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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 
предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия
(COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0527),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 121, параграф 6 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0301/2010),

– 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
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходимо е възползване от 
опита, придобит през първото 
десетилетие на функционирането на 
Икономическия и паричен съюз.

(2) Необходимо е възползване от 
придобития опит и извличане на 
изводи от грешки, допуснати  през 
първото десетилетие на 
функционирането на Икономическия и 
паричен съюз.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Посочената процедура следва да се 
основава на механизъм за 
предупреждение с оглед ранно 
откриване на възникващи 
макроикономически неравновесия. Тя 
следва да се основава на използването 
на индикативна прозрачна таблица с 
показатели в съчетание с икономическа 
оценка.

(6) Посочената процедура следва да 
въведе механизъм за предупреждение с 
оглед ранно откриване на възникващи 
макроикономически неравновесия. Тя 
следва да се основава на използването 
на индикативна прозрачна таблица с 
показатели в съчетание с икономическа 
оценка.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Таблицата следва да се състои от 
ограничен набор от икономически и 
финансови показатели, които са от 

(7) За целите на ефективното 
функциониране на таблицата като 
основа за подобрено наблюдение на 
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значение за откриването на 
макроикономически неравновесия, със 
съответни индикативни критични 
стойности (прагове). Съставът на 
таблицата може да бъде променян с 
течение на времето, inter alia поради 
променящите се опасности за 
макроикономическата стабилност или 
съобразно наличието на съответни 
статистически данни.

макроикономиката, таблицата
следва да се състои от ограничен набор 
от икономически и финансови 
показатели, които са от значение за 
откриването на макроикономически 
неравновесия, със съответни 
индикативни критични стойности 
(прагове). Съставът на таблицата следва 
да бъде променян с течение на времето, 
така че да се адаптира към 
променящия се характер на 
макроикономическите неравновесия,
inter alia поради променящите се 
опасности за макроикономическата 
стабилност или съобразно наличието на 
съответни статистически данни.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Достигането на една или повече 
критични стойности не означава 
непременно възникване на 
макроикономически неравновесия, тъй 
като икономическата политика следва 
да отчита взаимозависимостта между 
макроикономическите променливи. 
Икономическата преценка следва да 
гарантира, че цялата налична 
информация, независимо дали от 
таблицата с показатели или извън нея, е 
взета предвид и е подложена на обстоен 
анализ.

(8) Достигането на една или повече 
критични стойности не означава 
непременно възникване на 
макроикономически неравновесия, тъй 
като икономическата политика следва 
да отчита взаимозависимостта между 
макроикономическите променливи. Не 
следва да се правят заключения от 
автоматично разчитане на 
таблицата: икономическата
преценка следва да гарантира, че цялата 
налична информация, независимо дали 
от таблицата с показатели или извън 
нея, е взета предвид и е част от
обстоен анализ.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Въз основа на процедурата за 
многостранен надзор и механизма за 
предупреждение Комисията следва да 
установява държавите-членки, 
подлежащи на задълбочен преглед. 
Задълбоченият преглед следва да 
включва обстоен анализ на 
източниците на неравновесия в
съответната държава-членка. Той следва 
да бъде обсъждан в Съвета и в 
Еврогрупата за държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото.

(9) Въз основа на процедурата за 
многостранен надзор и механизма за 
предупреждение Комисията следва, чрез 
предварителна оценка, да установява 
държавите-членки, подлежащи на 
задълбочен преглед. Извършването на 
подобен задълбочен преглед не следва 
да включва презумпция за наличие на 
прекомерни макроикономически 
неравновесия. Задълбоченият преглед 
следва да включва обстоен анализ на 
причините за неравновесия и на 
капацитета на съответната държава-
членка да ги преодолее. Задълбоченият 
преглед следва да се разглежда като 
стандартна процедура на етапа на 
диагностициране.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За осъществяване на процедура за 
наблюдение и коригиране на 
неблагоприятни макроикономически 
неравновесия, съдържаща предпазни и 
корективни елементи, са необходими 
усъвършенствани инструменти за 
надзор въз основа на тези, използвани в 
процедурата за многостранен надзор. 
Това може да включва мисии на 
представители на Комисията за засилен 
надзор в дадена държава-членка и 
допълнително докладване от въпросната 

(10) За осъществяване на процедура за 
наблюдение и коригиране на 
неблагоприятни макроикономически 
неравновесия, съдържаща предпазни и 
корективни елементи, са необходими 
усъвършенствани инструменти за 
надзор въз основа на тези, използвани в 
процедурата за многостранен надзор. 
Това следва да включва мисии на 
представители на Комисията за засилен 
надзор в дадена държава-членка и 
допълнително докладване от въпросната 
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държава-членка в случай на сериозни 
неравновесия, включително 
неравновесия, застрашаващи 
правилното функциониране на 
Икономическия и паричен съюз

