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Изменение 1
Helmut Scholz

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. отбелязва със загриженост, че 
координацията на икономическите 
политики на равнище ЕС се състои от 
множество обвързващи и необвързващи 
инструменти и ангажименти1, което би 
могло да подкопае правната сигурност 
на реда в ЕС и което според
общественото мнение поражда
объркване относно точния обхват на 
отговорностите, поети от държавите-
членки във връзка с техния статут на 
държави, членуващи или нечленуващи 
в еврозоната;

1. отбелязва със загриженост, че 
въпреки хармонизацията на циклите 
на координация, координацията на 
икономическите политики на равнище 
ЕС се състои от множество обвързващи 
и необвързващи инструменти и 
ангажименти1, които, поради липсата 
им на методологична 
последователност и свързаност по 
отношение на съдържанието, биха 
могли да подкопаят правната 
сигурност на реда в ЕС и не могат да 
намалят съществуващото объркване 
в общественото мнение относно точния 
обхват на отговорностите на 
различните участващи институции 
на ЕС и да разсеят нарастващото 
недоволство от факта, че 
икономическата политика е насочена 
единствено към критериите за 
държавния дълг и намаляването на 
високите равнища на държавния дълг 
чрез структурни реформи в 
заетостта и социалната политика; 

Or. de

Изменение 2
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва необходимостта да се 
разграничават държавите от 
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еврозоната, държавите, които все 
още не са в нея, но са поели 
ангажименти за влизане в нея, и 
онези, които не са поели такива
ангажименти;

Or. en

Изменение 3
Anneli Jäätteenmäki

Проектостановище
Параграф 1a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отбелязва, че държавите-членки 
не се придържат към общоприетите 
правила и по-специално към Пакта за 
растеж и стабилност, съгласно 
който годишният бюджетен 
дефицит на държавите-членки следва 
да бъде по-малък от 3% от БВП и 
публичният дълг следва да не 
надвишава 60% от БВП; призовава 
държавите-членки да спазват Пакта 
за растеж и стабилност и други 
общоприети правила;

Or. fi

Изменение 4
Roberto Gualtieri

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че Европейският семестър, 
предложен за първи път в съобщението 
на Комисията от май и юни 2010 г. и 
първоначално основаващ се на 
необвързващ ангажимент на Съвета, 
следва да получи официална форма в 
регламента за засилване на надзора 

2. счита, че Европейският семестър, 
предложен за първи път в съобщението 
на Комисията от май и юни 2010 г. и 
първоначално основаващ се на 
необвързващ ангажимент на Съвета, 
следва да бъде включен по подходящ 
начин в правната рамка на ЕС при
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върху състоянието на бюджета и на 
надзора и координацията на 
икономическите политики 
(Регламент (ЕО) № 1466/97);

пълен демократичен контрол и
подходящо правно основание под 
формата на регламент в 
съответствие с член 121, параграф 6;

Or. en

Изменение 5
Helmut Scholz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. счита, че Европейският семестър, 
предложен за първи път в съобщението 
на Комисията от май и юни 2010 г. и 
първоначално основаващ се на 
необвързващ ангажимент на Съвета, 
следва да получи официална форма в 
регламента за засилване на надзора 
върху състоянието на бюджета и на 
надзора и координацията на 
икономическите политики (Регламент 
(ЕО) № 1466/97);

2. счита, че Европейският семестър, 
предложен за първи път в съобщението 
на Комисията от май и юни 2010 г. и 
първоначално основаващ се на 
необвързващ ангажимент на Съвета, 
следва да получи официална форма в 
регламента за засилване на надзора 
върху състоянието на бюджета и на 
надзора и координацията на 
икономическите политики (Регламент 
(ЕО) № 1466/97), и подчертава, че в 
бъдеще новият механизъм за 
координация следва да подлежи на 
задължителна редовна оценка от 
Европейския парламент;

Or. de

Изменение 6
Marietta Giannakou

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. Европейският семестър и 
оценката му във връзка с 
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координацията на равнище ЕС имат 
за цел да наблегнат на 
превантивните действия, заложени в 
Пакта за растеж и стабилност, като 
гарантират навременно и в реално 
време провеждането на 
дисциплинирани фискални политики
от страна на държавите-членки;

