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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ 

Значения на съкращенията и символите 

+ приема се 

- отхвърля се 

↓ отпада 

О оттегля се 

ПГ (..., ..., ...) поименно гласуване („за”, „против”, въздържали се) 

ЕГ ( ..., ..., ...) електронно гласуване („за”, „против”, въздържали се) 

разд. разделно гласуване 

поотд. гласуване поотделно 

изм. изменение 

КИ компромисно изменение 

СЧ съответстваща част 

з изменение относно заличаване 

= идентични изменения 

§ параграф 

чл. член 

съобр. съображение 

ПР предложение за резолюция 

ПОР предложение за обща резолюция 

ТГ тайно гласуване 
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1. Присъединяване на Перу към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските 

аспекти на международното отвличане на деца* 

Доклад: Angel Dzhambazki (A8-0267/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 641, 3, 17 

 

 

2. Присъединяване на Казахстан към Хагската конвенция от 1980 г. за 

гражданските аспекти на международното отвличане на деца* 

Доклад: Angel Dzhambazki (A8-0268/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 642, 4, 17 

 

 

3. Присъединяване на Република Корея към Хагската конвенция от 1980 г. за 

гражданските аспекти на международното отвличане на деца* 

Доклад: Angel Dzhambazki (A8-0266/2016) 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

едно гласуване ПГ + 649, 4, 17 

 

 

4. Глобални цели и ангажименти на ЕС в областта на изхранването и 

продоволствената сигурност по света 

Предложение за резолюция: B8-1042/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1042/2016 (комисия DEVE) 

§ 1 2 Verts/ALE  +  

след § 1 5 GUE/NGL  -  

6 GUE/NGL  -  

§ 6 7 GUE/NGL  -  

след § 6 8 GUE/NGL ПГ + 374, 284, 15 

§ 12 § оригинален 

текст 

разд.   

1 -  

2 +  

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1 -  

2/ЕГ + 334, 233, 102 

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2 -  

след § 23 9 GUE/NGL ЕГ + 342, 260, 73 

§ 27 10 GUE/NGL ПГ + 358, 287, 27 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1 ↓  

2 ↓  

след § 30 11 GUE/NGL разд.   

1/ПГ - 204, 434, 25 

2/ПГ + 416, 227, 26 

12 GUE/NGL ПГ + 361, 252, 57 

§ 32 13 GUE/NGL  -  

§ оригинален разд.   
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

текст 
1 +  

2 +  

след § 33 14 GUE/NGL  -  

След съображение В 1 Verts/ALE ЕГ + 382, 283, 10 

3 GUE/NGL  -  

Съображение Ж § оригинален 

текст 

разд.   

1 +  

2/ЕГ + 350, 297, 29 

Съображение М 4 GUE/NGL ПГ - 292, 353, 29 

съображение Х § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 357, 300, 17 

гласуване: резолюция (целия текст) ЕГ + 450, 213, 13 

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 4, 8, 10, 11, 12 
 

Искания за  гласуване поотделно 

PPE, ECR: съображение Х 
 

Искания за разделно гласуване 

GUE/NGL: 

§ 32 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “и съществената роля на частния сектор 

за подобряване на продоволствената сигурност и по-широко прилагане на 

целенасочени интервенции в областта на изхранването” 

2-ра част: тези думи 

 
PPE: 

§ 13 

1-ва част: “изразява съжаление относно факта, че политиката на ЕС в областта на 

биогоривата насърчава спекулациите с обработваема земя, особено с най-

плодородните почви и земята, разположена в близост до пристанища и 

пътища;” 

2-ра част: “настоятелно призовава ЕС да преустанови, в съответствие с принципа за 

съгласуваност на политиките в интерес на развитието, публичните стимули за 

производството на биогорива от селскостопански култури”; 
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§ 17 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “в навечерието на втората среща на 

високо равнище относно изхранването, която ще се проведе в Бразилия през 

август 2016 г.” 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Ж 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “в рамките на срещата на високо 

равнище „Изхранване за растеж“ през 2013 г.“ 

2-ра част: тези думи 

 
S&D: 

изменение 11 

1-ва част: “призовава ЕС и държавите членки да не подкрепят приватизацията на семена 

чрез клаузи във връзка с правото на интелектуална собственост в 

споразуменията за икономическо партньорство или търговия с развиващите се 

страни”; 

2-ра част: “подчертава значението на сътрудничеството със земеделските производители 

