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Изменение  23 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 6 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

6. очаква Комисията да представи 

предложение за следващата фаза на 

стратегията „Европа 2020“ за растеж и 

работни места, което да отговаря на 

големите предизвикателства и 

възможности, пред които сме 

изправени, а именно на енергийния 

преход, цифровата революция и 

подготовка на европейците за тези 

промени; счита, че тази стратегия 

следва да съчетава съответните реформи 

с големи инвестиционни инициативи, 

въз основа на вече стартираните 

енергиен съюз и цифров единен пазар, 

както и нова инициатива за социални 

инвестиции и придобиване на нови 

умения; счита, че стратегията следва да 

бъде подкрепена чрез пълноценното 

използване на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции и 

преразгледаната МФР за периода 2014-

2020 г.; счита, че всички държави 

членки трябва да имат условията за 

прилагане на тази стратегия и че 

Икономическият и паричен съюз следва 

да се завърши, за да се стимулира 

сближаването в тази посока; счита, че 

външните стратегически партньорства 

следва също да отворят нови 

6. очаква Комисията да представи 

предложение за следващата фаза на 

стратегията „Европа 2020“ за растеж и 

работни места, което да отговаря на 

големите предизвикателства и 

възможности, пред които сме 

изправени, а именно на енергийния 

преход, цифровата революция и 

подготовка на европейците за тези 

промени; счита, че тази стратегия 

следва да съчетава съответните реформи 

с инвестиционни инициативи, въз 

основа на вече стартираните енергиен 

съюз и цифров единен пазар; счита, че 

стратегията следва да бъде подкрепена 

чрез пълноценното използване на 

Европейския фонд за стратегически 

инвестиции и преразгледаната МФР за 

периода 2014-2020 г.; счита, че всички 

държави членки трябва да имат 

условията за прилагане на тази 

стратегия и че Икономическият и 

паричен съюз следва да се завърши, за 

да се стимулира сближаването в тази 

посока; счита, че външните 

стратегически партньорства следва 

също да отворят нови възможности за 

успеха на тази стратегия; 
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възможности за успеха на тази 

стратегия; 

Or. en 
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Изменение  24 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

7. настоятелно призовава Комисията да 

представи силен отговор за решаване на 

социалните проблеми в ЕС, по-

специално що се отнася до 

безработицата, недостига на умения, 

социалното неравенство и 

изключването, както и рисковете от 

социален дъмпинг и изтичане на 

мозъци;  счита, че това налага 

икономическо възстановяване и 

инвестиции, стимулиращи създаването 

на качествени работни места, социални 

инвестиции, насочени към уменията, 

грижите за деца и други социалните 

услуги, както и социална икономика; 

счита, че това също така изисква по-

голямо сближаване, за да се 

гарантира, че в целия Съюз се спазва 

един набор от основни социални 

стандарти; счита в този контекст, че 

справедливата трудова мобилност 

следва да се насърчава като една от 

основните свободи в рамките на 

единния пазар; счита, че без забавяне 

трябва да се предприемат конкретни 

стъпки за постигане на обещания 

социален рейтинг ААА; призовава 

Комисията да насърчава по-тясното 

7. настоятелно призовава Комисията да 

представи силен отговор за решаване на 

социалните проблеми в ЕС, по-

специално що се отнася до 

безработицата, недостига на умения, 

социалното неравенство и 

изключването; счита, че това налага 

икономическо възстановяване и 

инвестиции, стимулиращи създаването 

на работни места и инвестиции, 

насочени към уменията и 

съвместяването на професионалния и 

семейния живот; счита в този 

контекст, че справедливата трудова 

мобилност следва да се насърчава като 

една от основните свободи в рамките на 

единния пазар; счита, че без забавяне 

трябва да се предприемат конкретни 

стъпки за постигане на обещания 

социален рейтинг ААА; 
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участие на социалните партньори на 

европейско и национално равнище за 

постигането на тази цел; 

Or. en 
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Изменение  25 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

11. счита, че формирането на 

балансирана и справедлива данъчна 

политика следва по целесъобразност да 

се разглежда като неразделна част от 

структурните реформи на държавите 

членки и че данъчната политика и 

политиката в областта на конкуренцията 

следва да се считат за две страни на 

една и съща монета в рамките на 

вътрешния пазар, в полза на всички 

потребители и граждани на ЕС, с оглед 

на по-нататъшен принос за създаването 

на работни места; подкрепя 

прехвърлянето на данъчната тежест от 

труда към други форми на устойчиво 

данъчно облагане; 

