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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 
ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната
(COM(2010)0524 – C7-0298/2010 – 2010/0278(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0524),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 121 и 126 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0298/2010),

– 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 
(A7-0000/2011),

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

2. изисква от 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.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 136 във връзка с 
член 121, параграф 6 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 136 във връзка с 
член 121, параграф 6, член 122, 
параграф 2 и член 3, параграф 1, буква 
в) от него,

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) 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 равнище 
Съюз.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) 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 и 
постоянен механизъм за преодоляване 
на кризи.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) 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.
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Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) 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-активно и по-навременно участие 
на Европейския парламент и на 
националните парламенти по време 
на процедурите за координация на 
икономическите политики.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 2 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2д) Европейският семестър за 
координация на икономическите 
политики следва да има основна роля 
за прилагане на изискването съгласно 
член 121, параграф 1 от ДФЕС 
държавите-членки да провеждат 
икономическите си политики като 
въпрос от общо значение и в тази 
връзка да ги координират. 
Прозрачността и независимият 
надзор са неделима част от 
засилването на икономическото 
управление. Съветът и Комисията 
следва да оповестят публично и да 
изложат основанията за своите 
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позиции и решения на подходящите 
етапи от процедурите за 
координация на икономическите 
политики. 

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 2 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2е) Прозрачността, както и 
ефективността на партньорската 
подкрепа и партньорския натиск, е 
неделима част от засилването на 
икономическото управление в Съюза в 
духа на „подробностите за 
изпълнението на Пакта за 
стабилност и растеж и насоките 
относно формата и съдържанието на 
програмите за стабилност и за 
сближаване“, подписано от Съвета 
на 7 септември 2010 г.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 2 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2ж) Годишните препоръки на 
Комисията по отношение на 
политиките следва да се обсъждат в
Европейския парламент преди 
началото на обсъжданията в Съвета.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 2 з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2з) 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 10

Предложение за регламент
Съображение 2 и (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2и) Комисията следва да има по-
силна и независима роля в 
процедурата за засилен надзор. Това 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 в съответствие с ДФЕС.

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 2 й (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2й) 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 12

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За по-ефективното прилагане на 
бюджетния надзор в еврозоната са 
необходими допълнителни санкции. 
Тези санкции следва да повишат 
доверието в рамката за фискален надзор 
на Съюза.

(3) За по-ефективното прилагане на 
бюджетния надзор в еврозоната са 
необходими стимули и допълнителни 
санкции. Тези санкции следва да 
повишат доверието в рамката за 
фискален надзор на Съюза, а 
стимулите следва да засилят 
спазването.

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В своята резолюция от 20 
октомври 2010 г., съдържаща 
препоръки към Комисията относно 
подобряването на рамката на ЕС за 
икономическо управление и за 
стабилност, по-специално в 
еврозоната1, Европейският 
парламент призова за „създаване на 
здрав и надежден механизъм за 
предотвратяване на прекомерен дълг 
и за разрешаване на проблема с дълга 
за еврозоната“ и изисква в тази 
връзка да се извърши проучване на 
оценката на въздействието и 
приложимостта в рамките на 
следващата година, с цел се създаде 
постоянен механизъм или орган 
(Европейски паричен фонд), който да 
избягва моралния риск и да се използва 
като последна мярка.
__________________

1. Приети текстове, P6_TA(2010)0377.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) След приемането на тази 
резолюция на Европейския парламент 
Европейският съвет призова в 
заключенията си от заседанието му 
на 28–29 октомври 2010 г. да се 
създаде „постоянен механизъм за 
действие при кризи с цел запазване на 
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финансовата стабилност на 
еврозоната като цяло“.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) В своето становище от 28 
ноември 2010 г. Еврогрупата 
подчерта, че постоянният механизъм 
за действие при кризи (Европейският 
механизъм за стабилност) „ще 
допълни новата рамка за засилено 
икономическо управление, чиято цел е 
ефективно и стриктно икономическо 
наблюдение“.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) Променливостта на пазарите и 
равнищата на спреда на държавни 
облигации на някои държави, чиято 
парична единица е еврото, налагат 
решителни действия за защита на 
стабилността на еврото.