за финансово достъпни, приспособени към местните условия и подобрени 

сортове култури и установяването на устойчив и отговарящ на потребностите 

национален капацитет за производство на семена, който може да се 

самоподдържа и не разчита на финансиране от донори за своето оцеляване;” 

 
PPE, ECR: 

§ 12 

1-ва част: “припомня първостепенното значение на гарантирането на достъп до земя за 

продоволствената независимост;” 

2-ра част: “подчертава, че заграбването на земя в резултат на придобиването на големи 

площи в развиващите се страни представлява нова заплаха за продоволствената 

сигурност и изхранването;” “отправя искане към Комисията да предприеме 

конкретни мерки за борба срещу заграбването на земя, да разработи план за 

действие за борба срещу заграбването на земя и да гарантира ефективното 

прилагане на насоките на ФАО относно правото на владение на земя;” 

 
§ 27 

1-ва част: “подчертава, че е необходимо всички политики на ЕС да бъдат приведени в 

съответствие с принципа за съгласуваност на политиките в интерес на 

развитието;” “поради това призовава политиката на ЕС в областта на 

търговията и развитието да зачита политическото пространство и 

пространството за икономически политики на развиващите се страни, за да 

могат те да определят необходимите политики за насърчаване на устойчивото 

развитие и достойнството на своите народи,” 

2-ра част: “включително продоволствена независимост;” 
 

 

5. Европейска прокуратура и Евроюст 

Предложение за резолюция: B8-1054/2016 

Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 
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Предмет ПГ и т.н. Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за резолюция B8-1054/2016 (PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE) 

гласуване: резолюция (целия 

текст) 

 +  

 

 

 

6. Необходимост от европейска политика на реиндустриализация в контекста 

на неотдавнашните случаи с Alstom и Caterpillar 

Предложения за резолюции: B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-
1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016 

Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

Предложение за обща резолюция RC-B8-1051/2016 (PPE,  Verts/ALE, ECR, S&D,  ALDE) 

§ 1 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 636, 12, 28 

2/ПГ + 602, 40, 22 

след § 1 13 GUE/NGL ПГ - 314, 315, 44 

след § 2 14 GUE/NGL ПГ - 327, 343, 8 

15 GUE/NGL ПГ - 295, 348, 29 

§ 3 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 601, 64, 6 

2/ПГ + 514, 146, 16 

§ 5 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 647, 26, 7 

2/ПГ + 624, 38, 18 

3/ПГ + 592, 58, 26 

след § 5 22 ECR разд.   

1/ПГ + 594, 62, 25 

2/ПГ + 380, 282, 10 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

26 S&D, 

Verts/ALE 

ПГ + 349, 316, 14 

27 S&D, 

Verts/ALE 

ПГ - 157, 348, 174 

28 S&D, 

Verts/ALE 

ПГ - 317, 345, 18 

29 S&D, 

Verts/ALE 

ПГ + 313, 310, 53 

30 S&D, 

Verts/ALE 

ПГ + 386, 254, 35 

§ 6 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 6 7 EFDD ПГ - 183, 339, 156 

§ 7 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 595, 54, 29 

2/ПГ + 612, 40, 26 

§ 8 31 S&D, 

Verts/ALE 

ПГ + 358, 292, 29 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ ↓  

2/ПГ ↓  

след § 9 23 ECR ЕГ + 403, 220, 58 

§ 10 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 618, 49, 10 

2/ПГ + 513, 151, 15 

3/ПГ - 317, 350, 6 

§ 11 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 538, 58, 77 

2/ПГ + 515, 93, 70 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

3/ПГ + 322, 282, 73 

4/ПГ + 507, 110, 62 

§ 12 24 ECR ПГ - 179, 495, 6 

§ оригинален 

текст 

ПГ + 342, 289, 50 

§ 13 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 586, 64, 30 

2/ПГ + 341, 273, 56 

3/ПГ - 287, 348, 38 

§ 14 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 581, 59, 32 

2/ПГ + 358, 300, 21 

§ 15 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 608, 59, 11 

2/ПГ + 619, 38, 8 

3/ПГ + 324, 321, 34 

§ 17 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 599, 57, 22 

2/ПГ + 548, 119, 9 

§ 19 § оригинален 

текст 

ПГ + 594, 68, 9 

§ 20 8 EFDD ПГ - 305, 353, 20 

32 S&D, 

Verts/ALE 

ПГ + 349, 318, 10 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след § 20 16 GUE/NGL ПГ - 279, 378, 22 

