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PR_COD_1amCom

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 за 
изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на надзора върху 
състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите 
политики
(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM)(2010)0526),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 121, параграф 6 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7-0300/2010),

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

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по заетост и социални въпроси (А7-0000/2010),

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

2. изисква 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 – акт за изменение
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) За предпазните мерки на Пакта 
за стабилност и растеж, който цели 
да гарантира, че държавите-членки 
следват разумна фискална политика, 
би било от полза наличието на по-
строги форми на координация, за да се 
гарантира минимално качество и 
съответствие с рамката на 
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Икономическия и паричен съюз за 
бюджетна координация. 

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съдържанието на програмите за 
стабилност и сближаване, както и 
критериите за тяхното разглеждане 
следва да бъдат допълнително 
адаптирани с оглед на натрупания опит 
с прилагането на Пакта за стабилност и 
растеж.

(5) Съдържанието на програмите за 
стабилност и сближаване, както и 
процедурата за тяхното разглеждане 
следва да бъдат допълнително развити 
както на национално ниво, така и на 
равнището на Съюза с оглед на 
натрупания опит с прилагането на Пакта 
за стабилност и растеж.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Комисията следва да има по-
силна и независима роля в 
процедурата за засилен надзор, що се 
отнася до конкретни за държавите-
членки оценки, наблюдение, мисии, 
препоръки и предупреждения. Освен 
това ролята на Съвета трябва да 
бъде ограничена по отношение на 
мерките, водещи до евентуални 
санкции, и гласуването с обратно 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
трябва да се използва при всяка 
възможност съгласно Договора за 
функционирането на ЕС (ДФЕС). 
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Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) 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 
отношение на общоприети правила и 
политики и на по-стабилна рамка за 
надзор на националните 
икономически политики на 
равнището на Съюза.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) Подобрената рамка за 
икономическо управление следва да се 
основава на няколко взаимосвързани 
политики за устойчив растеж и 
създаване на работни места, които 
следва 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 
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коригиране на макроикономически 
неравновесия, засилено регулиране и 
надзор на финансовите пазари 
(включително макропруденциален 
надзор от Европейския комитет за 
системен риск), както и надежден 
постоянен механизъм за преодоляване 
на кризи.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5г) Пактът за стабилност и растеж 
и цялата рамка за икономическо 
управление следва да допълват и да са 
в съответствие 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 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5д) Укрепването на икономическото 
управление следва да върви ръка за 
ръка с укрепването на 
демократичната легитимност на 
икономическото управление в Съюза, 
което следва да бъде постигнато чрез 
по-активно и по-навременно 
включване на Европейския парламент 
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и на националните парламенти във 
всички етапи на процедурите за 
координация на икономическите 
политики. 

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5е) Европейският семестър за 
координация на икономическите 
политики следва да изпълнява 
жизненоважна роля при прилагането 
на изискването, съгласно член 121, 
параграф 1 от ДФЕС, държавите-
членки да разглеждат 
икономическите си политики като 
въпрос от общо значение и в това 
отношение 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 подходящи етапи от 
процедурите за координация на 
икономическите политики. 

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5ж) Член 3 от Протокола (№ 12) 
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относно процедурата при прекомерен 
дефицит, приложен към Договорите, 
предвижда държавите-членки да 
гарантират, че националните 
процедури в бюджетната област им 
позволяват да изпълняват 
задълженията си в тази сфера, 
произтичащи от Договорите. Поради 
това държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото, следва да 
затвърдят целите на фискалната
рамка на Съюза в националното си 
законодателство, като гарантират 
въвеждането на адекватни 
бюджетни процедури за 
изпълнението на тези цели.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Спазването на средносрочната 
бюджетна цел за състоянието на 
бюджета следва да позволи на 
държавите-членки да имат предпазен 
марж спрямо референтната стойност от 
3 % от БВП, за да се подсигури бърз 
напредък към устойчивост, както и за 
да има възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции.

(6) Спазването на средносрочната 
бюджетна цел за състоянието на 
бюджета следва да позволи на 
държавите-членки да имат предпазен 
марж спрямо референтната стойност от 
3 % от БВП, за да се подсигурят 
устойчиви публични финанси или бърз 
напредък към устойчивост, като 
същевременно се остави възможност за 
бюджетно маневриране, особено като се 
имат предвид нуждите от публични 
инвестиции.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Следва да се отдели по-голямо 
внимание на оценката на 
устойчивостта на публичните 
финанси, включително равнището на 
дълга, профила на дълга (включително 
падежа) и динамиката му, в хода на 
конвергенцията, насочена към
конкретни за държавите-членки 
средносрочни бюджетни цели, 
включени в програмите за 
стабилност и конвергенция. 

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) За да се засили националната 
ангажираност с Пакта за 
стабилност и растеж, националните 
бюджетни рамки следва да бъдат в 
пълно съответствие с целите за 
многостранно наблюдение в Съюза и, 
в частност, с европейския семестър, в 
контекста на който националните 
парламенти и съответните други 
заинтересовани страни, по-специално 
социалните партньори, следва да 
бъдат своевременно информирани и 
включени по подобаващ начин. 

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В случай на значително отклонение 
от благоразумната фискална политика 
следва да бъде отправено 
предупреждение към съответната 
държава-членка, а ако значителното 
отклонение продължи във времето или е 
особено сериозно, следва да бъде 
отправена препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки.

(11) В случай на значително отклонение 
от благоразумната фискална политика 
следва да бъде отправено 
предупреждение към съответната 
държава-членка, а ако значителното 
отклонение продължи във времето или е 
особено сериозно, следва да бъде 
отправена препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Европейският парламент може да 
прикани съответната държава-
членка да обясни своите политики в 
това отношение пред 
компетентната си комисия.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Съветът и Комисията следва да 
оповестят публично своите позиции 
и решения на подходящи етапи от 
процедурите за координация на 
икономическите политики, за да се 
гарантира ефективен партньорски 
натиск, като Европейският 
парламент може да прикани 
съответната държава-членка да 
обясни своите решения и политики 
пред компетентната му комисия.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се подсигури спазване на 
рамката за финансов надзор на Съюза от 
страна на участващите държави-членки, 
следва да бъде създаден специален 
механизъм за прилагане въз основа на 
член 136 от Договора за случаите, в 
които преобладава устойчиво и 
значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика.

