и в 

глобален контекст; съзнава, че 

настоящият излишък по текущата 

сметка на някои държави членки 

върви ръка за ръка с положителни 

странични ефекти по веригата за 

създаване на стойност, които могат 

да бъдат от полза за някои други 

държави членки по различни начини; 
отчита също така ролята на единната 

валута, която помага на по-

конкурентоспособните страни да 

поддържат високи излишъци спрямо 

останалата част от света; посреща със 

задоволство констатацията в прогнозата 

на Комисията за зимата на 2016 г., че 

икономическият растеж в някои 

държави членки през 2015 г. се дължи 

главно на вътрешното търсене; счита, че 

28. изразява загриженост относно 

големия излишък по текущата сметка на 

еврозоната, който отразява липса на 

вътрешни инвестиции, която има 

отрицателни последици за растежа и 

заетостта; счита, че по-силното 

вътрешно търсене би било по-

благоприятно за устойчивия растеж на 

еврозоната, както и в глобален контекст; 

отчита също така ролята на единната 

валута, която помага на по-

конкурентоспособните страни да 

поддържат високи излишъци спрямо 

останалата част от света; подчертава, 

че политики от типа „за сметка на 

другите“, които разчитат на големи 

излишъци по текущата сметка и 

ориентиран към износ растеж, 

каквито са политиките, прилагани 

от Китай или Германия, нарушават 

глобалната икономика и не са 

жизнеспособни за еврозоната; 
посреща със задоволство констатацията 

в прогнозата на Комисията за зимата на 

2016 г., че икономическият растеж в 

някои държави членки през 2015 г. се 

дължи главно на вътрешното търсене; 

счита, че е важно държавите членки с 

големи излишъци по текущата сметка да 
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е важно държавите членки с големи 

излишъци по текущата сметка да 

продължат да стимулират вътрешното 

търсене за собствена и всеобща полза; 

същевременно призовава по-малко 

конкурентоспособните държави членки 

да осъществяват ефективно 

структурни реформи и 

висококачествени инвестиции с цел 

модернизиране на своите икономики и 

създаване на устойчива бизнес среда за 

дългосрочните инвестиции в 

съответствие със стратегията 

„Европа 2020“; счита, че най-добрият 

начин за намаляване на 

макроикономическите дисбаланси в 

държавите членки е именно това, а не 

вътрешната девалвация, която отслабва 

търсенето и забавя икономическия 

растеж в еврозоната като цяло; 

стимулират вътрешното търсене за 

собствена и всеобща полза; 

същевременно призовава по-малко 

конкурентоспособните държави членки 

да осъществяват висококачествени 

инвестиции с цел модернизиране на 

своите икономики и създаване на 

устойчива бизнес среда за 

дългосрочните инвестиции; счита, че 

това е най-добрият начин за 

намаляване на макроикономическите 

дисбаланси в държавите членки вместо 

вътрешната девалвация, която отслабва 

търсенето и забавя икономическия 

растеж в еврозоната като цяло; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/37 

Изменение  37 

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

Мази, Мари-Кристин Вержиа, Палома Лопес Бермехо, Мат Карти, 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 

Подзаглавие (пред параграф 33) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

По-ефективен европейски семестър с 

по-силен демократичен контрол 

Премахване на европейския семестър 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/38 

Изменение  38 

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

Мази, Мари-Кристин Вержиа, Палома Лопес Бермехо, Мат Карти, 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 

Параграф 33 

 

Предложение за резолюция Изменение 

33. изразява съжаление във връзка с 

лошото изпълнение на специфичните 

за всяка държава препоръки и счита, 

че за да се подобри изпълнението, е 

необходимо да се определят по-добре 

ясно формулирани приоритети на 

европейско равнище, както и да се 

увеличат истинските обществени 

дебати, политическата воля и 

ангажираността на национално 

равнище, което да доведе до по-голяма 

целенасоченост и национална 

ангажираност; във връзка с това 

приветства посещенията на 

членовете на Комисията в 

държавите членки с цел обсъждане на 

процеса на европейския семестър и на 

документите в него;  

33. счита, че специфичните за всяка 

държава препоръки представляват 

грубо нарушение на суверенното и 

демократично вземане на решения от 

народите и работниците в 

държавите членки по отношение на 

бъдещето на техните държави; във 

връзка с това изразява съжаление 

относно фалшивата загриженост по 

отношение на демократичната 

отчетност и легитимност, когато 

реалната загриженост е свързана с 

увеличение в равнището на 

изпълнение на специфичните за всяка 

държава препоръки; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/39 

Изменение  39 

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

Мази, Мари-Кристин Вержиа, Палома Лопес Бермехо, Мат Карти, 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 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. призовава за постигане на 

