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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проектoрешение
Съображение 1

Текст, предложен от Европейския 
съвет

Изменение

(1) Член 48, параграф 6 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) дава 
възможност на Европейския съвет, като 
действа с единодушие след консултация 
с Европейския парламент, Комисията, и 
в определени случаи, с Европейската 
централна банка, да приеме решение за 
изменение на всички или на част от 
разпоредбите на третата част на 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС). Това 
решение не може да разшири областите 
на компетентност, предоставени на 
Съюза с Договорите, и влиза в сила, при 
условие че бъде одобрено от 
държавите-членки в съответствие с 
конституционните им изисквания.

(1) Член 48, параграф 6 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) дава 
възможност на Европейския съвет, като 
действа с единодушие след консултация 
с Европейския парламент, Комисията, и 
в определени случаи, с Европейската 
централна банка, да приеме решение за 
изменение на всички или на част от 
разпоредбите на третата част на 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС). Това 
решение не може да разшири областите 
на компетентност, предоставени на 
Съюза с Договорите, и влиза в сила, при 
условие че бъде одобрено от всички 
държави-членки на ЕС в съответствие 
с конституционните им изисквания.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да изясни кои държави-членки на Европейския съюз 
ще трябва да одобрят предложената промяна в Договора.

Изменение 2
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Проектoрешение
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Европейския 
съвет

Изменение

(3а) На своето заседание от 16 
декември 2010 г. Европейският съвет 
също така постигна съгласие, че 
държавите-членки с парична единица, 
различна от еврото, могат, в 
зависимост от случая, да решат да 
участват в операциите, провеждани в 
рамките на механизма.

Обосновка

Настоящото изменение е в съответствие със заключенията от заседанието на 
Европейския съвет от декември 2010 г.

Изменение 3

Проектoрешение
Съображение 4

Текст, предложен от Европейския 
съвет

Изменение

(4) Механизмът за стабилност ще 
предостави необходимото средство за 
действие при ситуации, застрашаващи 
финансовата стабилност на еврозоната 
като цяло, подобни на положението 
през 2010 г., като по този начин 
способства за запазването на 
икономическата и финансова 
стабилност на самия Съюз. На 
заседанието си от 16 декември 2010 г. 
Европейският съвет постигна съгласие, 
че тъй като механизмът е разработен да 
гарантира финансовата стабилност на 
еврозоната като цяло, член 122, 
параграф 2 от ДФЕС вече няма да е 
необходим за тази цел. Ето защо 
държавните и правителствените 
ръководители постигнаха съгласие, че 
той не следва да се използва за тази 

(4) Механизмът за стабилност ще 
предостави необходимо средство за 
действие при ситуации, застрашаващи 
финансовата стабилност на еврозоната, 
съставена от държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, 
подобни на положението през 2010 г., 
като способства за запазването на 
икономическата и финансова 
стабилност на самия Съюз. На 
заседанието си от 16 декември 2010 г. 
Европейският съвет постигна съгласие, 
че тъй като механизмът е разработен да 
гарантира финансовата стабилност на 
еврозоната като цяло, член 122, 
параграф 2 от ДФЕС вече няма да е 
необходим за тази цел, считано от 
датата на влизане в сила на 
настоящото решение. 
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цел.

Изменение 4

Проектoрешение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Европейския 
съвет

Изменение

(4а) Механизмът за стабилност ще 
допълни мерките, използвани за 
намаляване на рисковете по 
отношение на финансовата 
стабилност, включително засилване 
на предпазните и корективните 
мерки на Пакта за стабилност и 
растеж, по-стриктен надзор на 
националните бюджети и използване 
на нови процедури във връзка с 
макроикономическите дисбаланси.

Изменение 5

Проектoрешение
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Европейския 
съвет

Изменение

(4б) Необходимо е държавите-членки, 
особено тези, чиято парична единица 
е еврото, да работят съвместно в дух 
на солидарност с цел разрешаване на 
въпросите, свързани с 
конкурентоспособността и 
макроикономическите дисбаланси 
между държавите-членки в 
средносрочен и дългосрочен план.