Or. en
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Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 4 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4д) Европейски паричен фонд, 
управляван съгласно правилата на 
Съюза и финансиран по-конкретно с 
приходите от глобите, следва да се 
създаде в съответствие с член 3, 
параграф 1, буква в) и член 122, 
параграф 2 от ДФЕС, за да се запази 
финансовата стабилност на 
еврозоната като цяло. Този фонд 
следва да се основава на решенията, 
взети от Съвета на 9–10 май 2010 г., и 
на становището на Еврогрупата от 
28 ноември 2010 г.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 4 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4е) В своята резолюция от 20 
октомври 2010 г. относно 
подобряването на рамката на ЕС за 
икономическо управление и за 
стабилност, по-специално в 
еврозоната, Европейският парламент 
призова за „[извършване] в срок от 
една година на оценка на 
приложимостта относно 
въвеждането в дългосрочен план на 
система, в рамките на която 
държавите-членки да могат да 
участват в емитирането на общи 
еврооблигации, и анализ на 
естеството, рисковете и 
преимуществата им“ 
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Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 4 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4ж) Общи еврооблигации в 
еврозоната следва да се създадат в 
съответствие с член 3, параграф 1, 
буква в) и член 122, параграф 2 от
ДФЕС и въз основа на метода на 
Общността, с цел да се спазва по-
строго Пактът за стабилност и 
растеж.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 4 з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4з) Увеличаването на ликвидността 
на един нов световен пазар на 
еврооблигациите би могло да намали 
финансовите разходи за държавите-
членки.

Or. en
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Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 4 и (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4и) Приоритетите на Съюза за 
растеж и създаване на работни 
места в държавите-членки, които 
спазват Пакта за стабилност и 
растеж или са предприели 
корективни мерки, следва да се 
финансират чрез приходи от 
неизползвани бюджетни кредити за 
плащания в бюджета на Съюза.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Санкциите за държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, в 
рамките на предпазните мерки на Пакта 
за стабилност и растеж, следва да 
създадат стимули за провеждане на 
разумна фискална политика. 
Провеждането на такава политика 
следва да гарантира, че темпът на 
нарастване на правителствените 
разходи не надхвърля обичайно 
разумния средносрочен темп на 
нарастване на брутния вътрешен 
продукт (БВП), освен ако излишъкът 
е обвързан с нарастване на 
правителствените приходи или 
дискреционният спад на приходите е 
компенсиран от намаляване на 
разходите.

(5) Санкциите за държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, в 
рамките на предпазните мерки на Пакта 
за стабилност и растеж, следва да 
създадат стимули за провеждане на 
устойчива фискална политика. 
Провеждането на такава политика 
следва да гарантира, че разходите и 
публичните приходи са балансирани, 
без да се засягат бъдещите поколения.

Or. en
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Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) 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 24

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Провеждането на разумна фискална 
политика следва ефективно да постигне 
и да поддържа средносрочната 
бюджетна цел. Придържането към 
средносрочната бюджетна цел за 
бюджетните позиции следва да 
предостави на държавите-членки 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за държавния дефицит от 3 % 
от БВП, да подсигури бърз напредък 
към устойчивост и същевременно да им 
даде възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции.

(6) Провеждането на устойчива
фискална политика следва ефективно да 
постигне и да поддържа средносрочната 
бюджетна цел. Придържането към 
средносрочната бюджетна цел за 
бюджетните позиции следва да 
предостави на държавите-членки 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за държавния дефицит от 3 % 
от БВП, да подсигури бърз напредък 
към устойчивост и същевременно да им 
даде възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции.

Or. en
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Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Сред предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж стимулът за 
провеждане на разумна фискална 
политика следва да включва задължение 
за учредяване на лихвоносен депозит, 
което се налага временно на държава-
члена, чиято парична единица е еврото и 
която не осъществява задоволителен 
напредък към бюджетната 
консолидация. Към това следва да се 
пристъпва, в случай че след 
първоначално предупреждение от 
страна на Комисията държавата-членка 
запазва същата линия на поведение, 
което, макар да не преминава в 
нарушение на забраната за прекомерен 
дефицит, е неразумно и потенциално 
опасно за гладкото функциониране на 
Икономическия и паричния съюз и 
следователно Съветът издава препоръка 
в съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора.

(7) Сред предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж стимулът за 
провеждане на устойчива фискална 
политика следва да включва задължение 
за учредяване на лихвоносен депозит, 
което се налага временно на държава-
члена, чиято парична единица е еврото и 
която не осъществява задоволителен 
напредък към бюджетната 
консолидация. Към това следва да се 
пристъпва, в случай че след 
първоначално предупреждение от 
страна на Комисията държавата-членка 
запазва същата линия на поведение, 
което, макар да не преминава в 
нарушение на забраната за прекомерен 
дефицит, е неразумно и потенциално 
опасно за гладкото функциониране на 
Икономическия и паричния съюз и 
следователно Съветът издава препоръка 
в съответствие с член 121, параграф 4 от 
ДФЕС.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да бъде предвидена 
възможност Съветът да намалява 
или отменя санкциите, наложени 
върху държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото, въз основа 
на предложение на Комисията след 
мотивирано искане от страна на 

