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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно наказателните мерки за коригиране на прекомерните 
макроикономически неравновесия в еврозоната
(COM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2010)0525),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 121, параграф 6 и член 136 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията внесе 
предложението до Парламента (C7-0299/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 
(A7-0000/2010),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Опитът, събран по време на 
първото десетилетие от 
функционирането на Икономическия 
и паричен съюз, показва необходимост 
от подобряване на икономическото 
управление в Съюза, което следва да 
бъде изградено на основата на по-
силна национална ангажираност по 
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отношение на общоприети правила и 
политики и на по-стабилна рамка на 
равнището на Съюза за надзор на 
националните икономически 
политики.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение -1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Подобрената рамка за 
икономическо управление следва да се 
основава на няколко взаимно свързани 
политики за устойчив растеж и 
създаване на работни места, които 
трябва да бъдат съгласувани една с 
друга, и по-конкретно стратегия на 
Съюза за растеж и създаване на 
работни места, ефективна рамка за 
предотвратяване и коригиране на 
прекомерни бюджетни позиции 
(Пакта за стабилност и растеж), 
стабилна рамка за предотвратяване и 
коригиране на макроикономически 
неравновесия, засилено регулиране и 
надзор на финансовите пазари 
(включително макропруденциален 
надзор от Европейския комитет за 
системен риск) и надежден 
постоянен механизъм за преодоляване 
на кризи.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение -1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) Пактът за стабилност и 
растеж и цялата рамка за 
икономическо управление следва да 
допълват и да са съвместими със 
стратегията на Съюза за растеж и 
създаване на работни места, която 
има за цел да засили 
конкурентоспособността и 
социалната стабилност на Съюза.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение -1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1в) Укрепването на икономическото 
управление следва да върви ръка за 
ръка със засилването на 
демократичната легитимност на 
икономическото управление в Съюза, 
което следва да бъде постигнато чрез 
по-непосредствено и по-навременно 
участие на Европейския парламент и 
на националните парламенти по 
време на процедурите за координация
на икономическите политики.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение -1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1г) Европейският семестър за 
координация на икономическите 
политики следва да има основна роля 
за прилагане на изискването съгласно 
член 121, параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) държавите-членки да 
провеждат икономическите си 
политики като въпрос от общо 
значение и съответно да ги 
координират. Прозрачността и 
независимият надзор са неделима 
част от засиленото икономическо 
управление. Съветът и Комисията 
следва да оповестят публично и да 
изложат основанията за своите 
позиции и решения на подходящите 
етапи от процедурите за 
координация на икономическите 
политики. 

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение -1 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1д) За да се гарантира прозрачност и 
ефективен партньорски натиск, 
Европейският парламент може да 
прикани съответните държави-
членки да разяснят решенията и 
политиките си пред неговата 
компетентна комисия.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение -1 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1е) Годишните препоръки на 
Комисията по отношение на 
политиките следва да се обсъждат в 
Европейския парламент преди 
началото на обсъжданията в Съвета.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение -1 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1ж) Без да се засягат правата и 
задълженията им съгласно ДФЕС, 
държавите-членки, чиято парична 
единица не е еврото, следва да имат 
право да прилагат 
законодателството относно 
икономическото управление.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение -1 з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1з) Комисията следва да има по-
силна и независима роля в 
процедурата за засилен надзор. Това се 
отнася до специфични за отделните 
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държави оценки, наблюдение, мисии, 
препоръки и предупреждения. Освен 
това ролята на Съвета следва да бъде 
ограничена по отношение на мерките, 
водещи до евентуални санкции, и 
гласуването с обратно квалифицирано 
мнозинство в Съвета следва да се 
използва при всяка възможност в 
съответствие с ДФЕС.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение -1 и (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1и) Настоящият регламент следва 
да влезе в сила възможно най-скоро 
след приемането му. При изготвяне 
на предложения за мерки за прилагане 
на настоящия регламент обаче 
Комисията следва да отчете 
настоящото икономическо 
положение на съответната държава-
членка и всички останали фактори 
от значение.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2 ) Трябва да се оползотвори опитът, 
натрупан през първото десетилетие от 
функционирането на Икономическия и 
паричен съюз.