Or. el

Изменение 7
Roberto Gualtieri

Проектостановище
Параграф 2a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. припомня, че съгласно член 5, 
параграф 1 от ДФЕС държавите-
членки координират своите 
икономически политики в рамките на 
Съюза; следователно интегрираното 
координиране на икономическите 
политики под формата на 
Европейски семестър е подчинено на 
целите и изискванията, залегнали в 
ДЕС (по-специално член 3, параграф 3) 
и в ДФЕС (по-специално членове 121, 
126, 148);

Or. en

Изменение 8
Roberto Gualtieri

Проектостановище
Параграф 2б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. подчертава, че за да бъде 
ефективно, интегрираното 
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наблюдение на икономическите 
политики следва да не се свежда 
единствено до оценка на фискалните 
и структурните политики на 
държавите-членки на ЕС, но да бъде 
също така синхронизирано с целите и 
действията, предприети на равнище 
ЕС, както и с равнището и 
естеството на финансовите ресурси 
на Съюза; в тази връзка подчертава 
основната роля на политиките и 
действията на ЕС съгласно 
стратегията „ЕС 2020“, а именно 
политиките на сближаване, 
изследвания и иновации;

Or. en

Изменение 9
Roberto Gualtieri

Проектостановище
Параграф 2в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. за тази цел счита за подходящо да 
се създаде инструмент за 
междупарламентарна координация 
между националните парламенти и 
Европейския парламент, който да 
позволи установяването на диалог по 
всички аспекти от интегрираното 
координиране на икономически 
политики преди решенията, които 
всеки парламент следва да вземе 
съгласно съответния му 
конституционен ред; приканва 
Председателя да разгледа заедно с 
председателите на националните 
парламенти на държавите-членки на 
ЕС възможността за постигане на 
междупарламентарно споразумение 
за парламентарен контрол в рамките 
на Европейския семестър;
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Or. en

Изменение 10
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава, че Европейският семестър 
касае членове 121, 126 и 148 от ДФЕС, 
свързани съответно с координацията на 
икономическите политики и политиката 
в областта на заетостта, които се 
основават на две отделни правни 
процедури; признава, че наличието на 
по-широк поглед върху икономическото 
и бюджетно положение на държавите-
членки е от значение; подкрепя 
решението на Комисията да обедини 
своите препоръки в един интегриран 
текст, при условие обаче, че това няма 
да окаже отрицателно въздействие 
върху интегритета и съгласуваността на 
определени политики на ЕС;

3. признава, че Европейският семестър 
касае членове 121, 126 и 148 от ДФЕС, 
свързани съответно с координацията на 
икономическите политики и политиката 
в областта на заетостта, които се 
основават на две отделни правни 
процедури; признава, че наличието на 
по-широк поглед върху икономическото 
и бюджетно положение на държавите-
членки е от значение, особено на 
подготвителния етап, преди 
вземането на важни бюджетни 
решения в държавите-членки; 
подкрепя решението на Комисията да 
обедини своите препоръки в един 
интегриран текст, при условие обаче, че 
това няма да окаже отрицателно 
въздействие върху интегритета и 
съгласуваността на определени 
политики на ЕС;

Or. lt

Изменение 11
Helmut Scholz

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява съжаление, че 
демократичният контрол от страна 
на Европейския парламент играе 
сравнително незначителна роля в 

4. изразява съжаление, че изборът на 
правно основание позволява на 
Европейския парламент да допринесе 
за Европейския семестър единствено 
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процеса, и подчертава, че придаването 
на официална форма на Европейския 
семестър по никакъв начин не следва да 
застрашава допълнително 
прерогативите на Европейския 
парламент, предвидени в Договорите;

в общия законодателен дебат, което 
означава, че целият процес от 
вземането на политически решения 
до извършване на проверки на 
изпълнението остава основно 
прерогатив на Комисията, и 
подчертава, че придаването на 
официална форма на Европейския 
семестър по никакъв начин не следва да 
застрашава допълнително 
прерогативите на Европейския 
парламент, предвидени в Договорите;