11. счита, че преразглеждането на 

данъчната политика следва по 

целесъобразност да се разглежда като 

неразделна част от структурните 

реформи на държавите членки и че 

данъчната политика и политиката в 

областта на конкуренцията следва да се 

считат за две страни на една и съща 

монета в рамките на вътрешния пазар, в 

полза на всички потребители и 

граждани на ЕС, с оглед на по-

нататъшен принос за създаването на 

работни места; подкрепя прехвърлянето 

на данъчната тежест от труда към други 

форми на устойчиво данъчно облагане; 

Or. en 
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Изменение  26 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

16. приканва Комисията, заедно с 

всички заинтересовани страни, да 

проучи всички варианти за укрепване на 

Икономическия и паричен съюз и 

повишаване на неговата устойчивост и 

насоченост към растеж, заетост и 

стабилност, със социално измерение, 

целящо запазване на социалната пазарна 

икономика на Европа, при зачитане на 

правото на колективно договаряне, при 

което да бъде гарантирана 

координацията на социалните 

политики на държавите членки, 

включително механизъм за 

минимална заплата или минимален 

доход, отделен и определен от всяка 

държава членка, и за подкрепа на 

борбата срещу бедността и 

социалното изключване, повторната 

интеграция на работниците на 

пазара на труда и доброволната 

мобилност и гъвкавост между 

професиите и държавите членки; 

16. приканва Комисията, заедно с 

всички заинтересовани страни, да 

проучи всички варианти за укрепване на 

Икономическия и паричен съюз и 

повишаване на неговата устойчивост и 

насоченост към растеж, заетост и 

стабилност, със социално измерение, 

целящо запазване на социалната пазарна 

икономика на Европа и при зачитане на 

правото на колективно договаряне; 

Or. en 
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Изменение  27 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

20. изразява дълбока загриженост 

относно неотдавнашните събития по 

средиземноморския път и пътя през 

Западните балкани, когато рекорден 

брой незаконни мигранти преминаха 

границите на ЕС, създавайки 

безпрецедентно предизвикателство за 

Европа и нейните държави членки, 

което налага единен и решителен 

европейски отговор; изразява 

подкрепата си за мерките, предложени 

от Комисията, и призовава за бързото 

приемане и прилагане от страна на 

държавите членки; подчертава, че 

следва да се отдели по-голямо внимание 

на инициативите, вече започнати от 

Комисията, по-специално 

предложенията за преместване и 

презаселване, тъй като схемата за 

спешно преместване, задействана в 

помощ на Италия и Гърция, не е 

решение на проблема с дългосрочното 

предизвикателство, поставено от 

натиска за предоставянето на убежище, 

а по-скоро тест с оглед на предстоящото 

законодателно предложение за 

постоянна схема за преместване, която 

да бъде задействана в ситуации на масов 

20. изразява дълбока загриженост 

относно неотдавнашните събития по 

средиземноморския път и пътя през 

Западните Балкани, когато рекорден 

брой мигранти преминаха границите на 

ЕС, създавайки безпрецедентно 

предизвикателство за Европа и нейните 

държави членки, което налага единен и 

решителен европейски отговор; 

изразява подкрепата си за мерките, 

предложени от Комисията, и призовава 

за бързото приемане и прилагане от 

страна на държавите членки; 

подчертава, че следва да се отдели по-

голямо внимание на инициативите, вече 

започнати от Комисията, по-специално 

предложенията за преместване и 

презаселване, тъй като схемата за 

спешно преместване, задействана в 

помощ на Италия и Гърция, не е 

решение на проблема с дългосрочното 

предизвикателство, поставено от 

натиска за предоставянето на убежище, 

а по-скоро тест с оглед на предстоящото 

законодателно предложение за 

постоянна схема за преместване, която 

да бъде задействана в ситуации на масов 

прилив; настоятелно призовава 
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прилив; настоятелно призовава 

Комисията да задейства необходимата 

схема, предназначена специално за 

ситуации на масов прилив; подчертава 

същевременно необходимостта да се 

ускори обработването на молбите за 

убежище и връщането на лицата, чиито 

искания са били отхвърлени; изразява 

подкрепата си за подход на „горещите 

точки“, обявен в програмата за 

миграцията, с цел засилване на 

оперативната подкрепа при 

пристигането на търсещи убежище 

лица, включително за регистрацията и 

началната обработка на заявленията, 

също и за тези, които не се нуждаят от 

закрила; отхвърля всякакви мерки, 

които фактически възстановяват 

граничния контрол, което излага на риск 

Шенгенското пространство; 