(12) За да се подсигури спазване на 
рамката за финансов надзор на Съюза от 
страна на участващите държави-членки, 
следва да бъде създаден специален 
механизъм за прилагане въз основа на 
член 136 от ДФЕС за случаите, в които 
преобладават устойчиво и значително 
отклонение от благоразумното водене 
на фискална политика, липса на 
действия или нежелание за 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) 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
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Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Настоящ текст на член 1 от Регламент 
(ЕО) № 1466/97: 

-1. Член 1 се заменя със следния 
текст: 

„Член 1 „Член 1
Настоящият регламент определя 
правилата, регулиращи съдържанието, 
предоставянето, оценката и 
наблюдението на програмите за 
стабилност и програмите за сближаване 
като част от многостранния надзор, 
осъществяван от Съвета с цел 
предотвратяване в ранен етап на 
възникването на общи прекомерни 
бюджетни дефицити и подпомагане на 
надзора и координацията на 
икономическите политики.”]

Настоящият регламент определя 
правилата, регулиращи 
съдържанието, предоставянето, 
оценката и наблюдението на 
програмите за стабилност и 
програмите за сближаване като част 
от многостранния надзор, 
осъществяван от Съвета с цел 
предотвратяване в ранен етап на 
възникването на общи прекомерни 
бюджетни дефицити и държавен дълг 
и подпомагане на надзора и 
координацията на икономическите 
политики.”]

(For information, please insert the text in the left column without bold italics.)

Обосновка

Compared to the current wording of Article 1 of Regulation (EC) No 1466/97, the words "and 
debt" have been added after "government deficits".

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент под
„участващи държави-членки“ ще се 
разбира онези държави-членки, чиято
валута е еврото, а с „държави-членки с 
дерогация“ ще се означават
държавите-членки, различни от 
държавите, чиято валута е еврото.

За целите на настоящия регламент:

a) „участващи държави-членки“ 
означава онези държави-членки, чиято 
валута е еврото;
б) „държави-членки с дерогация“ 
означава държавите-членки, различни 
от държавите, чиято валута е еврото.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 2 -а (нов) (в Раздел 1)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Добавя се следният член:
„Член 2-а

Държава-членка с дерогация може да 
приложи правилата, приложими за 
участващи държави-членки, които са 
определени в настоящия регламент, 
като в такъв случай тя съответно 
уведомява Комисията. Тази 
нотификация се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. За целите на настоящата 
директива съответната държава-
членка се счита за участваща 
държава-членка от деня след 
гореспоменатата публикация.”
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Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Раздел 1 -А – заглавие (ново) (след Раздел 1)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В текста се прибавя следният 
раздел:

„Раздел 1-A
Европейски семестър за координация 

на икономическите политики”

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 2 -а а (нов) (в Раздел 1-А)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2-aa
Многостранното наблюдение от 
страна на Съвета се провежда като 
част от Европейски семестър за 
координация на икономическите 
политики (Семестър), съобразно 
разпоредбите на настоящия 
регламент и изискването държавите-
членки да разглеждат 
икономическите си политики като 
въпрос от общо значение и да ги 
координират в рамките на Съвета в 
съответствие с целите, посочени в 
член 120 от ДФЕС. 
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Наред с другото, Семестърът включва 
многостранното наблюдение на 
програмите за стабилност и 
конвергенция съгласно настоящия 
регламент, предотвратяването и 
коригирането на 
макроикономическите неравновесия 
съгласно Регламент (EС) № .../2011, 
процедурата при прекомерен дефицит 
съгласно Регламент (EО) № 1467/97 и 
формулирането на общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза (Общи 
насоки за икономическата политика) 
в съответствие с член 121, параграф 2 
от ДФЕС, както и насоките, които 
държавите-членки вземат предвид в 
политиките си в областта на 
заетостта (Насоки относно 
заетостта) в съответствие с член 
148, параграф 2 от ДФЕС, а също 
така и прилагането на тези насоки. 
Европейският парламент и 
националните парламенти участват 
по подобаващ начин в Семестъра, за 
да се увеличат прозрачността, 
ангажираността и отчетността на 
всички взети решения. С цел 
гарантиране на подходящо включване 
на Европейския парламент се сключва 
процедурно споразумение между 
Европейския парламент, Европейския 
съвет, Съвета и Комисията в срок до 
31 декември 2011 г. Това процедурно 
споразумение се преразглежда на 
всеки три години и се изменя по 
целесъобразност. 

Or. en



PE454.680v01-00 18/53 PR\852138BG.doc

BG

Изменение 22

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 2 -а б (нов) (в Раздел 1-А)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2-aб
Създаденият съгласно член 134 от 
ДФЕС Икономически и финансов 
комитет и създаденият в 
съответствие с член 150 от ДФЕС 
Комитет по заетостта се 
консултират в рамките на 
Семестъра винаги когато това е 
целесъобразно. 
Съответните заинтересовани 
страни, по-специално социалните 
партньори, се консултират, в 
рамките на Семестъра, относно 
обсъжданите от институциите на 
Съюза основни формулировки на 
политиката. 

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 2 -а в (нов) (в Раздел 1-А)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2-aв
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 
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държавите-членки, от друга, 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 24

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 в (нова) – буква a) (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 2 а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Член 2а се изменя, както следва:
[Настоящ текст на член 2а, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 1466/97: 

(a) параграф 1 се заменя със следното:

„Всяка държава-членка има 
диференцирана средносрочна цел за 
своята бюджетна позиция. Тези 
специфични за страните средносрочни 
бюджетни цели могат да се отклоняват 
от изискването за близо до балансиран 
бюджет или за излишък. Те предвиждат 
допустимо отклонение по отношение 
постигането на бюджетен дефицит от 3 
% от БВП; те гарантират бърз напредък 
в постигането на устойчивост и като се 
вземе това предвид, те предоставят 
възможности за бюджетно 
преструктуриране, по-специално за 
публични инвестиции.”]

„Всяка държава-членка има 
диференцирана средносрочна цел за 
своята бюджетна позиция. Тези 
специфични за държавите-членки
средносрочни бюджетни цели могат 
да се отклоняват от изискването за 
близо до балансиран бюджет или за 
излишък, като същевременно се 
предвижда допустимо отклонение по 
отношение постигането на бюджетен 
дефицит от 3 % от БВП. Всяка 
средносрочна бюджетна цел 
гарантира устойчивостта на 
публичните финанси или бърз 
напредък в постигането на такава
устойчивост, като същевременно се 
осигурява възможност за бюджетно 
преструктуриране, по-специално за 
публични инвестиции.”
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(For information, please insert the text in the left column without bold and italics.)