§ 21 § оригинален 

текст 

ПГ + 611, 57, 9 

след § 21 18 GUE/NGL  -  

§ 22 1 PPE ПГ - 211, 458, 10 

§ оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 491, 164, 19 

2/ПГ + 332, 314, 24 

след § 22 19 GUE/NGL ПГ - 325, 329, 18 

след § 23 20 GUE/NGL ПГ - 304, 370, 3 

§ 24 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 639, 15, 18 

2/ПГ + 377, 282, 16 

3/ПГ + 561, 74, 32 

§ 25 9 EFDD ПГ + 345, 308, 24 

след § 25 33 S&D, 

Verts/ALE 

ПГ - 317, 327, 17 

34 S&D, 

Verts/ALE 

ПГ - 316, 344, 12 

§ 27 § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 628, 27, 23 

2/ПГ + 345, 301, 26 

3/ПГ + 629, 23, 22 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

§ 31 § оригинален 

текст 

ПГ + 511, 99, 68 

след § 31 35 S&D, 

Verts/ALE 

ПГ + 329, 318, 32 

след § 32 36 S&D, 

Verts/ALE 

ПГ - 327, 346, 4 

37 S&D, 

Verts/ALE 

ПГ - 306, 349, 17 

§ 33 § оригинален 

текст 

ПГ + 549, 117, 10 

след § 33 17 GUE/NGL  -  

25 ECR разд.   

1/ЕГ + 442, 199, 35 

2 +  

§ 34 § оригинален 

текст 

поотд. +  

след § 34 38 S&D, 

Verts/ALE 

ПГ + 338, 292, 49 

§ 35 § оригинален 

текст 

поотд./

ЕГ 

+ 387, 283, 7 

след позоваване 2 2 EFDD ПГ - 133, 534, 9 

3 EFDD ПГ - 131, 537, 8 

4 EFDD ПГ - 135, 529, 10 

след позоваване 3 21 ECR ЕГ + 336, 313, 27 

след позоваване 7 10 GUE/NGL  -  

Съображение В § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 560, 65, 52 

2/ПГ + 327, 254, 91 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

След съображение В 11 GUE/NGL  -  

съображение Д § оригинален 

текст 

поотд. -  

Съображение Е § оригинален 

текст 

поотд. -  

съображение Й § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 662, 14, 3 

2/ПГ + 618, 15, 20 

съображение Л § оригинален 

текст 

ПГ + 543, 128, 7 

Съображение М § оригинален 

текст 

ПГ + 615, 51, 11 

съображение Н § оригинален 

текст 

ПГ + 400, 201, 79 

Съображение П § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 641, 6, 27 

2/ПГ + 477, 165, 32 

Съображение Р § оригинален 

текст 

разд.   

1/ПГ + 632, 26, 6 

2/ПГ + 630, 30, 16 

3/ПГ + 643, 7, 19 
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Предмет Изм. 

№ 

Автор ПГ и 

т.н. 

Гласуване Гласове чрез 

ПГ/ЕГ - бележки 

след съображение С 5 EFDD ПГ + 337, 305, 31 

след съобр. Т 12 GUE/NGL  -  

гласуване: резолюция (целия текст) ПГ + 472, 103, 99 

Предложения за резолюция на политическите групи 

B8-1051/2016  PPE  ↓  

B8-1052/2016  Verts/ALE  ↓  

B8-1053/2016  GUE/NGL  ↓  

B8-1055/2016  ECR  ↓  

B8-1056/2016  S&D  ↓  

B8-1057/2016  EFDD  ↓  

B8-1058/2016  ALDE  ↓  

 

Искания за поименно гласуване 

GUE/NGL: изменения 13, 14, 15, 16, 19, 20, § 3 

ECR: Изменение 24, съображение l, §§ 15 (2-ра част), 22 (2-ра част), окончателно 

гласуване 

EFDD: изменения 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

S&D: Изменения 22, 26-38, §§ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 

31, 33, съображения В, Й, Л, М, Н, П, Р 

Verts/ALE: Изменения 1, 26-38, § 27 (2-ра част) 
 

Искания за  гласуване поотделно 

ECR: §§ 11, 31, 33, съображение Н 

GUE/NGL: §§ 6, 12 

PPE: §§ 12, 22, 35, съображения Д, Е 

ALDE: §§ 3, 8, 12, 19, 21, 27, 31, 33, 34, съображения В, Д, M, П, Р 
 

Искания за разделно гласуване 

ECR: 

§ 17 

1-ва част: “счита, че фондовете на ЕС предоставят голяма възможност за финансиране на 

