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BG Единство в многообразието BG 

7.3.2018 A8-0047/1 

Изменение  1 

Марко Вали, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0047/2018 

Юг Байе 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2018 г. 

2017/2226(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 

Предложение за резолюция Изменение 

3. припомня, че някои държави 

членки все още имат големи излишъци 

по текущата сметка, които могат да се 

използват за поддържане на публичните 

и частните инвестиции и стимулиране 

на икономическия растеж; 

3.  припомня, че някои държави 

членки все още имат големи и трайни 

излишъци по текущата сметка, които 

възпрепятстват възстановяването 

на икономиката и пречат на 

ребалансирането в рамките на 

еврозоната; изразява съжаление 

относно факта, че Комисията никога 

не е прилагала съществуващите 

инструменти, които са на 

разположение по линия на 

процедурата при макроикономически 

дисбаланси (ПМД), за да се коригира 

този дисбаланс; призовава Комисията 

в тази връзка да предприеме 

решителни и ефективни действия 

чрез прилагане на корективните 

мерки по ПМД, така че да се 

гарантира, че прекомерните 

излишъци могат да се използват за 

поддържане на публичните и частните 

инвестиции и стимулиране на 

икономическия растеж; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/2 

Изменение  2 

Роза Д'Амато, Роландас Паксас, Марко Вали 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0047/2018 

Юг Байе 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2018 г. 

2017/2226(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава важността на това да 

се увеличат публичните инвестиции в 

ЕС, за да се преодолее настоящия спад 

на публичните инвестиции; освен 

това настоятелно призовава за 

завършването на съюза на 

капиталовите пазари, за да се 

стимулират частните инвестиции в 

целия единен пазар; счита, че 

регулаторната рамка за частните 

инвестиции следва да бъде 

допълнително подобрена; 

5. подчертава важността на това да 

се увеличат публичните инвестиции в 

държавите — членки на ЕС, особено в 

държавите с по-малко фискално 

пространство, за да се преодолее 

неблагоприятният ефект на 

политиките на строги икономии 

върху съвкупното търсене и 

заетостта; настоятелно призовава за 

тази цел публичните продуктивни 

инвестиции да бъдат изключени от 

изчисляването на дефицита и дълга; 

счита, че регулаторната рамка за 

частните инвестиции следва да бъде 

допълнително подобрена; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/3 

Изменение  3 

Марко Вали, Роза Д'Амато, Роландас Паксас 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0047/2018 

Юг Байе 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2018 г. 

2017/2226(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 а (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  26a. В този контекст се 

противопоставя на предложеното 

включване на Фискалния пакт в 

правната рамка на ЕС и призовава 

държавите членки да премахнат 

това споразумение, тъй като то би 

навредило на способността на 

държавите членки да водят 

автономни фискални политики и би 

противоречало на техните 

демократични конституции; 

призовава за алтернативен подход по 

отношение на европейската 

интеграция, който да бъде съобразен с 

различните потребности и 

различните ситуации в държавите 

членки; 

Or. en 

 

 