(2) Трябва да се оползотвори 
натрупаният опит, както и да се 
извлекат поуки от грешките, 
допуснати през първото десетилетие на 
функционирането на Икономическия и 
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паричен съюз.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(6) Контролът върху изпълнението на 
Регламент (ЕС) № […/…] следва да 
бъде засилен чрез въвеждането на глоби 
за държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, за продължаващо
неизпълнение на препоръките за 
преодоляване на прекомерните 
макроикономически неравновесия.

(6) Контролът върху изпълнението на 
Регламент (ЕС) № .../2011, определящ 
рамката за предотвратяване и 
коригиране на макроикономически 
неравновесия и основаващ се на 
таблица с показатели като средство 
за ранно откриване на възникващи 
неравновесия, икономически анализ и 
задълбочен преглед, следва да бъде 
засилен чрез въвеждане на глоби за 
държавите-членки за неизпълнение на 
препоръките или задълженията за 
разработване на адекватен план за 
корективни действия за преодоляване 
на прекомерните макроикономически 
неравновесия.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Макроикономическите неравновесия 
могат да създават нежелани колебания в 
публичните приходи и разходи през 
целия икономически цикъл, отразявайки 
се на номиналните резултати и 
изкривявайки информацията, въз основа 
на която се извършва планирането и 
вземането на решения във фискалната 
област. Неподходящите решения в 
рамките на фискалната политика, 
основаващи се на изкривени тенденции, 
биха могли да намалят, дори да 
застрашат устойчивостта на публичните 
финанси. Ако не бъдат контролирани, 
фискалните и другите 
макроикономически неравновесия могат 
да се усилват взаимно и да застрашат 
правилното функциониране на 
Икономическия и паричен съюз. Ето 
защо следва да се създаде система за 

(7) Макроикономическите неравновесия 
могат да създават нежелани колебания в 
публичните приходи и разходи през 
целия икономически цикъл, отразявайки 
се на номиналните резултати и 
изкривявайки информацията, въз основа 
на която се извършва планирането и 
вземането на решения във фискалната 
област. Неподходящите решения в 
рамките на фискалната политика, 
основаващи се на изкривени тенденции, 
биха могли да намалят, дори да 
застрашат устойчивостта на публичните 
финанси. Ако не бъдат контролирани, 
фискалните и другите 
макроикономически неравновесия могат 
да се усилват взаимно и да застрашат 
правилното функциониране на 
Икономическия и паричен съюз. Ето 
защо следва да се създаде система за 
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коригиране на макроикономическите 
неравновесия, която да допринася за 
спазването на бюджетната дисциплина в 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото.

коригиране на макроикономическите 
неравновесия, която да допринася за 
избягването на появата на 
асиметрични шокове и за 
постигането на устойчив растеж, 
както и за спазването на фискална и 
бюджетна дисциплина в краткосрочен 
и дългосрочен план в държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) При продължаващо неизпълнение 
на препоръките на Съвета за 
преодоляване на прекомерните 
макроикономически неравновесия 
следва по правило да се налага годишна 
глоба, която да остава в сила, докато 
Съветът установи, че държавата-членка 
е предприела корективни действия за 
изпълнение на препоръките.

(8) При неизпълнение на препоръките 
на Съвета в съответствие с член 7, 
параграф 2 и член 10, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № .../2011 за 
преодоляване на прекомерните 
макроикономически неравновесия 
следва по правило да се налага годишна 
глоба, която да остава в сила, докато 
Съветът установи, че държавата-членка 
е предприела корективни действия за 
изпълнение на препоръките.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Освен това при продължаващо 
неизпълнение от страна на държавата-
членка на изискването за изготвяне на 

(9) Освен това при неизпълнение от 
страна на държавата-членка, обект на 
процедурата при прекомерно 
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план за корективни действия в отговор 
на препоръките на Съвета по правило 
също следва да се налага годишна глоба. 
Тази глоба следва да остава в сила, 
докато Съветът установи, че държавата-
членка е представила план за 
корективни действия, достатъчни за 
изпълнението на препоръките.

неравновесие, установена с Регламент 
(ЕС) № .../2010, на изискването за 
изготвяне на план за корективни 
действия в съответствие с член 8 от 
посочения регламент в отговор на 
препоръките на Съвета по правило също 
следва да се налага годишна глоба. Тази 
глоба следва да остава в сила, докато 
Съветът установи, че държавата-членка 
е представила план за корективни 
действия, достатъчни за изпълнението 
на препоръките.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Еднократна глоба следва да се 
налага, в случай че държава-членка 
манипулира финансови данни, 
фалшифицира статистика или 
представя подвеждаща информация в 
резултат на неправомерно поведение.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се осигури равноправно 
третиране на държавите-членки, 
глобата следва да бъде еднаква за 
всички държави-членки, чиято парична 
единица е еврото — в размер на 0,1 % 
от брутния вътрешен продукт (БВП) на 

(10) Глобата следва да бъде подобна за 
всички държави-членки, чиято парична 
единица е еврото, и да възлиза на най-
малко на 0,1 % и най-много 0,5 % от 
брутния вътрешен продукт (БВП) на 
съответната държава-членка за 
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съответната държава-членка за 
предходната година.