Обосновка

Compared to the current wording of the first paragraph of Article 2a of Regulation (EC) No 
1466/97, the amendment makes the following changes: sentences 2 and 3 (first part) are 
merged and sentence 3 (second part) becomes a separate sentence and more emphasis is put 
on ensuring the sustainability of public finances.

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 в (нова) – буква б) (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 2 а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Настоящ текст на член 2a, параграф 3 
от Регламент (ЕО) № 1466/97:

б) параграф 3 се заменя със следния 
текст:

„Средносрочната бюджетна цел на 
дадена държава-членка може да бъде 
ревизирана, когато в нея се провежда 
основна структурна реформа и при 
всички случаи на всеки четири 
години.”]

„Средносрочната бюджетна цел се 
преразглежда на всеки три години, а 
когато е целесъобразно – по-често, в 
случая на прилагането на основна 
структурна реформа [...]." 

(For information, please insert the text in the left column without bold and italics.)

Обосновка

Compared to the current wording of the third paragraph of Article 2a of Regulation (EC) No 
1466/97, the amendment provides for a mandatory review of the medium-term budgetary 
objective every three years rather than a discretionary review every four years.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 в (нова) – буква в) (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 2 а – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) добавя се следният параграф:
„Средносрочната бюджетна цел 
представлява неделима част от 
националните средносрочни 
бюджетни рамки в съответствие с 
настоящия регламент и Директива 
2011/.../EС на Съвета относно 
изискванията за бюджетните рамки 
на държавите-членки.”

Обосновка

Изменението добавя нов параграф към настоящия член 2а.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 г (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Раздел 1А а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1г. Добавя се следният раздел:
„Раздел 1Aa

НАЦИОНАЛНА АНГАЖИРАНОСТ
Член 2aa

Всяка участваща държава-членка 
включва целите на Пакта за 
стабилност и растеж в 
националното си законодателство.
Участващите държави-членки 
установяват средносрочна бюджетна 
рамка, с перспектива за фискално 
планиране от поне три години, за да 
се спомогне за представянето на 
значима средносрочна цел. 
По отношение на участващите 
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държави-членки независимите 
статистически данни и 
националните правила или 
институти за фискална политика 
гарантират информиран национален 
дебат относно настоящите позиции 
във връзка със структурния бюджет и 
средносрочната цел, посочена в 
настоящия регламент.
Участващите държави-членки 
определят национални фискални 
правила за количествено изразяване, 
които да насърчават ефективно 
спазването на съответните им 
задължения, произтичащи от ДФЕС. 
Тези национални фискални правила за 
количествено изразяване са в пълно 
съответствие със средносрочната 
цел и я допълват. 
Участващите държави-членки 
разработват национални бюджетни 
рамки, които гарантират 
съответствие с целите на Пакта за 
стабилност и растеж. Създаването 
на национални бюджетни рамки 
може да се предприеме чрез 
националното законодателство или 
посредством политическо 
споразумение на национално равнище. 
При разработването на своите 
национални бюджетни рамки всяка 
участваща държава-членка 
надхвърля, ако това е целесъобразно, 
минималните изисквания, посочени в 
Директива 2011/.../EС на Съвета 
относно изискванията за 
бюджетните рамки на държавите-
членки. 
Всяка участваща държава-членка се 
стреми да получи парламентарно 
одобрение. При липса на такова 
парламентарно одобрение този факт 
се уточнява в програмата за 
стабилност. 
Държавите-членки се съобразяват с 
насоките и препоръките на Съвета и 
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Комисията, особено при изготвянето 
на националните им бюджети, като 
включват националните парламенти 
по подходящ начин в процедурите за 
координация на икономическите 
политики. При представянето на 
проектобюджета пред националния 
парламент държавите-членки също 
така представят становището на 
Съвета или Комисията относно 
програмата за стабилност, а в случай 
на значително отклонение от 
провеждането на разумна фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент – препоръката на 
Комисията, придружена от 
разяснение на това, как тези 
становища и препоръки са били взети 
под внимание.” 

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 д (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Раздел 1А б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1д. Добавя се следният раздел:
„Раздел 1Aб

ИЗСЛУШВАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ЕВРОГРУПАТА

Член 2аб
По искане на Европейския парламент 
или по негова собствена инициатива 
председателят на Еврогрупата може 
да бъде изслушан от компетентната 
комисия на Европейския парламент, 
по-специално във връзка с работната 
програма на Еврогрупата  и 
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икономическото положение в 
еврозоната.”

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка участваща държава-членка 
предоставя на Съвета и на Европейската 
комисия редовно, в интервалите от 
време, определени в член 121 от
Договора, информацията, необходима за 
целите на многостранния надзор, под 
формата на програми за устойчивост, 
които създават необходимата основа за 
стабилност на цените и за силен 
устойчив растеж, спомагащ за създаване 
на заетост.

1. Всяка участваща държава-членка 
предоставя на Съвета и на Европейската 
комисия редовно, в интервалите от 
време, определени в член 121 от ДФЕС, 
информацията, необходима за целите на 
многостранния надзор, под формата на 
програми за устойчивост, които 
създават необходимата основа за 
стабилност на цените, за устойчивост 
на публичните финанси и за силен 
устойчив растеж, спомагащ за създаване 
на заетост.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б) – подточка i)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на 
съотношението на брутния 

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очаквания растеж на държавните 
разходи, очаквания растеж на 
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държавен дълг спрямо БВП, очаквания 
растеж на държавните разходи, 
очаквания растеж на държавните 
приходи при непроменена политика и 
количествена оценка на планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

държавните приходи при непроменена 
политика и количествена оценка на 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите;

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б – подточка i а) (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 3 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) добавя се следната подточка:
„аа) очакваното развитие на 
съотношението на брутния 
държавен дълг спрямо БВП, 
включително на скритите и 
условните задължения, например 
публичните пенсионни задължения и 
публичните гаранции, като точният 
характер на тази информация се 
определя от хармонизирана рамка, 
която се установява от Комисията;“ 

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б – подточка i б) (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 3 – параграф 2 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iб) добавя се следната подточка:
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„аб) информация относно 
съгласуваността на средносрочната 
бюджетна цел с Общите насоки за 
икономическата политика;“

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б – подточка i в) (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Настоящ текст на член 3, параграф 2, 
буква б) от Регламент (EО) № 1466/97: 

iв) В член 3, параграф 2, буква б) се 
заменя със следния текст:

„б) основните предвиждания за 
очакваното икономическо развитие и 
важните икономически промени, 
релевантни за реализирането на 
програмата за стабилност, като 
правителствени разходи за инвестиции, 
действителен растеж на брутния 
вътрешен продукт, заетост и 
инфлация;”]

„б) основните предвиждания за 
очакваното икономическо развитие и 
важните икономически промени, 
релевантни за реализирането на 
програмата за стабилност, като 
правителствени разходи за 
инвестиции, действителен растеж на 
брутния вътрешен продукт, заетост и 
инфлация. Тези предвиждания са в 
съответствие с Европейската 
система от сметки;”

(For information, please insert the text in the left column without bold italics.)

