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Изменение  60 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 49 б (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  49б. призовава за бързи действия за 

завършване на изграждането на 

банковия съюз с общ фискален 

предпазен механизъм за Единния фонд 

за преструктуриране (ЕФП), с 

подходящи размери и с пряка 

кредитна линия от Европейския 

механизъм за стабилност, както и с 

европейска схема за застраховане на 

депозитите; призовава за извършване 

на оценка на настоящата рамка за 

възстановяване и преструктуриране; 

изтъква необходимостта от по-

нататъшно намаляване на рисковете 

и дисбалансите, произтичащи главно 

от продължаващата липса на 

растеж; призовава Комисията 

незабавно да предложи европейска 

стратегия за развитието на добре 

функциониращ вторичен пазар по 

отношение на необслужваните 

кредити, включително чрез 

определяне на европейски план за 

дружества за управление на активи и 

необходимата фина настройка на 

прилагането на разпоредбите за 

държавните помощи; 

Or. en 
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Изменение  61 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 5 а (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

 5a. призовава за създаването на 

фискален капацитет на еврозоната, 

заедно с кодекс за сближаване, в 

допълнение към пълноценното 

използване на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции и 

европейските структурни и 

инвестиционни фондове; отново 

заявява, че фискалният капацитет на 

еврозоната следва да има за цел 

насърчаване на социално-

икономическо сближаване във 

възходяща посока и смекчаване на 

икономическите сътресения; 

подчертава, че фискалният 

капацитет на еврозоната трябва да 

бъде включен в правната рамка на ЕС 

и да подлежи на демократичен 

контрол; изразява съгласие с 

Комисията, че фискалният 

капацитет на еврозоната следва да 

бъде отворен за държавите извън 

еврозоната, които желаят да се 

присъединят; 

Or. en 
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Изменение  62 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Общо предложение за резолюция 

 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 2 а (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  2a. подчертава, че социалното 

измерение на европейската 

интеграция не може да се сведе до 

въпроси, свързани със свободата на 

движение; призовава за предприемане 

на по-енергични общи действия с цел 

подобряване на условията на труд, 

намаляване на бедността и 

социалното неравенство и на 

неравенството между половете, 

предоставяне на висококачествено 

образование и обучение за всички, 

ускоряване на процеса на възходящо 

сближаване по отношение на 

икономическите показатели и 

равнищата на доходите между 

отделните държави, както и за 

засилване на икономическото, 

социалното и териториалното 

сближаване в рамките на ЕС; 

препраща към своята резолюция 

относно европейския стълб на 

социалните права за подробни 

предложения за това как ЕС-27 следва 

заедно да постигнат една по-социална 

Европа; приветства предложението 

на Комисията за съвместна 

прокламация на принципите на 

Европейския стълб на социалните 

права и потвърждава готовността си 
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да работи с Комисията и Съвета за 

окончателно оформяне на 

съвместната прокламация до края на 

2017 г.; 

Or. en 
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Изменение  63 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 15 а (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  15a. призовава Комисията да внесе 

законодателни предложения за 

конкретни европейски инициативи за 

подобряване на условията на живот и 

труд; подчертава по-специално, че в 

случай че социалните партньори не са 

готови за преговори относно 

преразглеждането на Директивата 

относно писмената декларация 

(Директива 91/533/ЕИО)1 Комисията 

следва да внесе законодателно 

предложение за рамкова директива 

относно достойни условия на труд, 

гарантиращи на всеки работник 

достъп до основен набор от трудови и 

социални права, включително в 

цифровата икономика; 

 

________________ 

 OВ L 288, 18.10.1991 г, стр. 32. 

Or. en 
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Изменение  64 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 15 б (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  15б.  призовава за по-нататъшни 

стъпки по инициативата във връзка с 

достъпа до социална закрила, след 

консултациите със социалните 

партньори с конкретни предложения, 

за да се гарантира, че във всички 

форми на трудови правоотношения 

всички хора натрупват 

социалноосигурителни права, 

включително за адекватни пенсии; 

Or. en 
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Изменение  65 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 15 в (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  15в. настоятелно призовава 

Комисията да представи директива с 

инициатива за установяване на 

гаранция за децата, с цел да се намали 

вредното въздействие на детската 

бедност, като се гарантира, че всички 

деца, които са изложени на риск от 

изпадане в бедност, имат достъп до 

безплатно здравеопазване, безплатно 

образование, безплатни детски 

грижи, приемливи жилища и 

пълноценно хранене; 

Or. en 
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Изменение  66 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 15 г (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  15г. припомня жизненоважното 

значение на европейското 

законодателство относно здравето и 

безопасността на работното място; 

припомня на Комисията, че третата 

група вещества, обхванати от 

Директивата относно канцерогените 

и мутагените (2004/37/EО)1, следва да 

бъде незабавно определена и 

директивата трябва да бъде 

разширена, за да обхване токсичните 

за репродукцията вещества; 

 

 

1ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50. 