предходната година, в зависимост от 
тежестта на неспазването на 
препоръките на Комисията и 
Съвета.. Ако държава-членка 
манипулира финансови данни, 
фалшифицира статистика или 
представя подвеждаща информация, 
глобата следва да бъде в размер 0,5 % 
от БВП на държавата-членка.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Глобата следва да се основава на 
неспазване на препоръките или на 
разпоредба на адекватните планове за 
корективни действия; следователно 
глоба следва да се налага като 
последица от самото съществуване 
на прекомерни макроикономически 
неравновесия.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Събраните приходи от глоби следва 
да се разпределят между държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, за които не е открита 
процедура при прекомерно 
неравновесие и които нямат 
прекомерен дефицит.

(12) Събраните приходи от глоби следва 
да се предоставят на постоянния 
механизъм за действие при кризи
(Европейския паричен фонд). До 
създаването на фонда, глобите следва 
да се кредитират на Европейския 
инструмент за финансова 
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стабилност.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящият регламент се 
прилага също така спрямо държави-
членки, чиято парична единица не е 
еврото и които са уведомили 
Комисията за желанието си да 
прилагат настоящия регламент. Това 
уведомление се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз. 
Настоящият регламент се прилага 
спрямо тези държави-членки от деня 
след публикуването.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) ако съгласно член 7, параграф 2 и 
член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) 
№ […/…] са били определени два 
последователни крайни срока и след 
това в съответствие с член 10, 
параграф 4 от посочения регламент 
Съветът заключи, че съответната 
държава-членка все още не е 
предприела препоръчаните корективни 
действия; или

(1) ако съгласно член 7, параграф 2 и 
член 10, параграф 4 от Регламент (ЕС) 
№ …/2011 е определен краен срок и 
след това в съответствие с член 10, 
параграф 4 от посочения регламент 
Съветът заключи, че съответната 
държава-членка не е предприела 
препоръчаните корективни действия; 
или

Or. en
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ако съгласно член 8, параграф 1 и 
член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ […/…] са били определени два 
последователни крайни срока и след 
това в съответствие с член 8, параграф 2 
от посочения регламент Съветът 
заключи, че съответната държава-
членка отново е представила план с 
недостатъчни корективни действия.

(2) ако съгласно член 8, параграфи 1 и 2
от Регламент (ЕС) № …/2011 е бил 
определен краен срок и след това в 
съответствие с член 8, параграф 2 от 
посочения регламент Съветът заключи, 
че съответната държава-членка отново е 
представила план с недостатъчни 
корективни действия.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението се счита за прието от Съвета, 
освен ако той реши с квалифицирано 
мнозинство да отхвърли предложението 
в срок от десет дни от приемането му от 
Комисията. Съветът може да измени 
предложението съгласно член 293, 
параграф 1 от Договора.

Решението се счита за прието от Съвета, 
освен ако той вземе решение с 
квалифицирано мнозинство да отхвърли 
предложението в срок от десет дни след 
приемането му от Комисията. Съветът 
може да измени предложението 
съгласно член 293, параграф 1 от 
Договора. 
Заинтересованата държава-членка 
може да поиска свикване на 
извънредно заседание на Съвета, за да 
се гласува решението.

Or. en
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Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишната глоба, която трябва да 
бъде предложена от Комисията, е в 
размер на 0,1 % от БВП на съответната 
държава-членка за предходната година.

2. Годишната глоба, която трябва да 
бъде предложена от Комисията, е в 
размер на най-малко 0,1 % и най-много 
0,5 % от БВП на съответната държава-
членка за предходната година.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, поради 
наличието на изключителни 
икономически обстоятелства или въз 
основа на мотивирано искане от 
съответната държава-членка, 
изпратено до Комисията в срок от 
десет дни от приемането на 
заключенията на Съвета по параграф 1, 
Комисията може да предложи глобата 
да бъде намалена или отменена.