Обосновка

Compared to the current wording of Article 3(2)(b) of Regulation (EC) No 1466/97, the last 
sentence is new.

Or. en
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Изменение 34

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б) – подточка i г) (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 3 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iг) добавя се следната подточка:
„бa) ако е приложимо, подробно 
обяснение на значителните различия 
между националните прогнози и 
прогнозите на Комисията;”

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б а) (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в член 3 се добавя следният 
параграф:
„2а. Програмата за стабилност се 
основава на реалистични и 
предпазливи макроикономически и 
бюджетни прогнози, за които се 
използва най-актуалната 
информация. Бюджетното планиране 
се основава на най-вероятния 
макрофискален сценарий или на по-
предпазлив сценарий, в който 
подробно са посочени отклоненията 
от най-вероятния макрофискален 
сценарий. Макроикономическите и 
бюджетните прогнози се изготвят, 
като се вземат под внимание 
прогнозите на Комисията и тези на 
останалите независими органи, при 
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необходимост. Значителните 
различия между избрания 
макрофискален сценарий и 
прогнозите на Комисията се 
обясняват в програмата за 
стабилност и служат за референция, 
когато грешките във връзка с 
прогнозирането са предмет на 
последваща оценка.“ 

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 
следващите три години.

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите, пътищата за растеж и 
показателите за 
конкурентоспособност на 
икономиката, както и основните 
икономически допускания, посочени в 
параграф 2, букви а) и б), се представя 
на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.

Or. en
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Изменение 37

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на оценките, извършвани 
от Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранния надзор съгласно член 
121 от Договора, разглежда 
средносрочните бюджетни цели, 
представени от съответната държава-
членка, оценява дали икономическите 
допускания, на които се основава 
програмата, са реалистични и дали 
предприетите или предложените мерки 
за спазване на плана за корекции са 
достатъчни за постигане на 
средносрочната бюджетна цел по време 
на цикъла.

1. Въз основа на оценките, извършвани 
от Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранния надзор съгласно член 
121 от ДФЕС, разглежда 
средносрочните бюджетни цели и
очакваното развитие на 
съотношението на брутния 
държавен дълг спрямо БВП, 
представени от съответната държава-
членка в нейната програма за 
стабилност, оценява дали 
икономическите допускания, на които 
се основава програмата, са реалистични 
и дали предприетите или предложените 
мерки за спазване на плана за корекции 
са достатъчни за постигане на 
средносрочната бюджетна цел по време 
на цикъла.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и Комисията 
проверяват дали съответната държава-
членка изпълнява задължението си за 
ежегодно адекватно подобрение на 
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изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от
0.5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0.5 % от БВП.
Съветът взема предвид дали се полагат 
повече усилия за корекции при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, като те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

бюджетното салдо с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът и Комисията 
проверяват дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и отчетени циклични колебания 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът и 
Комисията вземат предвид дали се 
полагат повече усилия за корекции при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, като те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или планирани мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и Комисията 
проверяват дали нарастването на 
държавните разходи, разгледано заедно 
с резултата от взетите или планирани 
мерки по отношение на приходите, е в 
съответствие с благоразумното водене 
на фискална политика.

Or. en
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Изменение 40

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и
устойчивостта на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния устойчив
напредък към постигането на 
средносрочната бюджетна цел;

Or. en
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Изменение 42

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно. Комисията 
оповестява публично прозрачна, 
независима и обоснована оценка на 
методологията на тези прогнози. 

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът също така проверява дали 
съдържанието на програмите за 
стабилност улеснява постигането на 
устойчива конвергенция в рамките на 
еврозоната, по-тясното координиране на 
икономическите политики и дали 
икономическите политики на 
съответната държава-членка са в 
съответствие с общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза.

Съветът и Комисията също така 
проверяват дали съдържанието на 
програмите за стабилност улеснява 
постигането на устойчива конвергенция 
в рамките на еврозоната, по-тясното 
координиране на икономическите 
политики и дали икономическите 
политики на съответната държава-
членка са в съответствие с общите 
насоки за икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза.

Or. en



PR\852138BG.doc 33/53 PE454.680v01-00

BG

Изменение 44

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва преценка на
програмите за стабилност в рамките на 
не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора,
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
благоразумното водене на фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да коригира програмата си.

2. Комисията разглежда програмите за 
стабилност в рамките на не повече от 
три месеца от предоставянето им. След 
като се консултира с Икономическия и 
финансов комитет, Комисията, при 
необходимост, предоставя становище 
относно програмата. Ако Комисията
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
благоразумното водене на фискална 
политика, Комисията в своето 
становище приканва съответната 
държава-членка да коригира програмата 
си. Съветът може да отхвърли 
такова становище на Комисията с 
квалифицирано мнозинство. 
Становището на Комисията се 
оповестява публично.

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от
Договора Съветът наблюдава
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от ДФЕС 
Съветът и Комисията наблюдават
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
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участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклонения от благоразумното водене 
на фискална политика.

участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклонения от благоразумното водене 
на фискална политика.