правилен баланс между насочването 

на специфичните за всяка държава 

препоръки към ключови приоритети и 

гарантирането, че те се отнасят до 

всички ключови предизвикателства, 

включително необходимостта да се 

предотврати повторение на кризата 

с държавния дълг, както и 

необходимостта от увеличаване на 

конкурентоспособността, растежа и 

заетостта, като се вземат предвид 

целите на стратегията „Европа 

2020“; 

34. настоятелно призовава за 

премахване на европейския семестър, 

включително специфичните за всяка 

държава препоръки, доклада за 

механизма за предупреждение и 

Годишния обзор на растежа, и за 

отмяна на пакета от шест 

законодателни акта, на пакета от 

два законодателни акта, на 

Европейския пакт за стабилност и 

растеж, на Договора за стабилност, 

координация и управление и на 

стратегията „Европа 2020“; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/40 

Изменение  40 

Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа, София 

Сакорафа, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, Костадинка Кунева 

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 37 

 

Предложение за резолюция Изменение 

37. подчертава, че е важно докладите за 

отделните държави, специфичните за 

всяка държава препоръки и гласуването 

относно националните програми за 

реформи, както и националните 

програми за сближаване или стабилност 

да бъдат разисквани в националните 

парламенти; призовава държавите 

членки да включат социалните 

партньори, местните и регионалните 

органи и други имащи отношение 

заинтересовани лица по структуриран 

начин, като се възползват от ранното 

публикуване на доклади по държави; 

подчертава незаменимата роля на 

социалните партньори при определяне 

на заплатите и жизненоважната роля, 

която те следва да играят в по-широки 

икономически разисквания, особено 

когато става въпрос за насърчаване на 

производителността; призовава освен 

това за по-тясно сътрудничество на 

националните парламенти с 

Европейския парламент; 

37. подчертава, че е важно докладите за 

отделните държави, специфичните за 

всяка държава препоръки и гласуването 

относно националните програми за 

реформи, както и националните 

програми за сближаване или стабилност 

да бъдат разисквани в националните 

парламенти; призовава държавите 

членки да включат социалните 

партньори, местните и регионалните 

органи и други имащи отношение 

заинтересовани лица по структуриран 

начин, като се възползват от ранното 

публикуване на доклади по държави; 

подчертава незаменимата роля на 

социалните партньори при определяне 

на заплатите и жизненоважната роля, 

която те следва да играят в по-широки 

икономически разисквания, особено 

когато става въпрос за насърчаване на 

производителността; призовава освен 

това за по-тясно сътрудничество на 

националните парламенти с 

Европейския парламент; изразява 

решимост да засили своята роля по 

отношение на контрола върху 

изпълнението на програмите за 

корекция и при гарантирането на 

правилното докладване и на истински 
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и отворен диалог с всички участващи 

страни; 

Or. en 
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23.2.2016 A8-0030/41 

Изменение  41 

Мариза Матиаш, Димитриос Пападимулис, Мари-Кристин Вержиа, Палома Лопес 

Бермехо, Мат Карти, София Сакорафа, Костас Хрисогонос, Стелиос Кулоглу, 

Костадинка Кунева, 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 45 

 

Предложение за резолюция Изменение 

45. призовава Комисията да пристъпи 

към преразглеждане на многогодишната 

финансова рамка (МФР) в съответствие 

с договореното през юни 2013 г. 

политическо споразумение между 

Парламента, Комисията и Съвета; 

посочва, че финансовите и 

хуманитарните кризи, засегнали ЕС 

между 2009 и 2014 г., изтъкнаха 

неадекватността на действащата МФР; 

подчертава освен това необходимостта 

да се пристъпи към съществена реформа 

на финансовото планиране на ЕС, която 

да разгледа комплексно целите, 

финансирането и срока на действие на 

наличните инструменти. 

45. призовава Комисията да пристъпи 

към преразглеждане на многогодишната 

финансова рамка (МФР) в съответствие 

с договореното през юни 2013 г. 

политическо споразумение между 

Парламента, Комисията и Съвета; 

посочва, че финансовите и 

хуманитарните кризи, засегнали ЕС 

между 2009 и 2014 г., изтъкнаха 

неадекватността на действащата МФР; 

призовава ЕС и държавите членки да 

се ангажират напълно с политиките 

на реална конвергенция, основани на 

социалния напредък и запазването и 

насърчаването на потенциала на 

всяка държава, създаването на 

работни места, устойчивото 

използване на природните ресурси и 

опазването на околната среда с цел 

постигане на икономически растеж 

със социално сближаване и 

намаляване на разликите в 

развитието между държавите 

членки и на съществуващите 

икономически, социални и регионални 

неравенства; подчертава освен това 
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необходимостта да се пристъпи към 

съществена реформа на финансовото 

планиране на ЕС, която да разгледа 

комплексно целите, финансирането и 

срока на действие на наличните 

инструменти. 

Or. en 

 