3. Чрез дерогация от параграф 2, поради 
наличието на изключителни 
икономически обстоятелства или с цел 
да се отчете кумулативното 
действие на санкциите, наложени 
съгласно Регламент (ЕС) № …/2011 
относно определяне и изясняване на 
прилагането на процедурата при 
прекомерен дефицит и Регламент 
(ЕС) № …/2010 относно ефективното 
прилагане на бюджетния надзор в 
еврозоната, Комисията може в срок 
от десет дни от приемането на 
решението на Съвета по параграф 1 да 
предложи глобата да бъде намалена.

Or. en
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Общият годишен размер на 
глобите, наложени на дадена 
държава-членка, не надвишава 0,5 % 
от нейния БВП, освен в случаите на 
глоби, наложени на основанията, 
посочени в параграф 4а.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В случай че държава-членка 
манипулира финансови данни, 
фалшифицира статистика или 
представя подвеждаща информация, 
Съветът, който действа по 
предложение на Комисията, може да 
приеме решение, което да изисква от 
държавата-членка да плати глоба. 
Тази глоба представлява еднократно 
плащане на 0,5 % от БВП 
съответната държава-членка за 
предходната година. Решението се 
счита за прието от Съвета, освен ако 
той вземе решение с квалифицирано 
мнозинство да отхвърли 
предложението в срок от десет дни 
след приемането му от Комисията.
Съветът може да измени 
предложението на Комисията 
съгласно член 293, параграф 1 от 
ДФЕС.

Or. en
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределение на приходите от глоби Предоставяне на приходите от глоби
Събираните средства от глоби по 
член 3 от настоящия регламент 
представляват „други приходи“ 
съгласно член 311 от Договора и се 
разпределят между държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, за които няма открита 
процедура при прекомерно 
неравновесие по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […/…] и които 
нямат прекомерен дефицит съгласно 
член 126, параграф 6 от Договора, 
пропорционално на дела им в общия 
брутен национален доход (БНД) на 
отговарящите на условията 
държави-членки.

Събираните средства от глоби по член 
3 от настоящия регламент 
представляват „други приходи“ 
съгласно член 311 от ДФЕС и се 
предоставят на постоянния 
механизъм за действие при кризи 
(Европейския паричен фонд). До 
създаването на Европейския паричен 
фонд, глобите се кредитират на 
Европейския инструмент за 
финансова стабилност.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а
Диалог относно макроикономическия 

и бюджетен надзор
За да се активизира диалогът между 
институциите на Съюза, по-
конкретно Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, от една страна, 
и националните парламенти, 
националните правителства и 
другите заинтересовани органи на 
държавите-членки, от друга страна, 
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както и за да се гарантира по-голяма 
прозрачност и отчетност, 
компетентната комисия на 
Европейския парламент може да 
организира публични разисквания 
относно макроикономическия и 
бюджетен надзор, упражняван от 
Съвета и Комисията.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5б
Преглед

