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Изменение  1 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Работна програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 2 – тире 4 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

– справяне с предизвикателствата пред 

равновесието между професионалния и 

личния живот и разликата между 

половете по отношение на 

заплащането и пенсиите; 

 

 

 

 

 

 

 

– справяне с разликата между 

половете по отношение на 

заплащането и пенсиите и 

предизвикателствата пред равновесието 

между професионалния и личния живот, 

включително чрез приемане на 

амбициозни предложения за 

директива за отпуска по майчинство 
и за отпуск за полагащите грижи 

лица, и чрез осигуряването на 

целодневни грижи и образование в 

ранна детска възраст, по-специално 

за да се гарантира, че жените и 

мъжете полагат еднакви грижи и 

получават еднакви доходи, както и да 

се увеличи участието на жените на 

пазара на труда; 

Or. en 
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Изменение  2 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Работна програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

5. изразява убеждението, че ЕС може 

да изпълнява ролята на световен 

лидер в разгръщането на пълния 

потенциал на единния пазар и за 

насърчаване на предприемачеството, 

лоялната конкуренция и 

инвестициите в областта на 

иновациите; 

5. счита, че икономически модели, 

основани единствено на растежа на 

БВП, на непрекъснатата прекомерна 

експлоатация на природните ресурси 

и на определянето на всички аспекти 

с помощта на финансови стойности 

(финансиализация), са достигнали 

своите граници; счита, че ЕС трябва 

да постави устойчивостта в центъра 

на всяка стабилна, ориентирана към 

бъдещето и към разрешаването на 

кризи икономическа политика; счита 

защитата на установените пазарни 

позиции за потенциална пречка по 

пътя към изграждането на нов 

икономически модел; 

Or. en 
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Amendment  3 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Работна програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

17. счита, че Европейският съюз трябва 

да намери конкретни решения за 

справяне с извънредната ситуация с 

бежанците, най-вече чрез преодоляване 

на първопричините, укрепване на 

сътрудничеството с държавите на 

транзитно преминаване и на произход 

на миграционните потоци и чрез 

използване на всички налични 

политики и инструменти, които да 

гарантират тяхното стабилизиране, 

възстановяване и развитие; 

17. счита, че Европейският съюз трябва 

да намери конкретни решения за 

справяне с извънредната ситуация с 

бежанците, най-вече чрез преодоляване 

на първопричините, чрез цялостни 

ответни мерки на политиките, 

които обхващат 

последователността на политиките 

в областта на развитието, 

търговията, климата и 

инвестиционните политики, като 

същевременно се гарантира безопасен 
и редовен достъп на лицата, търсещи 

международна закрила; 

Or. en 
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Amendment  4 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Работна програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 24 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

24. подчертава, че вътрешната и 

външната сигурност са все по-тясно 

свързани; 

24. подчертава, че вътрешната и 

външната сигурност са все по-тясно 

свързани; отново заявява обаче, че 

въвеждането на до голяма степен 

символични репресивни мерки, мерки 

за масово наблюдение и граничен 

контрол, които представляват 

заплаха за гражданските свободи, 

основните права и принципа на 

свободно движение, не е правилният 

отговор; 

Or. en 
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Изменение  5 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Работна програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 30 – тире 6 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

30. насърчаване на търговията като 

важен инструмент за насърчаване на 

икономическия растеж, създаването 

на работни места и 

конкурентоспособността и 

популяризиране на стандартите на ЕС, 

свързани с правата на човека и 

устойчивото развитие; инструментите 

на Европейския съюз за търговска 

защита трябва да бъдат модернизирани 

и енергично да се прилагат, както и да 

се използват нестандартни 

методологии при целесъобразност; 

30. като отхвърля Всеобхватното 

икономическо и търговско 

споразумение (ВИТС), 

Споразумението по търговията с 

услуги (TiSA) и Трансатлантическото 

партньорство за търговия и 

инвестиции (ТПТИ), и като 

отбелязва, че европейските граждани 
и Парламентът са все по-критично 

настроени към действителното 

въздействие на споразуменията за 

свободна търговия, тъй като те 

могат да имат нежелани отражения 

върху заетостта, 

конкурентоспособността и 

стандартите на ЕС, свързани с правата 

на човека и устойчивото развитие; 

изисква инструментите на Европейския 

съюз за търговска защита да бъдат 

модернизирани и търговските 

политики да бъдат проектирани в 

съответствие с целите за развитие 

на ЕС, целите относно климата, 

екологичните приоритети и 

социалните стандарти и 

стандартите за права на човека; 

Or. en 
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Изменение  6 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Работна програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 36 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