държава-членка в случай на сериозни 
неравновесия, включително 
неравновесия, застрашаващи 
правилното функциониране на 
Икономическия и паричен съюз

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При оценката на неравновесията 
следва да се отчитат тяхната сериозност, 
степента, в която може да се смята, че 
водят до неустойчивост, и възможното 
разпространение в други държави-
членки на отрицателни икономически и 
финансови последици. Следва да се 
вземат предвид също и капацитетът 
на съответната държава-членка за 
икономическо приспособяване и
нейните досегашни резултати в 
спазването на предишни препоръки, 
издадени съгласно настоящия 
регламент, и други препоръки, издадени 
съгласно член 121 от Договора като част 
от многостранното наблюдение, и по-
специално общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза.

(11) При оценката на неравновесията 
следва да се отчитат техните причини,
тяхната сериозност, степента, в която 
може да се смята, че водят до 
неустойчивост, и възможното 
разпространение в други държави-
членки на отрицателни икономически и 
финансови последици. Необходимо е да 
бъдат разбрани структурният или 
краткосрочен характер на 
неравновесията, както и 
националния, на равнище Съюз или 
външния характер на техните 
причини. Следва адекватно да се 
вземат предвид взаимовръзките 
между възможностите за политики 
от страна на различните държави-
членки, както и външните странични 
последици.  Следва да се вземат 
предвид също досегашните резултати 
на съответната държава-членка в 
спазването на предишни препоръки, 
издадени съгласно настоящия 
регламент, и други препоръки, издадени 
съгласно член 121 от Договора като част 
от многостранното наблюдение, и по-
специално общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза, както и 
последствията от тези препоръки.
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Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Оценката на неравновесията 
следва да отчита целите на 
стратегията на Съюза за растеж и 
работни места и необходимостта да 
се използва подобна стратегия като 
инструмент за устойчиво вътрешно 
сближаване, допринасящо за 
превръщането на Съюза в най-
конкурентоспособната икономика в 
света. Следва да се имат предвид 
средносрочният растеж и целите за 
първично салдо на „догонващите 
страни“.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Ако се установят
макроикономически неравновесия, до 
съответната държава-членка следва да 
се отправят препоръки с насоки за 
подходящи ответни политически мерки. 
Мерките на съответната държава-членка 
спрямо неравновесията следва да бъде 
навременен и с използване на всички 
налични политически инструменти под 
контрола на държавните органи. Той
следва да бъде съобразен със 
специфичната среда и обстоятелствата в 
съответната държава-членка и да 

(12) Ако се установят 
макроикономически неравновесия, до 
съответната държава-членка следва да 
се отправят препоръки с насоки за 
подходящи ответни политически мерки. 
Мерките на съответната държава-членка 
спрямо неравновесията следва да бъдат 
навременни и с използване на всички 
налични политически инструменти под 
контрола на държавните органи, както 
и да включват всички релевантни 
национални заинтересовани страни. 
Те следва да бъдат съобразени със 
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обхваща основните области на 
икономическата политика, включително 
при необходимост фискалната 
политика, политиката по отношение на 
трудовите възнаграждения, трудовия 
пазар, пазарите на продукти и услуги и 
регулирането на финансовия сектор.

специфичната среда и обстоятелствата в 
съответната държава-членка, да бъдат 
съвместими със средносрочното и 
дългосрочното сближаване и с 
целите, включени в стратегията на 
Съюза за растеж и работни места,  и 
да обхващат основните области на 
икономическата политика, включително 
при необходимост фискалната 
политика, политиката по отношение на 
трудовите възнаграждения, трудовия 
пазар, пазарите на продукти и услуги и 
регулирането на финансовия сектор.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Ранните предупреждения и 
препоръки от Европейския комитет за 
системен риск до държавите-членки или 
Съюза се отнасят до рискове от 
макрофинансов характер. Тези ранни 
предупреждения и препоръки могат да 
дават основание и за подходящи
последващи действия в контекста на 
надзора за неравновесия.