1. До ...* и веднъж на всеки три години 
след това Комисията публикува 
доклад относно прилагането на 
настоящия регламент. В този доклад 
се оценява наред с другото:
а) дали системата за прилагане е 
допринесла за спазването от страна 
на държавите-членки на ръководните 
принципи за стабилни цени, стабилни 
и устойчиви публични финанси и 
парични условия, както и устойчив 
платежен баланс в Съюза.
б) дали глобите са ефективни, 
целесъобразни и пропорционални;
в) дали системата от глоби трябва да 
се измени.
2. Докладът и всякакви съпътстващи 
предложения се препращат на 
Европейския парламент и на Съвета.
3. Ако в доклада се установят пречки 
за правилното функциониране на 
разпоредбите в Договорите, които 
регулират Икономическия и паричен 
съюз, Комисията прави необходимите 
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препоръки на Европейския съвет.
*ОВ, моля въведете дата: ххх години след 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложенията на Комисията за подобрено икономическо управление са много важни 
за бъдещето на ЕС и икономическия растеж, по-специално в еврозоната. Поради това 
докладчиците на Европейския парламент решиха да работят усилено върху 
предложенията на Комисията като цяло и да внесат подобрения в тях, за да се 
установи здрава и съгласувана рамка за следващите десетилетия. Докладчиците 
използваха предложенията на Комисията като отправна точка. Това е първият 
случай, в който Парламентът взема решение съвместно със Съвета относно 
макроикономическото развитие на Съюза. Докладчиците съзнават, че новите 
правомощия, предоставени от Договора от Лисабон, носят със себе си и нови 
отговорности. Съветът не може да вземе окончателно решение без съгласието на 
Европейския парламент за целия пакет от мерки. Целта е в рамките на тази 
процедура да се гарантира съгласуваност и навременно приемане на всички части от 
пакета от мерки. 
Опитът, натрупан през първото десетилетие от функционирането на 
Икономическия и паричен съюз, ясно показва необходимост от подобряване на 
рамката за икономическо управление, което следва да бъде изградено на основата на 
по-силна национална ангажираност по отношение на общоприети правила и политики 
и на по-стабилна рамка на европейско равнище за надзор на националните 
икономически политики. Поради това докладчиците подкрепят широкообхватна 
реформа на рамката за управление, основана на метода на Общността (Съюза), и 
силна и независима Комисия, която осъществява надзор и дава насоки в новата по-
задълбочена и по-широкообхватна рамка за надзор на икономическите политики.
Необходимо е да се учим от грешките в миналото; поради това е от особено значение 
да се разшири обсегът на надзора, за да се предотвратят вредни макроикономически 
неравновесия. Налице е неотложна необходимост да се гарантира, че в бъдеще 
надзорът ще излезе от рамките на фискалната политика, тъй като възникването на 
макроикономически неравновесия се оказа вредно и доведе до повишена уязвимост. 
Рамката за предотвратяване и коригиране на макроикономически неравновесия трябва 
да поставя акцент върху ранното откриване и предотвратяването на потенциално 
вредни макроикономически неравновесия. Макроикономическият надзор не може да се 
основава на статична и опростена рамка. От решаващо значение е да се гарантира, че 
процедурата се основава на подробен икономически анализ чрез задълбочен преглед, 
който проучва широк спектър от икономически фактори, като същевременно надлежно 
отчита специфичните за отделните държави обстоятелства. 
За да се гарантира надеждна и ефикасна рамка за надзор, тя трябва да бъде подсилена 
чрез въвеждане на годишни глоби за неспазване на препоръките или задълженията за 
разработване на задоволителни планове за корективни действия. Механизмът за 
прилагане ще влезе в действие само ако превантивните мерки се провалят поради 
неспособността на дадена държава-членка да предприеме необходимите действия във 
връзка с препоръките или не успее да представи задоволителен план за корективни 
действия. Глоби не може да бъдат налагани на дадена държава-членка само заради 
съществуването на икономически неравновесия, действията и мерките са тези, които 
имат решаващо значение за решението да бъдат или да не бъдат наложени глоби. 