устойчиви инвестиции в енергийна инфраструктура и инфраструктура на 

обществения транспорт, както и интелигентно използване на информационните 

и комуникационните технологии;” 

2-ра част: “призовава за подобряване на изпълнението на различните критерии, в 

частност по отношение на критериите за заетост и за околната среда, както и на 

социалните критерии, за използване на фондовете на ЕС и всички финансови 

инструменти, управлявани от ЕИБ;” 
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§ 22 

1-ва част: “счита, че избягването на данъци, включително чрез прехвърлянето на 

материални и нематериални активи или услуги между дружествата на 

неадекватни цени (трансферна цена),”  

2-ра част: “следва да се предотврати и то се дължи и на липсата на европейска 

координация в областта на данъчните и търговските въпроси;” “призовава за 

по-голямо сътрудничество и сближаване между държавите членки в областта 

на данъчните, социалните и бюджетните въпроси;” 

 
съображение Й 

1-ва част: “като има предвид, че европейската промишленост, като осигуряваната от 

Alstom и Caterpillar, има висока добавена стойност с признат експертен опит;” 

“като има предвид, че понастоящем тази главна и стратегическа промишленост 

за ЕС е изправена пред свят със силна глобална конкуренция” 

2-ра част: “от страни, които изнасят продукти с по-ниски цени на европейския пазар, като 

провеждат агресивна и бързо разрастваща се политика на всички континенти, 

често с политическата и финансовата подкрепа на техните правителства” 

 
GUE/NGL: 

§ 7 

1-ва част: “припомня необходимостта от постигане на бързо споразумение относно 

преразглеждането на нормативната уредба относно инструментите за търговска 

защита с цел значителното им укрепване посредством подобряването на 

тяхната реактивност и ефективност;” 

2-ра част: отправя искане към Комисията да вземе предвид какво би било социалното и 

икономическото въздействие на признаването на статут на пазарна икономика 

за държавни или други непазарни икономики върху конкурентоспособността 

на промишлените сектори в ЕС; 

 
§ 8 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “за постигане на целта на стратегията 

„Европа 2020“” 

2-ра част: тези думи 

 
Verts/ALE: 

изменение 22 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “и на разходите за привеждане в 

съответствие на предприятията и отмяната на ненужното законодателство,” 

2-ра част: тези думи 

 
изменение 25 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “на конкурентоспособността и” 

2-ра част: тези думи 

 
Съображение П 

1-ва част: “като има предвид, че търговията със строителни машини в ЕС беше 

подложена на сериозни сътресения през последните години, свързани с 

намаляването на публичните и частните инвестиции,” 

2-ра част: “но и поради увеличаването на производствените разходи, произтичащо от 

увеличаването на цените на суровините;” 
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PPE: 

§ 13 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “или при които над 50% от стойността 

се реализира извън ЕС” и “припомня необходимостта от постигане на бързо 

споразумение относно „международен инструмент за обществени поръчки“; 

2-ра част: “или при които над 50% от стойността се реализира извън ЕС” 

3-та част: “припомня необходимостта от постигане на бързо споразумение относно 

„международен инструмент за обществени поръчки“; 

 
§ 14 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “и екомаркировката“ 

2-ра част: тези думи 

 
съображение Р 

1-ва част: “като има предвид, че справедливата търговия с промишлени продукти трябва 

да зачита правата на работниците и правилата за опазване на околната среда;” 

2-ра част: “като има предвид, че инвестициите в енергията от възобновяеми източници и 

енергийната ефективност са важен стимул за инвестициите в промишлени 

продукти, способни да създадат благоприятни цикли;” 

3-та част: “като има предвид, че иновациите и инвестициите в НИРД, работни места и 

осъвременяване на уменията са от съществено значение за устойчивия 

растеж;” 

 
съображение В 

1-ва част: “като има предвид, че намалението на производствените разходи между 2013 г. 

и 2015 г. даде възможност на продуктите на завода да станат по-привлекателни 

от продуктите от страни извън ЕС;” “като има предвид обаче, че Caterpillar 

реши да закрие завода” 

2-ра част: “с цел преместване на производството в други заводи с по-ниски стандарти за 

социална защита и опазване на околната среда от приложимите за 

европейската промишленост;” 

 
ALDE: 

§ 1 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “върху местните икономики и 

общности” и “и местните икономики и да се подпомогнат регионите”  

2-ра част: тези думи 

 
GUE/NGL, Verts/ALE: 