(11) По изключение Комисията следва 
също да може да предлага намаляване 
на размера на глобата или нейната 
отмяна поради изключителни 
икономически обстоятелства след 
разискване с компетентната комисия 
на Европейския парламент.
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съответната държава-членка. В 
рамките на корективните мерки на 
Пакта за стабилност и растеж
Комисията следва също да може да 
предлага намаляване на размера на 
санкцията или нейната отмяна поради 
изключителни икономически 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Чрез дерогация от размера на 
глобата в резултат на стандартното 
изчисление, Комисията следва да има 
възможност да предлага намаляване 
или отмяна на глобата, с цел да се 
отчете кумулативното действие на 
всяка санкция, наложена съгласно 
Регламент (ЕС) № …/2010 относно 
наказателните мерки за коригиране 
на прекомерните макроикономически 
неравновесия в еврозоната и 
Регламент (ЕС) № …/2010 относно 
определяне и изясняване на 
прилагането на процедурата при 
прекомерен дефицит.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Безлихвеният депозит следва да (12) Безлихвеният депозит следва да 
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бъде освободен, след като прекомерният 
дефицит бъде коригиран, а лихвата 
върху тези депозити, както и събраните 
глоби следва да бъдат разпределени
между държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото и които 
нямат прекомерен дефицит и които 
също така не са подложени на 
процедурата при прекомерни 
дисбаланси.

бъде освободен, след като прекомерният 
дефицит бъде коригиран, а лихвата 
върху тези депозити, както и събраните 
глоби следва да бъдат разпределени към 
Европейския паричен фонд.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Тъй като паричната политика 
на държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, попада в 
изключителната компетентност на 
Съюза, на Комисията следва да бъдат 
възложени правомощия за намеса при 
спешни случаи, когато еврото е 
изложено на опасност.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) За да се осигури постоянен 
диалог с държавите-членки, които 
имат за цел да постигнат целите на 
настоящия регламент, Комисията 
следва да провежда посещения за 
диалог и за надзор.
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Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 15 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15в) Обща оценка на системата за 
икономическо управление, по-
конкретно на ефективността и 
адекватността на стимулите и 
санкциите, следва да се предприеме 
редовно от Комисията. Тази оценка 
следва да се допълва при 
необходимост от съответни 
предложения.

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент определя 
система от санкции, целящи по-
ефективно прилагане на предпазните и 
корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж в еврозоната. 

1. Настоящият регламент определя 
стимули и санкции, целящи по-
ефективно прилагане на предпазните и 
корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж в еврозоната. 

Or. en
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да се активизира диалогът 
между институциите на Съюза, по-
конкретно Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, и 
парламентите, правителствата и 
другите заинтересовани органи на 
държавите-членки, 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 34

Предложение за регламент
Член 1 — параграф 2а (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
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Изменение 35

Предложение за регламент
Глава I a – заглавие (след член 2) (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ГЛАВА Iа
Стимули

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
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[Европейски паричен фонд]
Създава се [Европейски паричен фонд] 
с цел запазване на финансовата 
стабилност на еврозоната като цяло 
и засилване на бюджетната 
дисциплина между държавите-
членки.
Лихвите, получени от Комисията от 
учредените депозити и събраните 
глоби в съответствие с [членове 3, 4 и 
5 от настоящия регламент, член 12 
от Регламент (ЕС) № 1467/97 и член 3 
от Регламент (ЕС) № …/2010  
относно наказателните мерки за 
коригиране на прекомерните 
макроикономически неравновесия в 
еврозоната], се кредитират на 
Европейския паричен фонд и се:
а) управляват съгласно правилата на 
Съюза и
б) използват за целите на 
действащите Европейски 
инструмент за финансова 
стабилност и Европейски механизъм 
за финансово стабилизиране, както и 
всяка друга структура, на която 
бъдат възложени техните 
задължения.
[Европейският паричен фонд] може да 
разполага с допълнителни финансови 
ресурси от вноски на държави-членки в 
съответствие с тяхното спазване на 
Пакта за стабилност и растеж.