36. застъпва становището, че ЕС 

трябва да работи в насока към 

възходящо икономическо и социално 

сближаване, в пълно съответствие с 

правилата на Пакта за стабилност и 

растеж и с рамката за управление на 

европейския семестър; 

36. настоява, че ЕС трябва да работи в 

насока към възходящо сближаване по 

отношение на икономическите, 

социалните и ресурсните показатели; 

счита, че рамката за икономическо 

управление следва да бъде 

реформирана за тази цел; 

Or. en 
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Изменение  7 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Работна програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 38 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

38. счита, че ЕС трябва да повиши 

достоверността, последователността, 

националната ангажираност и 

демократичната легитимност на 

европейския семестър, за да 

гарантира, че държавите членки 

изпълняват специфичните за всяка 

държава препоръки със структурни 

реформи и инвестиции, насочени към 

модернизиране на техните икономики 

и повишаване на 

конкурентоспособността, следват 

фискална отговорност и преодоляват 

неравенствата и дисбалансите; 

38. счита, че ЕС трябва да повиши 

достоверността, последователността, 

националната ангажираност, 

демократичната легитимност, 

устойчивостта, свързаното с пола 

измерение и социалното измерение на 

действащата рамка за икономическо 

управление, като въведе по-прости, 

антициклични и прозрачни правила, 

като избягва моралния риск, като 

гарантира симетрично коригиране на 

макроикономическите дисбаланси и 

като стимулира публичните 

инвестиции;  

Or. en 
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Изменение  8 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Работна програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 48 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

48. призовава всички институции на ЕС 

да се стремят към възможно най-

високите стандарти за прозрачност, 

отчетност и неприкосновеност, и да се 

борят с конфликтите на интереси; 

48. като се има предвид, че 

непрозрачното, едностранно лобиране 

представлява значителна заплаха за 

определянето на политиките и за 

обществения интерес, изисква всички 

институции на ЕС да се стремят към 

възможно най-високите стандарти за 

прозрачност, отчетност и 

неприкосновеност, и да се борят 

неуморно с тенденцията за 

игнориране на конфликтите на 

интереси, която е гибелна за 

ефикасността, справедливостта и 

надеждността на процеса на вземане 

на решения; освен това подкрепя 

законодателно предложение за 

защитата на лицата, подаващи 

сигнали за нередности, в цяла Европа, 

както в частния, така и в публичния 

сектор, и припомня на Комисията 

нееднократните призиви на 

Парламента в тази насока; 

Or. en 
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Изменение  9 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Работна програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 49 a (нов) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 49a. изисква Комисията да бъде 

потвърдена като преговарящ с 

Обединеното кралство относно 

процедурата по член 50; 

Or. en 
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Изменение  10 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Работна програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че понастоящем 

Европа е изправена пред много общи и 

световни предизвикателства, но също 

така се увеличава чувството на 

неудовлетвореност и безпокойство сред 

много граждани във връзка с 

несигурната перспектива за бъдещето и 

липсата на възможности, за които 

гражданите очакват отговорните за 

вземане на решение да намерят отговор; 

като има предвид, че за да бъде 

успешен, Европейският съюз не може да 

се сведе до икономически проект; като 

има предвид, че спешно трябва отново 

да се спечелят сърцата на европейските 

граждани за европейския проект и за 

укрепване на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване; 

Б. като има предвид, че понастоящем 

Европа е изправена пред много общи и 

световни предизвикателства, но също 

така се увеличава чувството на 

неудовлетвореност и безпокойство сред 

много граждани във връзка с 

несигурната перспектива за бъдещето и 

липсата на възможности, за които 

гражданите очакват отговорните за 

вземане на решение да намерят отговор; 

като има предвид, че за да бъде 

успешен, Европейският съюз не може да 

се сведе до икономически проект; като 

има предвид, че спешно трябва отново 

да се спечелят сърцата на европейските 

граждани за европейския проект със 

сериозна промяна в курса на 

политиките на ЕС,и за укрепване на 

икономическото, социалното и 

териториалното сближаване; 

Or. en 
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Изменение  11 

Бас Ейкхаут 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE 

Работна програма на Комисията за 2017 г. 

Предложение за обща резолюция 

Съображение В a (ново) 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

 Ва. като има предвид, че въпреки 

своите недостатъци Парламентът 

носи особена отговорност за 

определянето на нашия общ 

европейски интерес и че той следва да 

спомага за преодоляването на 

настоящите разделения в Съвета, 

чиято работа бива възпрепятствана 

твърде често от национални 

пазарлъци и начини на мислене от 

вида „игра с нулев резултат“; 

Or. en 

 

 