Комисията да задейства необходимата 

схема за временна закрила, 

предназначена специално за ситуации 

на масов прилив; подчертава 

същевременно необходимостта да се 

ускори обработването на молбите за 

убежище и връщането на лицата, чиито 

искания са били отхвърлени; изразява 

подкрепата си за подход на „горещите 

точки“, обявен в програмата за 

миграцията, с цел засилване на 

оперативната подкрепа при 

пристигането на търсещи убежище 

лица, включително за регистрацията и 

началната обработка на заявленията, 

също и за тези, които не се нуждаят от 

закрила; отхвърля всякакви мерки, 

които фактически възстановяват 

граничния контрол, което излага на риск 

Шенгенското пространство; 

Or. en 
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Изменение  28 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 29 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

29. призовава Комисията да представи 

предложение за следващата фаза на 

стратегията „Европа 2020“, което да 

отговаря на предизвикателствата на 

глобалната конкуренция, енергийния 

преход, цифровата революция и 

демографските тенденции; счита, че 

това предложение следва да съчетава 

структурна промяна с големи 

инвестиционни инициативи въз основа 

на съществуващите инструменти 

(бюджет на ЕС, ЕФСИ); 

29. призовава Комисията да представи 

предложение за следващата фаза на 

стратегията „Европа 2020“, което да 

отговаря на предизвикателствата на 

глобалната конкуренция, енергийния 

преход, цифровата революция и 

демографските тенденции; счита, че 

това предложение следва да съчетава 

структурна промяна с инвестиционни 

инициативи въз основа на 

съществуващите инструменти; 

Or. en 
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Изменение  29 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

35. настоятелно призовава Комисията да 

финализира и представи пакета за 

трудовата мобилност до края на 

годината, както разгледа и 

отрицателните въздействия на 

трудовата мобилност; призовава за 

силни трансгранични трудови 

инспекции за борба със злоупотребите; 

счита, че мобилността в Европа е 

основно право; призовава Комисията 

освен това да предприеме действия за 

насърчаване на интеграцията и 

пригодността за заетост на 

работниците; припомня на Комисията 

за ангажимента ѝ по отношение на 

Директивата относно командироването 

на работници; 

35. настоятелно призовава Комисията да 

финализира и представи пакета за 

трудовата мобилност до края на 

годината; призовава за силни 

трансгранични трудови инспекции за 

борба със злоупотребите; счита, че 

мобилността в Европа е основно право; 

припомня на Комисията за ангажимента 

ѝ по отношение на Директивата относно 

командироването на работници; 

Or. en 
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Изменение  30 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

36. изисква конкретни действия за 

премахване на все още продължаващата 

дискриминация на пазара на труда, 

особено по отношение на възрастните 

работници, дългосрочно безработните 

лица, жените, работниците с 

увреждания и младите хора; припомня 

необходимостта да се обърне внимание 

на проблемите на дългосрочно 

безработните не само чрез образование 

и обучение, но и чрез приобщаването на 

пазарите на труда, по-добри 

консултации и подкрепа за търсещите 

работа, целеви субсидии за наемане на 

работа и обвързани с връщането на 

работа обезщетения; 

36. изисква конкретни действия за 

премахване на все още продължаващата 

дискриминация на пазара на труда, 

особено по отношение на възрастните 

работници, дългосрочно безработните 

лица, имигрантите, малцинствата, 

жените, работниците с увреждания и 

младите хора; припомня 

необходимостта да се обърне внимание 

на проблемите на дългосрочно 

безработните не само чрез образование 

и обучение, но и чрез приобщаването на 

пазарите на труда, по-добри 

консултации и подкрепа за търсещите 

работа, целеви субсидии за наемане на 

работа и обвързани с връщането на 

работа обезщетения; 

Or. en 
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Изменение  31 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 46 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

46. приветства публикуването на нов 

пакет данъчни политики и изисква от 

Комисията да демонстрира амбициозен 

подход в стремежа за гарантиране на 

справедлива данъчна система, 

основаваща се на принципа, че данъците 

се плащат в държавата на генериране на 

печалбите, като се избягват 

нарушенията на вътрешния пазар и 

нелоялната конкуренция; 

46. приветства публикуването на нов 

пакет данъчни политики и изисква от 

Комисията да демонстрира амбициозен 

подход в стремежа за гарантиране на  

данъчна система, основаваща се на 

принципа, че данъците се плащат в 

държавата на генериране на печалбите, 

като се избягват нарушенията на 

вътрешния пазар и нелоялната 

конкуренция; 