Or. en
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Изменение 37

Предложение за регламент
Член 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2б
Общи еврооблигации

1. Създават се общи еврооблигации в 
еврозоната с цел засилване на 
дисциплината и спазване на Пакта за 
стабилност и растеж. 
Еврооблигациите се въвеждат след 
изпълнение на критериите, посочени 
в настоящия член, включително 
изготвяне на всеобхватна оценка на 
въздействието. Еврооблигациите се 
създават и функционират в 
съответствие със съответните 
разпоредби на ДФЕС.
Еврооблигациите не увеличават 
размера на дълга.
Те се издават по пазарни цени в 
замяна на съществуващи държавни 
облигации или се издават на мястото 
на държавни облигации.
2. Участието в издаването на 
еврооблигации подлежи на спазване на 
Пакта за стабилност и растеж и 
решение за него се взема от Съвета по 
препоръка на Комисията. 
Държавите-членки участват само 
ако изпълняват критериите по 
отношение на равнищата на дълга и 
дефицита, предвидени в Пакта за 
стабилност и растеж.
По препоръка на Комисията Съветът 
може за всеки случай поотделно да 
реши, че дадена държава-членка, 
която е изправена пред извънредни 
обстоятелства, може да участва или 
да продължи участието си.
3. Еврооблигациите могат да 
обединяват държавния дълг на всяка 
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държава-членка в размер до [40] % от 
БВП. Общият дълг е първи по ред дълг 
и има предимство пред всички други 
дългове, издадени от държавите-
членки.
4. Държави-членки с дерогация могат 
да участват.
5. Издаването на еврооблигации 
подлежи на строг институционален 
и административен надзор в 
съответствие с най-високите 
стандарти и най-добрите практики 
на агенциите, които понастоящем 
управляват държавния дълг в 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2в
Приходи от неизползвани бюджетни 

кредити за плащания
Приходи от неизползвани бюджетни 
кредити за плащания в бюджета на 
Съюза могат да бъдат използвани за 
държави-членки, които спазват 
Пакта за стабилност и растеж или 
са предприели корективни мерки, с 
цел да им се помогне да постигнат 
приоритетите на Съюза за растеж и 
създаване на работни места, като по 
този начин се засили тяхната 
икономика.

Or. en
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Съветът отправи препоръка 
към някоя държава-членка в 
съответствие с член 121, параграф 4 от
Договора за предприемане на 
необходимите коригиращи действия при 
наличие на особено големи и опасни 
отклонения от провеждането на разумна
фискална политика, както е определено 
в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1466/97, учредяването на лихвоносен 
депозит се налага от Съвета, който 
действа по предложение на Комисията. 
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. 

1. Когато Съветът отправи препоръка 
към някоя държава-членка в 
съответствие с член 121, параграф 4 от 
ДФЕС за предприемане на 
необходимите коригиращи действия при 
наличие на особено големи и опасни 
отклонения от провеждането на 
устойчива фискална политика, както е 
определено в член 6, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 1466/97, 
учредяването на лихвоносен депозит се 
налага от Съвета, който действа по 
предложение на Комисията. 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 ДФЕС. 

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Заинтересованата държава-
членка може да поиска от 
Европейския парламент  да 
организира публично разискване в 
компетентната си комисия. Това 
разискване позволява на 
правителството на 
заинтересованата държава-членка да 
изложи доводите си в присъствието 
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на Комисията и председателя на 
Еврогрупата. То се провежда в 
посочения в параграф 1 десетдневен 
срок. Поканват се представители, на 
подходящо равнище, на Европейската 
централна банка (ЕЦБ).

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложения от 
Комисията лихвоносен депозит възлиза 
на 0,2 % от брутния вътрешен продукт 
(БВП) на съответната държава-членка за
предходната година.

2. Размерът на предложения от 
Комисията лихвоносен депозит възлиза 
на 0,2 % от брутния вътрешен продукт 
(БВП) на съответната държава-членка,
като се използват последните 
налични данни от Евростат за
предходната година.

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 и след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-
членка, отправено до Комисията в 
срок от десет дни след приемането на 
препоръката на Съвета, посочена в 
параграф 1, Комисията може да 
предложи намаляване на размера на 
лихвоносния депозит или неговата 
отмяна.

4. Чрез дерогация от параграф 2 и в срок 
от десет дни след приемането на 
препоръката на Съвета, посочена в 
параграф 1, Комисията може да 
предложи намаляване на размера на 
лихвоносния депозит или неговата 
отмяна, с цел да се отчете 
кумулативното действие на всяка 
санкция, наложена съгласно 
Регламент (ЕС) № …/2010 относно 
наказателните мерки за коригиране 
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на прекомерните макроикономически 
неравновесия в еврозоната и 
Регламент (ЕС) № …/2010 относно 
определяне и изясняване на 
прилагането на процедурата при 
прекомерен дефицит.