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

2. В случай на значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от ДФЕС
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка. Подобно 
предупреждение се оповестява 
публично и Европейският парламент 
може да прикани съответната 
държава-членка да обясни своите 
политики пред компетентната 
комисия. В случай на значително 
отклонение Комисията може да 
изиска допълнителен доклад от 
съответната държава-членка. 
Съветът, в рамките на един месец от 
всяко значително отклонение по 
първа алинея, приема препоръка за 
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мерки на политика, в която определя 
срок от не повече от пет месеца за 
справяне с отклонението, въз основа 
на препоръка на Комисията, 
основаваща се на член 121, параграф 4 
от ДФЕС. В случай на особено 
значително отклонение или на 
особено сериозно положение срокът е 
не повече от три месеца. Съветът, по 
предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката. 
Комисията наблюдава мерките, 
съдържащи се в препоръката, въз 
основа на посещения с цел надзор, в 
съответствие с член 6а и изготвя 
доклад на вниманието на Съвета. 
Докладът може да се оповести 
публично.  
Ако съответната държава-членка не 
предприеме подходящо действие в 
рамките на срока, определен в 
препоръката на Съвета по втора 
алинея, Съветът незабавно приема 
окончателна препоръка, с която се 
установява неизпълнението от 
страна на държавата-членка, въз 
основа на допълнителна препоръка на 
Комисията, в съответствие с член 
121, параграф 4 от ДФЕС. 
Същевременно Съветът, по 
предложение на Комисията, 
представя официален доклад на 
Европейския съвет.  
Процедурата - от препоръката на 
Съвета по втора алинея до 
окончателната препоръка на Съвета 
и доклада до Европейския съвет по 
четвърта алинея, не продължава 
повече от шест месеца. 

Or. en
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Изменение 47

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от 
Комисията, публично оповестява 
препоръката.

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Комисията отправя препоръка към 
съответната държава-членка за вземане 
на необходимите корективни мерки. 
Съветът може да отхвърли такова 
становище на Комисията с 
квалифицирано мнозинство. Съветът 
оповестява публично препоръката и 
Европейският парламент може да 
прикани съответната държава-
членка да обясни своите политики 
пред компетентната комисия.

Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка с дерогация 
предоставя на Съвета и на Комисията 
информацията, необходима за 
упражняването на регулярния 
многостранен надзор съгласно член 121 
от Договора, под формата на 
конвергентна програма, която създава 
необходимата основа за стабилност на 
цените и за силен устойчив растеж, 
спомагащ за създаването на заетост.

1. Всяка държава-членка с дерогация 
предоставя на Съвета и на Комисията 
информацията, необходима за 
упражняването на регулярния 
многостранен надзор съгласно член 121 
от ДФЕС, под формата на конвергентна 
програма, която създава необходимата 
основа за стабилност на цените, 
устойчивост на публичните финанси
и за силен устойчив растеж, спомагащ 
за създаването на заетост.
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Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка i)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП,
очакваното развитие на 
съотношението на брутния 
държавен дълг спрямо БВП, очаквания 
растеж на държавните разходи, 
очаквания растеж на държавните 
приходи при непроменена политика и 
количествена оценка на планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите, средносрочните цели на 
паричната политика, връзката на тези 
цели със стабилността на валутния курс, 
както и с постигането на устойчиво 
сближаване;

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очаквания растеж на държавните 
разходи, очаквания растеж на 
държавните приходи при непроменена 
политика и количествена оценка на 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите, 
средносрочните цели на паричната 
политика, връзката на тези цели със 
стабилността на валутния курс, както и 
с постигането на устойчиво сближаване;

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б – подточка i а) (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ia) В член 7, параграф 2 се създава 
следната буква:
„аа) очакваното развитие на 
съотношението на брутния 
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държавен дълг спрямо БВП, 
включително на скритите и 
условните задължения, например 
публичните пенсионни задължения и 
публичните гаранции, като точният 
характер на тази информация се 
определя от хармонизирана рамка, 
която се установява от Комисията;“ 

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б – подточка i б) (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iб) В член 7, параграф 2 се създава 
следната буква:
„аб) информация относно 
съгласуваността на средносрочната 
бюджетна цел с насоките на общата 
икономическа политика;“

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б а) (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) В член 7 се добавя следният 
параграф:
„2а. Конвергентните програми се 
основават на реалистични и 
предпазливи макроикономически и 
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бюджетни прогнози, които използват 
най-актуална информация. 
Бюджетното планиране се основава 
на най-вероятния макрофискален 
сценарий или на по-предпазлив 
сценарий, в който подробно са 
посочени отклоненията от най-
вероятния макрофискален сценарий. 
Макроикономическите и 
бюджетните прогнози се изготвят, 
като се вземат под внимание 
прогнозите на Комисията и тези на 
останалите независими органи, при 
необходимост. Значителните 
различия между избрания 
макрофискален сценарий и 
прогнозите на Комисията се 
обясняват в конвергентната 
програма и служат за референция, 
когато грешките във връзка с 
прогнозирането са предмет на 
последваща оценка.“ 

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и съотношението на дълга, 
растежа на държавните разходи, 
очаквания път на растеж на държавните 
приходи при непроменена политика, 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите, пътищата за 
растеж и показателите за 
конкурентоспособност на 
икономиката и основните 
икономически допускания, посочени в 



PE454.680v01-00 40/53 PR\852138BG.doc

BG

следващите три години. параграф 2, букви а) и б), се представя 
на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.

Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на оценките, извършвани 
от Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранното наблюдение 
съгласно член 121 от Договора, 
разглежда средносрочните бюджетни 
цели, представени от съответната 
държава-членка, оценява дали 
икономическите допускания, на които 
се основава програмата, са реалистични 
и дали предприетите или 
предвижданите мерки за спазване на 
плана за корекции са достатъчни за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел по време на цикъла и за постигане 
на устойчиво сближаване.

1. Въз основа на оценките, извършвани 
от Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранното наблюдение 
съгласно член 121 от ДФЕС, разглежда 
средносрочните бюджетни цели и 
очакваното развитие на общото 
съотношение на дълга, така както са 
представени от съответната държава-
членка в нейната конвергентна 
програма, оценява дали 
икономическите допускания, на които 
се основава програмата, са реалистични 
и дали предприетите или 
предвижданите мерки за спазване на 
плана за корекции са достатъчни за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел по време на цикъла и за постигане 
на устойчиво сближаване.

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0.5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0.5% от БВП.

Когато оценяват коригирания вариант 
към средносрочната бюджетна цел, 
Съветът и Комисията вземат предвид 
дали се полагат повече усилия в 
периодите на растеж, докато те може да 
са по-ограничени в периоди на забавен 
растеж. За държавите-членки с високо 
ниво на задлъжнялост и/или прекалено 
големи макроикономически 
неравновесия Съветът и Комисията 
проверяват дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и отчетени циклични колебания 
надвишава 0,5 % от БВП. За държавите-
членки от ВКМ2 Съветът и Комисията 
проверяват дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или предложените мерки по отношение 

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и Комисията 
проверяват дали нарастването на 
държавните разходи, разгледано заедно 
с резултата от взетите или планирани 
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на приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

мерки по отношение на приходите, е в 
съответствие с благоразумното водене 
на фискална политика.