Or. en 
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Изменение  32 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 79 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  79a. призовава Комисията да 

представи предложения за 

създаването на европейско 

производство по несъстоятелност за 

държави с цел запазване на пазарната 

дисциплина и за въвеждане на 

гранични стойности на експозиция и 

рискови тегла за държавния дълг, 

който вече не може да се счита за 

безрисков; 

Or. en 
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Изменение  33 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 86 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

86. подчертава, че ефективното 

многостранно сътрудничество 

трябва да остане съществена цел на 

търговската политика на ЕС, и 

призовава Комисията да работи за 

постигане на споразумение на 10-ата 

министерска конференция в Найроби 

през декември 2015 г.; 

86. подчертава, че постигането на 

споразумение в Световната търговска 

организация (СТО) остава основна цел 

на търговската политика на ЕС, и 

призовава Комисията да работи за 

постигането на споразумение на 10-

ата конференция на министерско 

равнище в рамките на СТО в Найроби 

през декември 2015 г.; призовава 

Комисията да приключи текущите 

многостранни преговори за 

Споразумението по търговията с 

услуги (TiSA), Споразумението за 

информационните технологии (СИТ) 

и Споразумението за екологичните 

стоки, които, ако бъдат успешно 

приключени, ще послужат като 

необходими стъпки за даването на 

допълнителен тласък на 

продължаващите усилия за 

либерализация на търговията в 

рамките на СТО; 

Or. en 
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Изменение  34 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 89 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

89. приветства приемането на 

Европейската програма за сигурност за 

периода 2015 – 2020 г. и приоритетите, 

определени в областта на борбата с 

тероризма, трансграничната 

организирана престъпност и 

киберпрестъпността, и напълно 

подкрепя ангажимента на Комисията в 

стратегията за вътрешна сигурност да 

окаже помощ за справяне със заплахите 

за вътрешната сигурност на държавите 

членки във връзка с чуждестранните 

бойци и тероризма; подчертава, че ЕС 

трябва да се изправи пред нарастващата 

заплаха на „домашния тероризъм“, 

произтичаща от „чуждестранните 

бойци“, т.е. лицата, които заминават в 

държава, различна от тяхната държава 

на пребиваване или от тази, на която са 

граждани, с цел извършване, планиране 

или подготовка на терористични актове 

или предоставяне или получаване на 

обучение в тероризъм, включително във 

връзка с въоръжени конфликти; 

изразява съгласие, че предотвратяването 

на радикализацията следва да бъде 

приоритет за ЕС; изразява съжаление 

относно липсата на по-конкретни 

89. приветства приемането на 

Европейската програма за сигурност за 

периода 2015 – 2020 г. и приоритетите, 

определени в областта на борбата с 

тероризма, трансграничната 

организирана престъпност и 

киберпрестъпността, и напълно 

подкрепя ангажимента на Комисията в 

стратегията за вътрешна сигурност да 

окаже помощ за справяне със заплахите 

за вътрешната сигурност на държавите 

членки във връзка с чуждестранните 

бойци и тероризма; подчертава, че ЕС 

трябва да се изправи пред нарастващата 

заплаха на „домашния тероризъм“, 

произтичаща от „чуждестранните 

бойци“, т.е. лицата, които заминават в 

държава, различна от тяхната държава 

на пребиваване или от тази, на която са 

граждани, с цел извършване, планиране 

или подготовка на терористични актове 

или предоставяне или получаване на 

обучение в тероризъм, включително във 

връзка с въоръжени конфликти; 

изразява съгласие, че предотвратяването 

на екстремизма, използващ насилие, 

следва да бъде приоритет за ЕС;  
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Or. en 
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Изменение  35 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 118 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  118a. настоятелно призовава 

Комисията да отдаде приоритетно 

значение на деблокирането на 

преразглеждането на Регламента 

относно достъпа до документи и да 

последва препоръките, направени от 

Парламента в последователни 

резолюции относно прозрачността и 

достъпа до документи; 

Or. en 
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Изменение  36 

София ин 'т Велд 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Работна програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 120 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

  120a. приканва Комисията да работи 

съвместно с Парламента за 

разработване на механизъм за 

наблюдение и прилагане на основните 

права, принципите на правовата 

държава и демократичното 

управление, в съответствие с 

насоките, които предстоят да бъдат 

определени в бъдещ доклад по 

собствена инициатива на 

Парламента; 

Or. en 

 

 