(13) Ранните предупреждения и 
препоръки от Европейския комитет за 
системен риск до държавите-членки или 
Съюза се отнасят до рискове от 
макрофинансов характер. Тези ранни 
предупреждения и препоръки следва да 
дават основание и за подходящо 
включване в таблицата и последващи 
действия от страна на Комисията в 
контекста на надзора за неравновесия.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Комисията следва да получи 
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правомощия да приема делегирани 
актове, в съответствие с член 290 от 
ДФЕС, по отношение на таблицата.
По-специално делегирани актове са 
необходими, за да се установи списък 
с релевантни показатели, които да 
бъдат включени в таблицата, и да се 
адаптира съставът на показателите, 
критичните стойности и 
използваната методология. От 
изключително значение е Комисията 
да проведе подходящи консултации по 
време на подготвителната работа, 
включително на експертно равнище.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „неравновесия“ означава 
макроикономически тенденции, които 
оказват или притежават потенциал за 
неблагоприятно въздействие върху 
правилното функциониране на 
икономиката на дадена държава-членка 
или на Икономическия и паричен съюз,
или на Европейския съюз като цяло.

а) „неравновесия“ означава траен спад 
на конкурентоспособността и/или 
други макроикономически тенденции, 
които оказват или притежават 
потенциал за  неблагоприятно
въздействие върху правилното 
функциониране на икономиката на 
дадена държава-членка, на 
Икономическия и паричен съюз или на 
Европейския съюз като цяло.

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След консултация с държавите-
членки Комисията съставя индикативна 
таблица с показатели, служеща за 
улесняване на ранното установяване и 
наблюдението на неравновесията.

1. След консултация с държавите-
членки и Европейския парламент 
Комисията   съставя индикативна 
таблица с показатели, служеща за 
улесняване на ранното установяване и 
наблюдението на неравновесията.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Таблицата се състои от набор от 
макроикономически и 
макрофинансови показатели за 
държавите-членки. Комисията може да 
определи примерни долни или горни 
критични стойности за тези показатели, 
които да служат като нива на 
предупреждение. Критичните 
стойности, приложими за 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, могат да се 
различават от тези, приложими за 
другите държави-членки.

2. Таблицата, състояща се от набор от 
показатели за държавите-членки, 
позволява сравнения между 
държавите-членки и отразява 
краткосрочните, структурните и 
средносрочните тенденции.
Комисията определя примерни и 
симетрични долни или горни критични 
стойности за тези показатели, които да 
служат като нива на предупреждение.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Показателите отразяват 
развитието на трите основни 
сектора на икономиката: стоки и 
услуги, заетост и капитал.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. По отношение на 
проектопоказателите, отнасящи се 
до стабилността на финансовия 
пазар, се извършват консултации с 
Европейския комитет за системен 
риск. 

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Списъкът на показателите, 
включени в таблицата, и техните
критични стойности се публикуват.

3. Едни и същи критични стойности се 
прилагат за държавите-членки с 
парична единица евро и за държави-
членки, чиято парична единица не е 
евро.

Or. en
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Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията приема чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член -12а, и при условията на членове 
-12б и -12в, мерки, определящи 
списъка с релевантни показатели, 
които да бъдат включени в 
таблицата. Списъкът с показатели 
включва следните набори от 
показатели:
а) вътрешни неравновесия, 
включително дълга на частния 
сектор и държавния дълг и тяхното 
развитие; вътрешни неравенства на 
доходите; равнище на
безработицата; и движение на 
цените на активите с особено 
внимание към недвижимите имоти и 
финансовите пазари;
б) външни неравновесия, включително 
състав, баланс и развитие на 
текущата сметка; развитието на 
дела на експортния пазар в Съюза и 
пазарите на трети страни; и нетни 
позиции на чуждестранните активи;
в) развитие на вътрешния пазар, 
включително приблизителната 
средна стойност на сравнителния 
реален растеж за петгодишен период; 
показател за динамиката на растежа 
и заетостта, включително енергиен 
състав на продукта и публични и 
частни научно изследователски 
дейности и инвестиции за развитие; 
и преки чуждестранни 
инвестиционни потоци на Съюза и 
трети страни;

Or. en
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Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията редовно оценява доколко 
таблицата отговаря на своето 
предназначение, включително по 
отношение на набора от показатели, 
зададените критични стойности и 
използваната методика, и внася 
изменения, ако те са необходими за 
запазване или повишаване на нейната 
способност за откриване на 
възникващите неравновесия и 
наблюдение на тяхното развитие. 
Измененията в използваната методика, 
състава на таблицата с показатели и 
съответните критични стойности се 
публикуват.