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Ако Съветът не счита, че 
положението е престанало да 
съществува, заинтересованата 
държава-членка може да поиска от 
компетентната комисия на 
Европейския парламент  да 
организира публично разискване.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 4 — параграф 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложения от 
Комисията безлихвен депозит възлиза 
на 0,2 % от БВП на съответната 
държава-членка за предходната година.

2. Размерът на предложения от 
Комисията безлихвен депозит възлиза 
на 0,2 % от БВП на съответната 
държава-членка, като се използват 
последните налични данни от 
Евростат за предходната година.

Or. en
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Изменение 45

Предложение за регламент
Член 4 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 от 
настоящия член поради изключителни 
икономически обстоятелства или 
след получаване на мотивирано 
искане от страна на съответната 
държава-членка, отправено до 
Комисията в срок от десет дни след 
приемането на решението на Съвета в 
съответствие с член 126, параграф 6 от 
Договора, Комисията може да 
предложи намаляване на размера на 
безлихвения депозит или неговата 
отмяна.

4. Чрез дерогация от параграф 2 от 
настоящия член Комисията може да 
предложи намаляване на размера на 
безлихвения депозит или неговата 
отмяна в срок от десет дни след 
приемането на решението на Съвета в 
съответствие с член 126, параграф 6 от 
Договора:

а) на основание изключителни 
икономически обстоятелства;
б) с цел отчитане на кумулативното 
действие на всяка санкция, наложена 
съгласно Регламент (ЕС) № …/2010 
относно наказателните мерки за 
коригиране на прекомерните 
макроикономически неравновесия в 
еврозоната и Регламент (ЕС) № 
…/2010 относно определяне и 
изясняване на прилагането на 
процедурата при прекомерен 
дефицит.

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случай че държава-членка 
манипулира финансови данни, 
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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. 
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

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 2а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложената от 
Комисията глоба възлиза на 0,2 % от 
БВП на съответната държава-членка за 
предходната година.

2. Размерът на предложената от 
Комисията глоба възлиза на 0,2 % от 
БВП на съответната държава-членка,
като се използват последните 
налични данни от Евростат за 
предходната година.

Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 от 
настоящия член поради изключителни 
икономически обстоятелства или 

4. Чрез дерогация от параграф 2 от 
настоящия член Комисията може да 
предложи отмяна на глобата или 



PE454.626v03-00 32/40 PR\853146BG.doc

BG

след получаване на мотивирано 
искане от страна на съответната 
държава-членка, отправено до 
Комисията в срок от десет дни след 
приемането на решението на Съвета в 
съответствие с член 126, параграф 8 от 
Договора, Комисията може да 
предложи отмяна на глобата или 
намаляване на размера й.

намаляване на размера й в срок от 
десет дни след приемането на 
решението на Съвета в съответствие с 
член 126, параграф 8 от Договора:

а) на основание изключителни 
икономически обстоятелства;
б) с цел отчитане на кумулативното 
действие на всяка санкция, наложена 
съгласно Регламент (ЕС) № …/2010 
относно наказателните мерки за 
коригиране на прекомерните 
макроикономически неравновесия в 
еврозоната и Регламент (ЕС) № 
…/2010 относно определяне и 
изясняване на прилагането на 
процедурата при прекомерен 
дефицит.

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 7 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лихвите, получени от Комисията от 
учредените в съответствие с член 4 
депозити и събраните в съответствие с 
член 5 глоби, представляват други 
приходи, посочени в член 311 от 
Договора, и се разпределят в 
зависимост от техния дял в брутния 
национален доход на отговарящите 
на условията държави-членки между 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, които нямат 
прекомерен дефицит, изчислен в 
съответствие с член 126, параграф 6 
от Договора и които не са подложени 

Лихвите, получени от Комисията от 
учредените в съответствие с член 4 
депозити и събраните в съответствие с 
член 5 глоби, се кредитират на фонда, 
посочен в член [2б].
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на процедурата при прекомерни 
дисбаланси по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […/…].

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 8 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на мерките, посочени в 
членове 3, 4 и 5, право на глас имат 
само членовете на Съвета, 
представляващи държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, а 
Съветът не зачита гласа на члена на 
Съвета, представляващ съответната 
държава-членка.

По отношение на мерките, посочени в 
членове 3, 4, 5 и -8а, право на глас имат 
само членовете на Съвета, 
представляващи държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, а 
Съветът не зачита гласа на члена на 
Съвета, представляващ съответната 
държава-членка.