Изменение 6
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Проектoрешение
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Европейския 
съвет

Изменение

(4в) Комисията следва да изготви 
предложение за приемане съгласно 
обикновената законодателна 
процедура на подробен набор от 
правила за определяне на начините, 
по които механизмът за стабилност 
ще бъде управляван и използван, и 
следва да уточни кои инструменти 
трябва да бъдат използвани в 
рамките на съответните 
правомощия.

Изменение 7

Проектoрешение
Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Европейския 
съвет

Изменение

(4г) Комисията следва също така да 
разгледа други механизми с цел 
гарантиране на финансовата 
стабилност на еврозоната и следва да 
направи необходимите законодателни 
предложения.

Изменение 8

Проектoрешение
Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Европейския 
съвет

Изменение

(4д) Комисията следва да проучи 
потенциала на една бъдеща система 
на еврооблигации като допълнителен 
механизъм за запазване на 
стабилността на еврозоната, и в 
частност да разгледа условията, при 
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които тази система би била от полза 
за всички участващи държави-членки 
и за еврозоната като цяло.

Изменение 9

Проектoрешение
Съображение 4 e (ново)

Текст, предложен от Европейския 
съвет

Изменение

(4е) Кризата подчерта 
необходимостта от ускоряване на 
процеса на балансирано, устойчиво и 
цялостно икономическо сближаване и 
координация на политиките, 
излизаща извън пределите на 
настоящата рамка, като по този 
начин се допринесе за укрепването на 
метода на Съюза. Съответно всяко 
следващо преразглеждане на ДФЕС 
съгласно обикновената процедура 
следва да съдържа предложения, 
които имат за цел да гарантират, че 
разпоредбите, свързани с 
установяването и функционирането 
на механизъм за стабилност, са 
интегрирани и се прилагат съгласно 
метода на Съюза.

Изменение 10

Проектoрешение
Член 1 

Текст, предложен от Европейския 
съвет

Изменение

В член 136 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз
се добавя следният параграф:

В член 136, параграф 1 от ДФЕС се 
добавя следната буква:

„3. Държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото, могат да 

„в) да се установи постоянен 
механизъм за стабилност, с цел да се 
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установят механизъм за стабилност, 
който да се задейства, ако е 
абсолютно необходимо да се гарантира 
стабилността на еврозоната като цяло. 
Предоставянето на необходимата 
финансова помощ в рамките на 
механизма ще бъде строго обвързано с 
условия.“.

гарантира стабилността на еврозоната, 
съставена от държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото.
Държавите-членки с парична 
единица, различна от еврото, могат 
да решат да участват в механизма. 
Предоставянето на необходимата 
финансова помощ в рамките на 
механизма ще бъде строго обвързано с 
условия в съответствие с 
принципите и целите на Съюза, 
както е установено в Договора за 
Европейския съюз и в настоящия 
Договор. Постоянният механизъм за 
стабилност се разработва по начин, 
който да насърчава бюджетната 
дисциплина и да допринася за 
устойчивостта на публичните 
финанси в дългосрочен план.“.

Изменение 11

Проектoрешение
Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Съвета Изменение

Член 1a
В член 136, параграф 2 от ДФЕС 
първата алинея се заменя със следния 
текст:
„Единствено членовете на Съвета, 
представляващи държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, 
участват в гласуването на мерките, 
посочени в параграф 1, букви а) и б). 
Единствено членовете на Съвета, 
представляващи държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, и 
тези, представляващи държавите-
членки, които участват в 
постоянния механизъм за 
стабилност и допринасят за него, 
участват в гласуването във връзка с 
параграф 1, буква в).“
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Изменение 12

Проектoрешение
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Европейския 
съвет

Изменение

Държавите-членки незабавно 
уведомяват генералния секретар на 
Съвета за приключването на 
процедурите за одобрение на 
настоящото решение съгласно своите 
конституционни изисквания.

Всички държави-членки на ЕС
незабавно уведомяват генералния 
секретар на Съвета за приключването на 
процедурите за одобрение на 
настоящото решение съгласно своите 
конституционни изисквания.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел да изясни кои държави-членки на Европейския съюз 
уведомяват генералния секретар на Съвета за приключването на процедурите за 
одобрение на настоящото решение.
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