§ 3 

1-ва част: “припомня, че Европа е социална пазарна икономика, която има за цел 

постигането на устойчив и приобщаващ икономически растеж;” изразява 

съжаление относно отсъствието на реална промишлена политика на ЕС, която 

също така защитава работниците в ЕС; “по тази причина призовава Комисията 

да създаде истинска дългосрочна европейска индустриална стратегия с оглед 

на постигане на целта 20% от брутния вътрешен продукт да произхожда от 

промишлеността,;” 

2-ра част: “както е установено в стратегията „Европа 2020“;” 
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ECR, PPE: 

§ 5 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “енергийната ефективност, кръговата 

икономика” и “подчертава в този контекст отрицателното въздействие на 

намаляването на публичните и частните инвестиции и свиването на 

вътрешното потребление”; “като има предвид, че публичните и частните 

инвестиции и вътрешното потребление следва да бъдат насърчавани, за да 

стимулират растежа;” 

2-ра част: “енергийната ефективност, кръговата икономика” 

3-та част: “подчертава в този контекст отрицателното въздействие на намаляването на 

публичните и частните инвестиции и свиването на вътрешното потребление;” 

“като има предвид, че публичните и частните инвестиции и вътрешното 

потребление следва да бъдат насърчавани, за да стимулират растежа;” 

 
ECR, GUE/NGL: 

§ 10 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите:  

2-ра част: “европейска нормативна уредба, отворена към външния свят, с цел привличане 

и запазване на частните инвестиции, поддържане на”  с изключение на думата 

“нормативна” 

3-та част: “нормативна” 

 
GUE/NGL, ALDE, PPE: 

§ 11 

1-ва част: “отбелязва също така, че правилата за държавна помощ трябва да бъдат по-

добре приспособени, за да се генерират иновации и устойчивост” 

2-ра част: “и да се постигнат целите за насърчаване на висока степен на заетост и 

насърчаване на социални политики” с изключение на думата” “насърчаване“ 

3-та част: “насърчаване”  

4-та част: “в съответствие с член 9 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз;” 

 
ECR, GUE/NGL, PPE: 

§ 15 

1-ва част: Целият текст с изключение на думите: “съвместно с държавите членки, 

стратегия на Съюза за съгласувана и всеобхватна промишлена политика, 

насочена към реиндустриализацията на Европа и основана, наред с другото, на 

цифровизацията (в частност” и  “за тази цел призовава за по-голямо 

сътрудничество и сближаване между държавите членки в областта на 

данъчните, социалните и бюджетните въпроси, така че да се улесни 

възникването на съвместни промишлени проекти” 

2-ра част: “съвместно с държавите членки, стратегия на Съюза за съгласувана и 

всеобхватна промишлена политика, насочена към реиндустриализацията на 

Европа и основана, наред с другото, на цифровизацията (в частност”  

3-та част: “за тази цел призовава за по-голямо сътрудничество и сближаване между 

държавите членки в областта на данъчните, социалните и бюджетните 

въпроси, така че да се улесни възникването на съвместни промишлени 

проекти;” 
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GUE/NGL, PPE: 

§ 24 

1-ва част: “подчертава жизненоважната необходимост от развиването на технически 

умения, особено в производствения сектор; подчертава необходимостта от 

насърчаване на значението на технически квалифицираните работници; счита, 

че е от решаващо значение, за да се извлече максимална полза от нетния 

потенциал за създаване на работни места на екологосъобразната икономика, на 

съществуващата работна сила да се предоставят  подходящи възможности за 

придобиване на новите умения, необходими за прилагането на кръгова 

икономика; припомня, че квалифицираната работна сила е важна за 

жизнеспособността на производството;” с изключение на думата: 

“екологосъобразната”  

2-ра част: “екологосъобразната” 

3-та част: подчертава значението на насърчаването на по-доброто взаимодействие между 

образователните системи, университетите и пазара на труда, включително 

придобиването на умения и опит в работна среда и сътрудничеството с 

предприятията в създаването на иновационни „клъстери“; 

 
ECR, Verts/ALE: 

§ 27 

1-ва част: “счита, че всяка дейност по преструктуриране следва да бъде обяснена и 

обоснована пред заинтересованите страни, когато е целесъобразно, 

включително що се отнася до избора на мерките, предвидени във връзка с 

целите и алтернативните възможности;” с изключение на думите: “когато е 

целесъобразно” 

2-ра част:  

3-та част: “призовава за диалог на местно равнище, включващ всички заинтересовани 

страни с цел обсъждане на потенциално по-добри договорености в случаите на 

преструктуриране;” 
 

Разни 

Изменение 6 бе оттеглено. 

 