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Член -8 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -8
Посещения за диалог и за надзор

1. Комисията осигурява постоянен 
диалог с органите на държавите-
членки в съответствие с настоящия 
регламент. С тази цел Комисията 
провежда във всички държави-членки 
посещения за редовен диалог и при 
необходимост посещения за надзор.
2. При организиране на посещенията 
за диалог или за надзор Комисията по 
целесъобразност изпраща временните 
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си заключения на съответната 
държава-членка за коментар.
3. В контекста на посещенията за 
диалог Комисията преглежда 
действителното икономическо 
положение в държавата-членка и 
определя рисковете или трудностите 
при спазването на целите на 
настоящия регламент.
4. В контекста на посещенията за 
надзор Комисията извършва 
наблюдение на процесите и 
потвърждава, че са предприети мерки 
в съответствие с решенията на 
Съвета или Комисията в 
съответствие с целите на 
настоящия регламент. Посещения за 
надзор се извършват само в 
изключителни случаи и само когато 
са налице значителни рискове или 
трудности за постигане на тези цели. 
Комисията може да покани 
представители на Европейската 
централна банка или на други 
заинтересовани институции да 
участват в посещенията за надзор.
5. Комисията информира 
Икономическия и финансов комитет 
за основанията за извършване на 
посещенията за надзор.
6. Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки за улесняване на 
посещенията за диалог и за надзор. По 
искане на Комисията и на доброволен 
принцип държавите-членки 
предоставят подкрепа на всички 
съответни национални органи за 
подготовката и провеждането на 
посещенията за диалог и за надзор.

Or. en
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Изменение 52

Предложение за регламент
Член -8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -8a
Намеса при спешни случаи

В случай че държава-членка постави в 
опасност стабилността на еврото, 
по-конкретно като трайно не 
действа в съответствие с 
препоръките или предизвестията на 
Комисията, на последната се 
предоставят на основания член 3, 
параграф 1, буква в) от ДФЕС 
правомощие за намеса при спешни 
случаи, освен ако Съветът гласува с 
квалифицирано мнозинство срещу 
това правомощие в срок от три дни 
след уведомяването му от страна а 
Комисията за необходимостта да се 
упражни това правомощие за намеса 
при спешни случаи.

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент
Член -8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -8б
Прозрачност

Съветът и Комисията оповестяват 
публично и излагат основанията за 
всичките си решения и препоръки, 
освен ако е предвидено друго в ДФЕС.

Or. en
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Изменение 54

Предложение за регламент
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
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 стимулите осигуряват 
спазване на Пакта за стабилност и 
растеж;
б) дали санкциите са ефективни, 
целесъобразни и пропорционални;
в) дали системата от стимули и 
санкции трябва да се измени;
2. Докладът и всякакви съпътстващи 
предложения се препращат на 
Европейския парламент и на Съвета.
3. Ако в доклада на Комисията се 
установят пречки за правилното 
функциониране на разпоредбите в 
Договорите, които регулират 
Икономическия и паричен съюз, по-
конкретно по отношение на мерките 
за прилагане, Европейският съвет, 
след консултация с Европейския 
парламент, приема решение за 
изменение на съответните 
разпоредби на Договорите.
*ОВ, моля въведете дата: ххх години след 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. За първи път Европейският парламент (ЕП) е съзаконодател на реформа на 
европейското „икономическо управление“, точно в момент, когато Съюзът е в условия 
на изключително тежка криза. Отговорността е голяма: нито един текст, подлежащ на 
процедурата на съвместно вземане на решения, не може да бъде приет от Съвета 
без одобрението на Парламента.

2. Комисията предлага „пакет“ от шест текста, който има за цел да допринесе за 
спазването на Пакта за стабилност и растеж, за по-систематичен надзор на 
макроикономическите дисбаланси и за сближаване на националните рамки за бюджета. 
Шестте докладчици с различни политически убеждения решиха да работят заедно и да 
разгледат тези предложения като едно „цяло“, в името на последователността.

3. Досега правителствата определяха единствено общо правило за ограничаване на 
дефицита и публичния дълг; всяка държава запазваше отговорността за своята 
икономическа, фискална, социална и бюджетна политика. Считаше се, че „наборът 
положителни качества“ ще бъде достатъчен, за да се гарантира стабилността на еврото. 
Недостатъците на тази логика се забелязваха още преди кризата:

3.1. Общите правила (Пактът за стабилност и растеж) бяха нарушени: взаимният 
надзор, който е задължение на ECOFIN и на Еврогрупата, по препоръка на Комисията, 
се оказа недостатъчно строг. Беше пренебрегнато наблюдението на дълга.