Or. en

Изменение 57

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и
устойчивостта на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите;

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП,
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите;

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния устойчив
напредък към постигането на 
средносрочната бюджетна цел;

в) дискреционното намаляване на в) дискреционното намаляване на 
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държавни приходи по определени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на други пера на държавни 
приходи, или от комбинация от двете.

държавни приходи по определени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на други пера на държавни 
приходи, или от комбинация от двете.

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно. Комисията 
оповестява публично прозрачна, 
независима и обоснована оценка на 
методологията на тези прогнози.

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това Съветът следва да прецени
дали съдържанието на конвергентните 
програми дава възможност за тясна 
координация на икономическите 
политики и дали икономическите 
политики на съответните държави-
членки са в съответствие с насоките на 
общата икономическа политика на 

Освен това Съветът и Комисията 
преценяват дали съдържанието на 
конвергентните програми дава 
възможност за тясна координация на 
икономическите политики и дали 
икономическите политики на 
съответните държави-членки са в 
съответствие с насоките на общата 
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държавите-членки и на Съюза. Освен 
това за държавите-членки от ВКМ2 
Съветът проверява дали съдържанието 
на конвергентните програми осигурява 
безпроблемно участие във валутно-
курсовия механизъм.

икономическа политика на държавите-
членки и на Съюза. Освен това за 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съдържанието на 
конвергентните програми осигурява 
безпроблемно участие във валутно-
курсовия механизъм.

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от
Договора Съветът наблюдава
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от
отклоненията от благоразумното 
водене на фискална политика.

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от ДФЕС
Съветът и Комисията наблюдават
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от
участващите държави-членки и
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от
отклонения от благоразумното водене 
на фискална политика.

Or. en
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Изменение 61

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

2. В случай на значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от ДФЕС
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка. Подобно 
предупреждение се оповестява 
публично и Европейският парламент 
може да прикани съответната 
държава-членка да обясни своите 
политики пред компетентната 
комисия. В случай на значително 
отклонение Комисията може да 
изиска допълнителен доклад от 
съответната държава-членка. 
Съветът, в рамките на един месец от 
всяко значително отклонение по 
първа алинея, приема препоръка за 
мерки на политика, в която определя 
срок от не повече от пет месеца за 
справяне с отклонението, въз основа 
на препоръка на Комисията, 
основаваща се на член 121, параграф 4 
от ДФЕС. В случай на особено 
значително отклонение или на 
особено сериозно положение срокът е 
не повече от три месеца. Съветът, по 
предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката. 
Комисията наблюдава мерките, 
съдържащи се в препоръката, въз 
основа на посещения с цел надзор, в 
съответствие с член 6а и изготвя 



PE454.680v01-00 46/53 PR\852138BG.doc

BG

доклад на вниманието на Съвета. 
Докладът може да се оповести 
публично.  
Ако съответната държава-членка не 
предприеме подходящо действие в 
рамките на срока, определен в 
препоръката на Съвета по втора 
алинея, Съветът незабавно приема 
окончателна препоръка, с която се 
установява неизпълнението от 
страна на държавата-членка, въз 
основа на допълнителна препоръка на 
Комисията, в съответствие с член 
121, параграф 4 от ДФЕС. 
Същевременно Съветът, по 
предложение на Комисията, 
представя официален доклад на 
Европейския съвет. 
Процедурата - от препоръката на 
Съвета по втора алинея до 
окончателната препоръка на Съвета 
и доклада до Европейския съвет по 
четвърта алинея, не продължава 
повече от  шест месеца. 

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член -11 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Добавя се следният член:
„Член -11

1. Комисията гарантира постоянен 
диалог с органите на държавите-
членки в съответствие с целите на 
настоящия регламент. За тази цел 
Комисията осъществява във всички 
държави-членки посещения с оглед 
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редовен диалог и, при необходимост, 
надзор.
2. При организиране на посещенията с 
цел диалог или надзор Комисията 
изпраща временните си заключения 
на съответните държави-членки за 
коментари.
3. В контекста на посещенията с цел 
диалог Комисията прави преглед на 
настоящата икономическа ситуация 
в държавата-членка и идентифицира 
рискове или трудности, свързани с 
изпълнението на целите на 
настоящия регламент. 
4. В контекста на посещенията с цел 
надзор Комисията наблюдава 
напредъка и проверява дали са 
предприети мерки в съответствие с 
решенията на Съвета или на 
Комисията съгласно целите на 
настоящия регламент. Посещенията 
с цел надзор се осъществяват 
единствено в изключителни случаи и 
единствено когато са налице 
значителни рискове или трудности за 
постигането на въпросните цели. 
Комисията може да покани 
представители на Европейската 
централна банка или на други 
подходящи институции да участват 
в посещенията с цел надзор.
5. Комисията информира 
Икономическия и финансов комитет 
относно причините за посещенията с 
цел надзор.
6. Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки за улесняване на 
посещенията с цел диалог и надзор. 
По искане на Комисията държавите-
членки предоставят съдействие на 
всички съответни национални органи 
за подготовката и провеждането на 
посещенията с цел диалог и надзор.“

Or. en
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Изменение 63

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б. Член 11 се заменя със следния 
текст:

[Настоящ текст на член 11 от 
Регламент (ЕО) № 1466/97:
„Като част от многостранния надзор, 
упоменат в настоящия регламент, 
Съветът извършва цялостната оценка, 
посочена в член 99, параграф 3.”]

„Като част от многостранния надзор, 
упоменат в настоящия регламент, 
Съветът и Комисията извършват
цялостната оценка, посочена в член 
121, параграф 3 от ДФЕС.”

(For information, please insert the text in the left column without bold italics.)

Обосновка

В сравнение с настоящата формулировка на член 11 от Регламент (ЕО) №1466/97, е 
добавена препратка към Комисията и позоваването на член 99 от Договора за ЕО е 
заменено с позоваване на член 121, параграф 3 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 64

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 в (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9в. Добавя се следният член:
„Член 11aЧ

Европейският парламент и Съветът 
оценяват прилагането на настоящия 
регламент въз основа на годишен 
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доклад на Комисията."