PE454.574v01-00 24/25 PR\851512BG.doc

BG

Глобите могат да бъдат ефективно възпиращо средство само ако налагането на глоби е 
правило, а не изключение. Поради това е налице очевидна необходимост от по-висока 
степен на автоматизъм, без да се предоставя възможност за политическо пазарене. 
Решението за налагане на глоби следователно се счита за прието от Съвета, освен ако 
той вземе решение с квалифицирано мнозинство да отхвърли предложението в срок от 
десет дни след приемането му от Комисията. Засегнатата държава-членка следва да има 
право да изиска от Съвета да свика свое заседание, за да вземе това решение. Това е 
необходимо, за да се гарантира, че всички държави-членки ще бъдат третирани 
еднакво. Тъй като акцентът в макроикономическия надзор ще бъде поставен върху 
превантивните и корективни действия в няколко фази, ако държава-членка, обект на 
процедура за прекомерен дефицит, не предприеме необходимите мерки или не 
представи задоволителен план за корективни действия, това само по себе си следва да 
бъде основание за налагане на глоби. 
Годишната глоба следва да възлиза на най-малко 0.1% и на не повече от 0.5% от БВП 
на въпросната държава-членка за предходната година, в зависимост от сериозността на 
неспазването на препоръките на Комисията и Съвета. Това е необходимо за да се 
гарантира, че глобите се възприемат като ефективно възпиращо средство. По-
специално е необходимо да се изясни, че измами от всякакъв вид няма да бъдат 
толерирани. Поради това глоби в размер на 0.5% от БВП следва да се налагат на 
държави-членки, които манипулират финансови данни, фалшифицират статистически 
данни или предоставят подвеждаща информация. Като изключение от общото правило 
за годишни глоби тази глоба се налага само еднократно като санкция за неправомерно 
поведение.
При вземането на решение във връзка със санкциите, трябва да бъде взето под 
внимание общото равнище на санкциите по отношение на други части от 
многостранния надзор. С цел да се гарантира, че глобите няма да окажат проциклично 
въздействие, е необходимо да има таван на общия размер на годишните глоби. Като 
изключение от това правило глоби, наложени поради измама, не следва да бъдат 
вземани предвид при определянето на общия размер на глобите. 
В бъдеще глобите следва да бъдат разпределяни в полза на постоянния механизъм за 
преодоляване на кризи, като по този начин ще подпомагат необходимия буфер срещу 
кризи. До създаването на фонда, глобите следва да се предоставят на европейския 
инструмент за финансова стабилност. 
Усилията за разширяване на обхвата на надзора, като в него се включат и 
макроикономическите неравновесия, са необходима стъпка. Тъй като това са нова 
рамка и механизъм, е от съществено значение да се предвиди задълбочен преглед на 
функционирането на системата след 3 години. По-специално трябва да се прецени дали 
многоетапното вземане на решения в превантивната фаза и фазата на корекции може да 
придобие по-автоматичен характер.
По отношение на другите предложения в пакета, докладчикът подчертава, че рамката 
на новия Европейски икономически семестър трябва да бъде включена в правните 
текстове (а не само в един кодекс за поведение, одобрен от Съвета). Повишената 
ангажираност, прозрачността, партньорската проверка и санкциите на репутацията (на 
принципа „спазвай или обяснявай“) посредством Европейския семестър и стимулите и 
санкциите към тези свързани процедури следва да осигурят по-стриктно привеждане в 
съответствие и спазване на правилата на ЕС от страна на държавите-членки.
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Икономическото управление и националната икономическа политика следва да бъдат 
по-скоро въпрос от общ интерес за всички заинтересовани страни. Следователно е 
необходимо националната ангажираност и отговорност да се подобрят. Необходимо е 
едно по-активно участие на националните парламенти, както на национално равнище, 
така и на равнище ЕС. Също така държавите-членки следва да въведат национални 
правила и институции, които съответстват на целите на Пакта за стабилност и растеж.
Предложенията на Комисията са добра отправна точка, обаче те трябва да бъдат 
допълнително укрепени, по-специално в следните области: 

- По-силен акцент върху предотвратяването на неустойчиви фискални и 
макроикономически политики. Следва също да се въведат нови стимули за 
прилагане на общите правила.

- Като част от Икономическия семестър националните програми за реформи и 
стабилност и конвергентните програми следва да бъдат надлежно разгледани на 
национално равнище, преди предаването им за надзор на равнище ЕС. Всички 
държави-членки следва да интегрират правилата на Пакта за стабилност и 
растеж в своите национални бюджетни процедури.

- По-силна и по-независима роля на Комисията в процедурата по надзор. Това се 
отнася до специфични за отделните държави оценки, наблюдение, мисии, 
препоръки, предупреждения и санкции. Комисията следва да взема решения по 
отношение на спазването на правилата на ЕС по-независимо от Съвета.  

- Процедурата за вземане на решения, основана на гласуване с обратно 
квалифицирано мнозинство в Съвета, следва да се въведе както за 
превантивните, така и за коригиращите части на рамката. За да се гарантира 
доверието в системата, следва да има възможно най-малко пространство за 
политически преговори в Съвета или между дадена държава-членка и 
Комисията. Въпреки това Комисията и Съветът следва да основават всички 
решения както на количествени, така и на качествени анализи и преценки.

- Подобрените прозрачност и отчетност, с цел укрепване на партньорската 
подкрепа и партньорския натиск, трябва да бъдат неразделна част от 
икономическата рамка за управление: от Комисията и Съвета се очаква да се 
мотивират и да направят своите позиции и решения публично достояние по 
време на всички съответни етапи от процедурата. По време на първото 
десетилетие на ИПС разискванията и решенията в Еврогрупата и в Съвета се 
състояха най-вече при закрити врата.

- По-независимата роля на Комисията в процедурата за вземане на решения 
трябва да се съчетае с по-голяма отчетност на Комисията с цел гарантиране, че 
Договорът и регламентите се прилагат правилно.

- Парламентът трябва да има по-сериозна роля в надзорния процес, но не и 
изпълнителна роля. Тази нова роля трябва да включва редовни и систематични 
публични разисквания и изслушвания в ЕП, по-специално по въпроси от 
трансгранично значение.