3.2. Общите правила бяха непълни: ЕС не дооцени въздействието на частния дълг 
(по-точно имотните балони). Структурните реформи бяха пренебрегнати, а това доведе 
до сериозни последици за конкурентоспособността и заетостта. Отрицателна за ЕС 
беше също така липсата на европейски финансов надзор. Не беше предвиден никакъв 
механизъм за управление на кризи (банкови или свързани с държавен дълг).

Така, въпреки че разполагаха с единна валута, националните правителства 
продължаваха да пренебрегват взаимозависимостта си. Те се опитаха да се ползват от 
предимствата на единната валута, без да поемат свързаните с това задължения.

3.3. Пазарите не изиграха очакваната роля. Те трябваше да насърчават доброто 
управление и да наказват разточителството. В продължение на години обаче те до 
голяма степен заличаваха тези разлики.

3.4. И накрая, докато процесът на глобализация се ускоряваше, еврозоната не направи 
нищо, за да си осигури общо външно представителство (включително в МВФ и Г-20); 
нито създаде общ пазар за издаване на облигации. За външния свят еврото е една все 
така неясна конструкция.

Поради тези първични недостатъци и кризата е необходимо да се пристъпи към 
реформа, но това изисква незабавни решения, както и устойчиви подобрения. 
Предложенията на Комисията са съгласно съществуващия договор по реда на 
обикновената законодателна процедура. Но в края на октомври Европейският съвет 
предложи идеята за частично преразглеждане на договорите.
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Докладчикът осъзнава напълно обхвата на тези въпроси; прикрит зад техническа 
реформа се откроява един от основните въпроси на европейската интеграция: 
споделянето на правомощия между европейското равнище и националните органи по 
отношение на бюджетните, икономическите и социалните въпроси. В интелектуално 
отношение единственото напълно приемливо решение би било политически съюз, 
който да действа като такъв.

Силният натиск на обстоятелствата може да ускори преразглеждането на договорите, 
изискано от Европейския съвет, и да предостави възможност за такава реформа, по-
специално на основание член 136 от ДФЕС, относно управлението на еврозоната. Тъй 
като тази перспектива е все още несигурна, докладчиците работиха съобразно рамката, 
предложена от Комисията, като внесоха обаче дълбоки промени.

4. Иновациите, предложени от Комисията, следват правилната посока. Но 
заслужават да бъдат допълнени със следните цели:

4.1. Увеличаване на дисциплината в публичните финанси: предложенията на 
Комисията за укрепване на Пакта (относно контрола на дефицита и дълга), са 
абсолютно необходими; без строго управление на публичните финанси и пълното 
спазване на взаимните ангажименти, еврото ще стане по-ненадеждно, а публичното 
управление няма да бъде устойчиво; в много държави тежестта на дълга вече 
превишава разходите за образование. Пазарлъците в Съвета, позволяващи да бъде 
заобиколено съвместно одобреното правило, трябва да бъдат забранени. От което 
следва и гласуването с обратно квалифицирано мнозинство винаги, когато това е 
възможно.

Естествено, трябва да се стремим към възможно най-голяма последователност между 
прилагането на реформирания Пакт за стабилност и растеж и европейските политики, 
насочени към растеж и заетост, включително стратегията „ЕС 2020“, която все още е 
ощетена поради това, че е оставена на волята на държавите-членки (също както и 
Лисабонската стратегия).

4.2. Стремеж към истинска макроикономическа конвергенция:  ЕП изисква точни 
показатели (които могат да бъдат променяни чрез делегирани актове), които да се 
използват за извършването на задълбочен анализ на макроикономическата ситуация 
във всяка държава. Това е значителна стъпка напред, състояща се в проверка на 
елементи, като например частния дълг, производителността, равнищата на заплатите 
или платежния баланс на държавите-членки, и вземане под внимание на вторичните 
последици за партньорите и зоната като цяло. Ще бъде въведен взаимен надзор.

4.3. Въвеждане на по-голяма прозрачност и демократичен контрол: ако 
дисциплината е по-строга, а общото управление обхваща цялата макроикономика, 
демократизацията на европейското управление не е лукс, а необходимост: предходните 
пропуски, задълбочени от кризата, доведоха до катастрофални последици за милиони 
европейци. В „добродетелните“ държави-членки общественото мнение се чувства 
излъгано. Тези различни форми на недоволство трябва да се вземат на сериозно. Оттук 
следват две идеи, които ЕП би желал да развива:
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 В бъдеще икономическите решения следва да бъдат подлагани на публичен 
дебат; лицата, отговорни за вземането на решения, следва да отговарят за 
последиците от своите решения на европейско равнище. Днес всяко 
национално правителство е отговорно пред своя парламент, но националните 
дебати следват определена национална логика. По същия начин процедурата за 
контрол и наказание трябва да бъде по-прозрачна, като по този начин се увеличи 
„партньорският натиск“.