Or. en

Изменение 65

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 г (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9д. Добавя се следният член:
„Член 12а
Преглед

1. До …* и на всеки три години след 
това Комисията публикува доклад 
относно прилагането на настоящия 
регламент. 
2. Докладът и всякакви съпътстващи 
предложения се препращат на 
Европейския парламент и на Съвета. 
3. Ако в доклада се посочват пречки за
доброто функциониране на 
разпоредбите в Договорите, които 
регламентират икономическия и 
паричен съюз, в него се отправят 
необходимите препоръки към 
Европейския съвет.“ 
_____

* ...  години след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент. 

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Шестимата докладчици ще работят по шестте законодателни предложения относно 
икономическото управление, приети от Комисията на 29 септември 2010 г. като пакет, 
за да се гарантира съгласуваност и навременно приемане на всички части на пакета. 
Този пакет е от голямо значение за бъдещето на ЕС и стабилността на икономическия 
растеж в бъдеще, по-специално в еврозоната. Поради тази причина докладчиците 
решиха да работят усилено по предложенията на Комисията и да ги подобрят с цел 
установяване на стабилна и съгласувана рамка за следващите десетилетия. 
Докладчиците приеха предложенията на Комисията като отправна точка. За първи път 
Парламентът взема съвместно решение със Съвета по макроикономическото развитие 
на Съюза. Докладчиците съзнават, че тези нови правомощия, предоставени чрез 
Договора от Лисабон, водят и до нови отговорности. Съветът обаче не може да вземе 
окончателно решение без съгласието на Парламента по целия пакет. 
Опитът, натрупан по време на първото десетилетие от функционирането на 
Икономическия и паричен съюз, показва ясна необходимост от подобряване на рамката 
на икономическото управление, което следва да бъде изградено на основата на по-
силна национална ангажираност по отношение на общоприетите правила и политики и 
на по-стабилна рамка за надзор на националните икономически политики на 
европейско равнище. Поради това докладчиците подкрепят широката реформа на 
рамката на управлението, въз основа на метода на Общността (Съюза), както и силната 
и независима Комисия, която да упражнява надзор и да дава указания в новата, по-
задълбочена и по-широка рамка за надзор на икономическите политики.
Силната конкурентоспособност, устойчивият икономически растеж и наличието на 
работни места за нашите граждани в Европа изискват устойчиви нива на бюджетния 
дефицит и държавния дълг, реформи с цел коригиране на макроикономическите 
неравновесия, както и солидна стратегия на ЕС за растеж и работни места. Въпрос от 
обща отговорност е да се гарантира, че тежестта няма да бъде прехвърлена на бъдните 
поколения, които ще трябва да се справят и с предизвикателствата, свързани със 
застаряващото население. Ключов инструмент в това отношение е силният и ефективен 
Пакт за стабилност и растеж. Следва да се положат повече усилия по отношение на 
предотвратяването на неустойчиви бюджетни политики, на което прекалено често не се 
обръщаше внимание през изминалото десетилетие. 

Подобрената рамка за икономическото управление следва да се основава на няколко 
взаимосвързани политики за устойчив растеж и създаване на работни места, които 
трябва да бъдат съгласувани една с друга. Пактът за стабилност и растеж и цялата 
рамка за икономическото управление следва да подкрепят и да бъдат съвместими със 
стратегиите на ЕС за растеж и създаване на работни места (ЕС-2020), както и с целта да 
се засили конкурентоспособността на всички държави-членки и да се повиши 
социалната стабилност във всички региони на Съюза. Докладчиците подчертават, че 
по-високата степен на ангажираност, прозрачност, партньорски проверки и санкции, 
свързани с репутацията (изпълнение или обяснение), чрез Европейския семестър, както 
и стимулите и санкциите по тези свързани процедури, следва да гарантират по-
сериозно привеждане в съответствие и изпълнение на правилата на ЕС от страна на 
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държавите-членки.

Предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж целят да гарантират, че 
държавите-членки провеждат разумни фискални политики и се стремят към 
устойчивост на публичните финанси. Съответно от държавите-членки се изисква да 
представят програми за стабилност и конвергенция, в които са очертани плановете им 
за постигане на средносрочните бюджетни цели (СБЦ), различаващи се в отделните 
страни. Напредъкът към постигането на СБЦ като цяло обаче е недостатъчен, поради
което публичните финанси са силно изложени на въздействието на икономическия 
спад. Освен това на практика се оказва, че структурното салдо е недостатъчно за 
измерването на основната фискална позиция на страната. В резултат на това в редица 
страни привидно стабилното бюджетно състояние преди кризата прикриваше силна 
зависимост от извънредни приходи за финансиране на разходите, неизпълнението на 
които в момента допринася за стремителното увеличаване на бюджетните дефицити.

В отговор на тези недостатъци, макар да запазва текущите СБЦ и критерия за 0,5 %  от 
БВП като референтна стойност за годишна конвергенция, реформата на предпазните 
мерки прави тази референтна стойност оперативна в контекста на принципа на 
провеждането на разумна фискална политика. Основната цел е да се гарантира, че 
извънредните приходи няма да бъдат изразходвани, а вместо това ще се отпуснат за 
намаляване на дълга. Този принцип ще осигури референтната стойност, спрямо която 
ще бъдат оценявани поотделно фискалните планове на страните в Програмата за 
стабилност и конвергенция. Следва да се отдели по-голямо внимание на равнището на 
дълга, профила на дълга (включително падежа) и динамиката му (оценка на 
устойчивостта на публичните финанси) в процеса на конвергенция към конкретните за 
държавата-членка средносрочни бюджетни цели. Отчита се фактът, че при 
благоприятна икономическа конюнктура може да се полагат повече усилия за 
корекции, като те може да са по-ограничени в периоди на неблагоприятна 
икономическа конюнктура. В допълнение, следва да бъде позволено временно 
отклонение от провеждането на разумна фискална политика в случай на сериозен 
икономически спад от общ характер, за да се улесни икономическото възстановяване. 
Комисията и Съветът също така вземат предвид прилагането на главните структурни 
реформи, които имат пряко въздействие върху дългосрочното намаляване на разходите 
(включително чрез повишаване на потенциалния растеж) и поради това оказват 
измерим ефект върху дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Това е важно 
при определянето на правилните стимули за структурните реформи, за да се постигнат 
растеж и създаване на работни места.