Or. en 
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Изменение  67 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 15 д (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  15д. подчертава, че Комисията 

следва да предостави на държавите 

членки цялата необходима подкрепа 

за пълното прилагане на гаранцията 

за младежта, гаранцията за 

уменията и други важни инвестиции 

в хората, включително образование в 

ранна детска възраст и грижи за 

деца, които да са качествени, 

достъпни и на разумни цени, както и 

услуги за полагане на грижи за 

възрастни хора и лица на издръжка; 

призовава Комисията да осигури до 

2020 г. подходящо финансиране за 

инициативата за младежка заетост, 

както и да прави всичко възможно, за 

да помогне на държавите членки да 

използват всички налични средства 

от европейските структурни и 

инвестиционни фондове; призовава 

Комисията да запази схемата 

„Еразъм +“ и значително да увеличи 

нейното финансиране; приветства 

предложението на Комисията 

относно Европейския корпус за 

солидарност, чиято цел е да се 

признае и насърчава признаването на 

доброволческата дейност на младите 

хора и на солидарността през 

границите в рамките на Съюза; 
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подчертава обаче, че е необходимо да 

се преразгледа предложеното 

законодателство, за да се гарантира, 

че инициативата за Европейския 

корпус за солидарност не оказва 

отрицателно въздействие върху други 

съществуващи програми, като 

например „Еразъм +“, и че 

доброволчеството няма 

систематично се използва като 

заместител на платения труд; 

Or. en 
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Изменение  68 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 74 а (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  74a. подчертава необходимостта 

от допълнителни стъпки за 

привеждане на търговските 

политики на ЕС в съответствие с 

целите за устойчиво развитие и 

Парижкото споразумение относно 

изменението на климата и от 

насърчаване на световна търговия, 

която е справедлива и регулирана в 

интерес на всички хора на 

планетата; призовава по-специално 

за: 

 • законодателно предложение за 

задължителна надлежна проверка на 

световните вериги за създаване на 

стойност, за да се противодейства на 

нелоялните търговски практики, да 

се осигури прозрачност и 

проследяемост, както и да бъдат 

отстоявани правата на човека, 

трудовите права и свързаните с 

околната среда права;  

 • успешно и бързо приключване 

на преговорите относно 

модернизирането на инструментите 

за търговска защита на ЕС срещу 

използвани от трети страни 

търговски практики и субсидии, 
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които изкривяват конкуренцията; 

 • действия от страна на 

Комисията за намаляване на 

свръхкапацитета в стоманодобива в 

световен план в контекста на 

основаната на правила многостранна 

търговска система, включително чрез 

съответното антидъмпингово и 

антисубсидийно законодателство; 

 • по-нататъшни стъпки към 

създаването на многостранна съдебна 

система в областта на 

инвестициите, която да замени 

частния арбитраж в системата за 

уреждане на спорове между 

инвеститор и държава;  

 • предложения на Комисията за 

промяна на начина, по който се 

прилагат главите в търговските 

споразумения за „търговия и 

устойчиво развитие“; прилагането на 

санкции за неспазване на 

разпоредбите относно устойчивото 

развитие следва да бъде възможно 

само в краен случай, когато всички 

други механизми на сътрудничество и 

посредничество са изчерпани; 

 • конкретни предложения на 

Комисията въз основа на документа 

за размисъл относно извличането на 

ползите от глобализацията, за 

създаване на жизнеспособни нови 

възможности за европейците, които 

са били ощетени от световна 

икономическа конкуренция; тези 

предложения следва да са част от 

инвестиционната стратегия на ЕС за 

устойчиво развитие и да включват 

актуализиране и укрепване на 

инструменти като Европейския фонд 

за приспособяване към 

глобализацията; 

 • продължителен натиск от 

страна на Комисията спрямо Съвета 

да публикува преговорните мандати 
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за търговски преговори, като счита, 

че по принцип те следва да станат 

публично достояние, включително 

приетите преди това; настоятелно 

призовава Комисията за повече усилия 

за гарантиране на прозрачност за 

широката общественост освен за 

парламентаристите, които трябва 

да бъдат напълно информирани на 

всички етапи от жизнения цикъл на 

споразуменията, както и да 

подчертае необходимостта от 

редовен диалог с гражданското 

общество с цел възстановяване на 

доверието в търговската политика на 

ЕС; 

Or. en 
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Изменение  69 

Мария Жуан Родригеш 

от името на групата S&D 

 

Общо предложение за резолюция 

PPE, ECR, ALDE 

Работната програма на Комисията за 2018 г. 

Общо предложение за резолюция 

Параграф 74 б (нов) 

 

Общо предложение за резолюция Изменение 

  74б. насърчава Комисията да 

продължи да договаря балансирани и 

справедливи търговски споразумения, 

като взема надлежно предвид 

чувствителните за селското 

стопанство въпроси, които да 

включват твърди ангажименти по 

отношение на трудовите стандарти 

и данъчната прозрачност, 

многостранни споразумения в 

областта на околната среда, 

устойчивото развитие, санитарните 

и фитосанитарните стандарти и 

други норми за селскостопански и 

хранителни продукти; 

предупреждава, че Парламентът ще 

може да дава съгласие за нови 

търговски споразумения единствено 

ако изложените по-горе въпроси 

бъдат надлежно взети под внимание; 

Or. en 

 

 