 Т.нар. „европейски семестър“ трябва да стане неразделна част от 
законодателството, с цел по-добро сътрудничество нагоре по веригата, всяка 
година, между европейските институции и националните администрации и 
парламенти. Комисията следва да може да посещава държавите-членки в рамките на 
мисии за диалог и наблюдение.

Колкото по-голяма част от подробностите, свързани с избора на национални политики 
и бюджет, са изготвени съвместно, толкова по-голяма ще бъде потребността на 
системата от законност. Нито Комисията, нито Съветът могат самостоятелно да 
наложат такива неизбежни мерки с потенциално вмешателски характер.

5. Стимули наред със санкциите:

В текста, за който отговаря, докладчикът запазва системата на степенуваните санкции, 
предвидена от Комисията (лихвоносен депозит за определена сума, отнемане на 
лихвата и накрая глоба). Това е цената на надеждната дисциплина. Финансовите 
санкции може да изглеждат с процикличен характер, но призванието им е да възпират.

Докладчикът предлага да се добавят стимули, включително съвместното издаване на 
облигации (еврооблигации), по четири причини.

 Би било нездравословно дебатът относно еврооблигациите да се провежда 
навсякъде – в пресата, Съвета, държавите-членки, а да бъде забранен за ЕП.
Тази хипотеза заслужава да бъде проучена от правна и техническа гледна точка 
и да бъде подложена на демократично обсъждане.

 Целта е да се възстанови пазарната дисциплина, а не – заслужава си да се 
повтори – да се насърчава свръхзадлъжнялостта. По тази причина 
предложението има за цел да се намалят разходите за финансиране само за част 
от дълга на всяка страна, докато сумата, която надхвърля определен праг (40 %), 
винаги трябва да се финансира на пазара в зависимост от индивидуалната 
кредитоспособност. По този начин еврооблигациите биха могли да имат 
положително въздействие по отношение на пазарите, като подадат сигнал за 
солидарност, но без отслабване на дисциплината.

  По този начин ще се изгради по-ликвиден европейски пазар на облигации от 
световен мащаб. Останалата част от света ще види в това знак за нашата 
решимост да консолидираме еврото. Задлъжнялостта на „добродетелните“ 
страни не би се увеличила, особено ако пазарът на еврооблигации достигне 
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достатъчно голям размер. 

 На последно място, няма да бъде необходимо ЕЦБ да играе ролята, която се 
наложи да поеме по време на кризата, като купуваше на вторичния пазар ценни 
книжа на държави в затруднение срещу големи суми. 

Естествено, възможно е да се предвидят и други насърчителни мерки; в доклада е 
посочено например възстановяването на неусвоените кредити за плащания в бюджета 
на Съюза. 

В проектодоклада се предлага и създаването на Европейски валутен фонд, където да 
постъпват глоби и лихви от депозити, вместо да се преразпределят в полза на 
„добродетелните“ държави, както предлага Комисията; този фонд може да послужи 
като рамка на ЕС, ако временните механизми за управление на кризи се запазят. Да 
припомним, че през май правителствата създадоха ad hoc механизъм за решаване на 
кризи с два съставни елемента – един на Съюза, европейският механизъм за финансово 
стабилизиране (60 милиарда, гарантирани от бюджета на ЕС) и един 
междуправителствен, европейският инструмент за финансова стабилност (440 
милиарда), допълнен със средства от МВФ. В края на октомври Европейският съвет 
счете за необходимо да се създаде постоянен механизъм за запазване на финансовата 
стабилност на еврозоната като цяло и за тази цел предвижда ограничено 
преразглеждане на договорите. След проблемите в Ирландия Еврогрупата реши на 28 
ноември да създаде „европейски механизъм за стабилност“, който „ще допълни новата 
рамка за засилено икономическо управление“, като по този начин ще установи връзка 
между пакета, който разглеждаме, и по-широкоохватното обсъждане в Съвета. 

* 
Техническите аргументи не ще спечелят доверието на гражданите. Тяхното желание е 
да разберат защо по-конкретно строгото управление на единната валута е в техен 
интерес и в интерес на децата им. В същото време ЕС трябва да разкрие положителни 
перспективи. 

Кризата засегна еврозоната, чиято организация далеч не е оптимална. Тя трябва да бъде 
основно реформирана, но предложенията за възстановяване на националните парични 
единици или за напускането на еврозоната са напълно безотговорни. Те само била 
влошили положението и биха довели до фатално отстъпление. Еврото и Европа 
заслужават нещо по-добро.