Or. de

Изменение 12
Helmut Scholz

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. посочва връзката между 
засилената икономическа 
координация в ЕС и демократичната 
легитимност, която тя изисква, и 
потвърждава становището си, че 
такава легитимност може да се 
постигне единствено ако 
Европейският семестър се разгърне 
във всеобхватен европейски процес на 
консултация относно общите 
икономически и социални проблеми, 
към който освен институциите, 
които понастоящем вземат участие, 
да се включат и Европейският
парламент, националните 
парламенти, социалните партньори, 
съответните заинтересовани лица 
от гражданското общество и научни 
експерти, с цел да се формулират 
стратегии за действие, основаващи се 
не на конкуренция, а на 
сътрудничество, синхронизиране на 
интересите и социално сближаване 
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като основни цели на ЕС, и които да 
станат част от официалния 
европейски законодателен процес; в 
този контекст препоръчва 
настоящото правно основание да бъде 
преразгледано, а Европейският 
семестър да бъде „забавен“.

Or. de

Изменение 13
Constance Le Grip, Rafał Trzaskowski

Проектостановище
Параграф 5а (нов)

Проектостановище Изменение

5a. изразява твърдата си подкрепа за 
инициативата на полското 
председателство за провеждане на 
политическо заседание през есента на 
2011 г. относно многогодишната 
финансова рамка, за да се даде 
възможност за участие на 
националните парламенти в нейното 
обсъждане, в присъствието на 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, и подчертава, че този 
подход може да се възприеме с оглед 
на засилването на икономическото 
управление и демократичното 
наблюдение;

Or. fr

Изменение 14
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 6 – тире 2
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Проектостановище Изменение

– икономическият диалог, като ключов 
елемент на Европейския семестър, 
следва да бъде насочен към укрепване 
на демократичната легитимност на 
процеса и да гарантира, че на всеки етап 
се прилага подходящ метод за вземане 
на решения посредством подходящ 
парламентарен контрол, включващ 
както Европейския парламент, така и 
националните парламенти;

– икономическият диалог, като ключов 
елемент на Европейския семестър, 
следва да бъде насочен към укрепване 
на демократичната легитимност на 
процеса и по-доброто координиране на 
общата програма на ЕС и на мерките, 
предприемани от отделните 
държави-членки, и да гарантира, че на 
всеки етап се прилага подходящ метод 
за вземане на решения посредством 
подходящ парламентарен контрол, 
включващ както Европейския 
парламент, така и националните 
парламенти, както и насърчаването на 
междупарламентарния диалог и 
сътрудничество;

Or. lt

Изменение 15
Andrew Duff

Проектостановище
Параграф 6 – тире 4

Проектостановище Изменение

– икономическият диалог следва да се 
основава на набор от вече 
съществуващи методи на 
сътрудничество сред участващите 
институции;

заличава се

Or. en

Изменение 16
Helmut Scholz

Проектостановище
Параграф 6 – тире 4a (ново)
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Проектостановище Изменение

– правомощието да се отправят 
препоръки относно насоките на 
политиката, предоставено от
Европейския семестър само на 
Комисията, следва да бъде допълнено
от институционалното право на 
държавите-членки да отправят свои 
независими препоръки към 
институциите на ЕС;

Or. de

Изменение 17
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 6 – тире 5

Проектостановище Изменение

– прозрачността следва да бъде 
призната за ключов елемент от процеса, 
като Комисията и Съветът следва да се 
ангажират с публичното оповестяване 
на своите позиции и решения на всеки 
един етап;

– прозрачността следва да бъде 
призната за ключов елемент от процеса, 
като Комисията и Съветът следва да се 
ангажират с публичното оповестяване 
на своите позиции и решения на всеки 
един етап и да ги разяснят в 
Парламента, когато получат покана 
за това от съответните 
парламентарни комисии;

Or. lt

Изменение 18
Marietta Giannakou

Проектостановище
Параграф 7а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. Европейският парламент е 
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подходящото място за провеждане на 
икономически диалог и 
сътрудничество между 
националните парламенти и 
европейските институции.

Or. el

Изменение 19
Ashley Fox

Проектостановище
Параграф 7a (нов)

Проектостановище Изменение

7 a. признава задълженията на 
отделните държави-членки съгласно 
ДФЕС и взема предвид протоколите 
към него, включително протокол 
№ 15.

Or. en