Освен това, ако съответната държава-членка не спазва съгласувания темп на нарастване 
на разходите и договорените мерки по отношение на приходите, тя може да получи 
предупреждение от Комисията, а ако неспазването е продължително и/или особено 
сериозно – препоръка от Съвета за предприемане на корективни действия.  

Предложенията на Комисията за реформа на предпазната част съставляват солидна 
основа и стъпка в правилната посока, извличайки поуките от недостатъците на Пакта за 
стабилност и растеж. Докладчикът внася няколко изменения, за да подчертае, че 
разумната фискална политика, която се вписва като действаща в специфичната 
средносрочна цел на дадена страна, гарантира устойчивостта на публичните финанси. 
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За държавите-членки, които все още не са постигнали своята средносрочна цел, 
докладчикът предлага 0,5% като референтна стойност, но изтъква, че специфичният 
план за корекции следва да бъде подходящ и устойчив, като предоставя възможност за 
бюджетно маневриране, предвид по-специално нуждите от публични инвестиции. 

Необходими са промени с оглед подобряване ефективността на предпазната част. На 
първо място, европейското икономическо управление следва да бъде най-вече въпрос 
от общ интерес и отговорност на държавите-членки, като е необходимо ролята на 
техните национални парламенти да бъде изтъкната. Ето защо докладчикът въвежда 
глава относно националната ангажираност. 

Освен това, предвид факта че ПСР се явява част от подобрената рамка за европейско 
икономическо управление с няколко взаимосвързани политики за устойчиво развитие и 
заетост, които следва да бъдат последователни, докладчикът предлага новият 
европейски икономически семестър да бъде включен в законодателния текст (не само в 
кодекса на поведение, одобрен от Съвета) Това подкрепя целта за гарантиране на по-
интегриран, по-задълбочен и обширен надзор на икономическата политика. Участието 
на държавите-членки и националните парламенти е от ключово значение. На 
европейско равнище Комисията, Съветът и Европейският парламент следва да имат 
роля в рамките на т.нар. семестър. Съответните заинтересовани страни, по-специално 
социалните партньори, следва да бъдат консултирани.

Освен това, докладчикът представя няколко предложения с оглед укрепване на 
общностния метод. Това е необходимо, за да се гарантира по-голямо съответствие с 
правилата на прилагането на Пакта. Както процесът на оценки, така и решението 
относно спазването от страна на Комисията следва да бъдат в по-голяма степен 
независими от Съвета. Към това следва да се добавят насърчителни мерки с оглед по-
доброто спазване на ранен етап, например посредством партньорски натиск и мисии по 
упражняване на надзор.

Посредством този пакет от предложения докладчикът цели да постигне достатъчно и 
ефективно насърчение от държавите-членки, за да прилагат разумна и устойчива 
бюджетна политика и, при необходимост, да предприемат адаптационни мерки на 
ранен етап, така че прибягването до санкции да може да бъде ограничено, тъй като е 
по-добре да се прилагат превантивни мерки, отколкото лечение. 
  
Повишаване на националната ангажираност 
Следва да бъдат въведени инструменти с оглед повишаване на осведомеността в 
националните парламенти относно тясната връзка между различните цели, които се 
определят обичайно на европейско равнище, както и задълженията, произтичащи от 
Пакта за стабилност и растеж, от една страна, и тяхната роля като национален 
бюджетен орган, от друга. Тъй като ефективната национална ангажираност е силно 
средство за превенция, докладчикът въвежда разпоредби за повишаване на 
националната ангажираност като част от законодателния текст относно превантивната 
част. 

От участващите държави-членки (т.е. държави-членки, чиято валута е евро) ще се 
изисква да въведат средносрочна бюджетна рамка, за да гарантират, че целите на Пакта 



PR\852138BG.doc 53/53 PE454.680v01-00

BG

за стабилност и растеж са изпълнени. В допълнение, независимите статистически данни 
и националните правила и/или институти на фискална политика следва да гарантират 
информиран национален дебат относно настоящите позиции във връзка със 
структурния бюджет и средносрочната бюджетна цел. Държавите-членки гарантират, 
че фискалното планиране се основава на реалистични макроикономически и бюджетни 
прогнози, като се взема предвид прогнозата на Комисията, при необходимост, 
включително процедурата „изпълнение или обяснение“.

Укрепване на общностния метод и повишаване на прозрачността и отчетността на 
равнище Европейски съюз 

С оглед укрепване на превантивната част, оценките и решенията относно спазването от 
страна на Комисията, следва да бъдат в по-голяма степен независими от Съвета. Ето 
защо, докладчикът въвежда механизма на „обратно гласуване“,  още в настоящия 
регламент, с оглед на решения от съществено значение. 

Това засяга:
- Становището на Комисията относно програмата за стабилност на участващите 
държави-членки, ако Комисията счита, че целите и съдържанието на програмата следва 
да бъдат укрепени;
- Препоръката на Комисията в случай на значително отклонение от разумна 
фискална политика, което е продължава дълго или е особено сериозно.

Ролята на Съвета е взета до голяма степен предвид в пакета от предложения. При все 
това, с оглед постигане на необходимите равнища на прозрачност и отчетност, е 
необходимо ролята на Европейския парламент да бъде укрепена. За тази цел 
докладчикът внася няколко изменения, за да засили демократичната легитимност на 
равнище ЕС. Освен това, в течение на този процес, Съветът и Комисията следва да 
оповестят публично своите позиции и решения, за да гарантират ефективен 
партньорски натиск. 

Въвежда се също така по-тясно и по-навременно участие на Европейския парламент 
и/или на съответната негова компетентна комисия. В допълнение, Европейският 
парламент и Съветът оценяват прилагането на регламента въз основа на годишен 
доклад на Комисията. По-независимата роля на Комисията в процеса на вземане на 
решения е необходимо да се съпровожда от силна отчетност спрямо Съвета и 
Европейския парламент, за да се гарантира, че Договорът и регламентите се прилагат 
правилно. 

В случай на значително отклонение от специфичната средносрочна цел на страната, 
докладчикът въвежда набор от насърчителни мерки за държавите-членки с оглед 
гарантиране на техните политики, които включват изисквания за допълнително 
докладване и наблюдение на място посредством мисии, във връзка с ЕЦБ, за 
държавите-членки от зоната евро. Ако дадена държава-членка не предприеме 
подходящо действие в рамките на определения срок, Съветът, по предложение на 
Комисията, незабавно отправя официален доклад до Европейския съвет.


