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7.3.2018 A8-0047/13 

Изменение  13 

Софи Монтел, Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо 

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 

Съображение Ж 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Ж. като има предвид, че 

подобрената икономическа ситуация 

дава възможност за осъществяване на 

амбициозни и балансирани от социална 

гледна точка структурни реформи, по-

специално мерки за насърчаване на 

инвестициите, предвид това, че 

равнището на инвестициите като дял от 

БВП днес продължава да е по-ниско, 

отколкото в периода непосредствено 

преди финансовата криза, както и за 

подобряване на положението по 

отношение на публичните финанси, 

като се вземе предвид тежестта, 

която демографското развитие 

поставя върху устойчивостта на 

дълга им;  

Ж.  като има предвид, че 

подобрената икономическа ситуация 

дава възможност за осъществяване на 

амбициозни и балансирани от социална 

гледна точка структурни реформи, по-

специално мерки за насърчаване на 

инвестициите, предвид това, че 

равнището на инвестициите като дял от 

БВП днес продължава да е по-ниско, 

отколкото в периода непосредствено 

преди финансовата криза, и че това се 

дължи отчасти на липсата на 

публични инвестиции, която 

произтича от политиката на строги 

икономии, насърчавана от 

Комисията; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/14 

Изменение  14 

Софи Монтел, Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо 

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 5a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  5a. подчертава, че 

необходимостта от по-големи 

инвестиции е в пълно противоречие с 

мерките за строги икономии, 

предложени от Комисията, и че тези 

мерки са точно обратното на онова, 

което е следвало да се направи в 

държавите, които бяха засегнати 

особено тежко от икономическата 

криза;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/15 

Изменение  15 

Софи Монтел, Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо 

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 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. приветства подобренията в 

публичните финанси, които са от 

особено значение за постигане на по-

стабилен, устойчив и ефективен 

растеж, и по-специално 

постепенното намаляване на 

съотношението на дълга спрямо БВП 

за ЕС и еврозоната и намаляването 

на номиналните бюджетни 

дефицити, като същевременно 

подчертава, че съотношението на 

брутния дълг спрямо БВП в рамките 

на еврозоната все още възлиза на 

около 90 %, като в редица държави 

членки е доста над това равнище; 

подчертава, че тези държави членки 

следва да намалят високите 

съотношения на дълга към БВП като 

въпрос от неотложен характер, тъй 

като това е значително по-лесно да 
се постигне в период на икономическо 

възстановяване; припомня, че 

застаряващите общества и други 

демографски процеси съставляват 

огромна тежест за устойчивостта 

на публичните финанси; поради това 

призовава държавите членки да 

поемат отговорност за бъдещите 

поколения;  

10. изразява безпокойство, че 

подобренията в публичните финанси са 

в ущърб на публичните инвестиции; 

подчертава, че държавите членки не 

могат едновременно да намалят 

бюджетните дефицити и да 

инвестират повече в икономиката; 

насърчава държавите с отчетени 

големи излишъци по текущата 

сметка, дължащи се отчасти и на 

подцененото евро за техните 

икономики, да положат повече усилия 

във фискалната сфера за коригиране 

на дисбалансите, създадени от 

еврото;   
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7.3.2018 A8-0047/16 

Изменение  16 

Софи Монтел, Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо 

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 14 

 

Предложение за резолюция Изменение 

14. подчертава, че цифровизацията, 

глобализацията и технологичните 

промени трансформират радикално 

нашите пазари на труда, като включват 

например дълбоки промени във 

формите и статута на заетост, които 

изискват адаптиран преход; във връзка с 

това подчертава важността на 

динамичните пазари на труда с 

достъпни и висококачествени системи 

за социално осигуряване, които са в 

състояние да отговорят на новата 

пазарна действителност; 

14.  подчертава, че цифровизацията, 

глобализацията и технологичните 

промени трансформират радикално 

нашите пазари на труда, като включват 

например дълбоки промени във 

формите и статута на заетост, които 

изискват адаптиран преход; във връзка с 

това подчертава важността на достъпни 

и висококачествени системи за 

социално осигуряване, които са в 

състояние да отговорят на тези нови 

реалности на пазара на труда, и по-

специално да са в състояние да 

предоставят по-голяма сигурност за 

живота на гражданите; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/17 

Изменение  17 

Софи Монтел, Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо 

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 18 

 

Предложение за резолюция Изменение 

18. подчертава факта, че през 

последните години реалният ръст на 

заплатите изостава от ръста на 

производителността въпреки 

настъпилите положителни промени 

на пазара на труда; в този контекст 

подчертава, че би могло да има 

възможност за увеличение на заплатите 

в някои сектори и области, в 

съответствие с целите за 

производителността, за да се гарантира 

добър стандарт на живот, като се вземат 

предвид конкурентоспособността и 

необходимостта от преодоляване на 

неравенствата;  

18. подчертава факта, че през 

последните години реалният ръст на 

заплатите изостава от ръста на 

производителността; в този контекст 

подчертава, че би могло да има 

възможност за увеличение на заплатите 

в някои сектори и области, в 

съответствие с целите за 

производителността, за да се гарантира 

добър стандарт на живот, като се вземат 

предвид конкурентоспособността и 

необходимостта от преодоляване на 

неравенствата; подчертава, по 

отношение на последното, 

значението на справедливото данъчно 

облагане на труда и капитала, както 

и на най-богатите и най-бедните 

граждани; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0047/18 

Изменение  18 

Софи Монтел, Мирей Д'Орнано, Флориан Филипо 

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 22 

 

Предложение за резолюция Изменение 

22. призовава държавите членки да 

възприемат подходящи мерки за 

подпомагане и интеграция на млади 

хора, които не са заети с работа, учене 

или обучение, и на бежанците, като се 

предвидят на ранен етап изискванията, с 

цел улесняване на плавния им преход 

към пазара на труда, за да се попречи на 

преминаването им към сивата 

икономика, както и за да се гарантира, 

че обществените услуги са обезпечени с 

достатъчно ресурси; подчертава, че 

социалните партньори следва да играят 

ключова роля в улесняването на 

интеграцията на лица, които не са заети 

с работа, учене или обучение, и на 

мигрантите, както и да гарантират, че 

те не са подложени на дискриминация 

на пазара на труда;  

22. призовава държавите членки да 

възприемат подходящи мерки за 

подпомагане и интеграция на млади 

хора, които не са заети с работа, учене 

или обучение, като се предвидят на 

ранен етап изискванията, с цел 

улесняване на плавния им преход към 

пазара на труда, за да се попречи на 

преминаването им към сивата 

икономика, както и за да се гарантира, 

че обществените услуги са обезпечени с 

достатъчно ресурси; подчертава, че 

социалните партньори следва да играят 

ключова роля в улесняването на 

интеграцията на лица, които не са заети 

с работа, учене или обучение, както и да 

гарантират, че те не са подложени на 

дискриминация на пазара на труда; 

Or. en 

 

 