4. Комисията редовно оценява доколко 
таблицата отговаря на своето 
предназначение, включително по 
отношение на набора от показатели, 
зададените критични стойности и 
използваната методика, и чрез 
делегирани актове, в съответствие с 
член -12а и при условията на членове -
12б и -12в, внася изменения, ако те са 
необходими за запазване или 
повишаване на нейната способност за 
откриване на възникващите 
неравновесия и наблюдение на тяхното 
развитие. Измененията в използваната 
методика, състава на таблицата с 
показатели и съответните критични 
стойности се публикуват.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Публикуването на актуализираната 
таблица с показатели се придружава от 
доклад на Комисията, съдържащ 
икономическа и финансова оценка, 
разглеждаща в перспектива 
развитието по различните показатели 
и ползваща при необходимост и други 
икономически и финансови 
показатели, които са от значение за 
откриването на неравновесия. В 

2. Публикуването на актуализираната 
таблица с показатели се придружава от 
доклад на Комисията, съдържащ 
сериозна икономическа и финансова 
оценка и разглеждащ в перспектива 
различните показатели  Вземат се 
предвид най-добрите практики. В 
доклада се посочва също така дали 
достигането на долни или горни 
критични стойности в една или повече 
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доклада се посочва също така дали 
достигането на долни или горни 
критични стойности в една или повече 
държави-членки означава възможно 
възникване на неравновесия.

държави-членки означава възможно 
възникване на неравновесия в 
съответната държава-членка, в друга 
държава-членка или в Съюза като 
цяло.. Цялата налична информация се 
взема предвид и заключения от 
таблицата не се правят въз основа 
само на показателите.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В доклада се посочват държавите-
членки, които според Комисията са 
засегнати или застрашени от 
неравновесия.

3. В доклада се посочват държавите-
членки, които според Комисията може 
да са засегнати или може да са
застрашени от макроикономически 
неравновесия.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Като част от многостранното 
наблюдение съгласно член 121, 
параграф 3 от Договора, Съветът 
обсъжда доклада на Комисията и 
приема заключения по него. 
Еврогрупата обсъжда доклада, 
доколкото той се отнася пряко или 
косвено до държави-членки, чиято 
парична единица е еврото.

4. Като част от многостранното 
наблюдение съгласно член 121, 
параграф 3 от Договора, Съветът 
обсъжда доклада на Комисията и 
приема заключения по него. 
Компетентната комисия на 
Европейския парламент може да 
организира публични разисквания по 
доклада на Комисията. Еврогрупата 
обсъжда доклада, доколкото той се 
отнася пряко или косвено до държави-
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членки, чиято парична единица е 
еврото. Прекомерно неравновесие 
следва също така да предизвика по 
целесъобразност ангажирането на 
съответния Европейски надзорен 
орган.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Докладът, посочен в параграф 2 
представлява интегрална част от и е 
в пълно съгласие с процедурите, 
анализите и препоръките, дадени в 
контекста на Европейския семестър 
за координация на икономическите 
политики, описан в Дял 1-А от 
Регламент (ЕО) №1466/97 (Семестър).

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. При появата на спешна ситуация, 
процедурата определена в параграфи 
от 1 до 4а се адаптира по 
целесъобразност и надлежно се 
разглежда в последващия доклад, 
посочен в параграф 2. 

Or. en
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид обсъжданията в 
Съвета и Еврогрупата, както е 
предвидено в член 4, параграф 4, 
Комисията подготвя задълбочен преглед 
за всяка държава-членка, за която смята, 
че е засегната или застрашена от 
неравновесия. Прегледът включва 
оценка дали въпросната държава-членка 
е засегната от неравновесия и дали тези 
неравновесия са прекомерни.

1. Като взема предвид обсъжданията в 
Европейския парламент, Съвета и 
Еврогрупата, както е предвидено в 
член 4, параграф 4, Комисията подготвя 
задълбочен преглед за всяка държава-
членка, за която смята, че може да е 
засегната или може да е застрашена от 
неравновесия. Прегледът представлява 
стандартна процедура. Той включва 
оценка дали въпросната държава-членка 
е засегната от неравновесия, дали тези 
неравновесия са прекомерни и колко са 
сериозни. Задълбоченият преглед 
стъпва върху подробните проучвания 
на специфичните обстоятелства за 
дадена държава-членка и широк 
спектър от икономически 
променливи. Прегледът се провежда 
във връзка с мисии за надзор в 
съответната държава-членка 
съгласно член -12.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 2 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по целесъобразност — дали 
подложената на преглед държава-членка 
е предприела подходящи действия в 
отговор на препоръките или поканите от 
страна на Съвета, приети в съответствие 
с членове 121 и 126 от Договора и 
съгласно членове 6, 7, 8 и 10 от 
настоящия регламент;

а) по целесъобразност — дали 
подложената на преглед държава-членка 
е предприела подходящи действия в 
отговор на препоръките или поканите от 
страна на Съвета, приети в съответствие 
с членове 121 и 126 от Договора и 
съгласно членове 6, 7, 8 и 10 от 
настоящия регламент, и последиците 
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от тези препоръки;

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) произходът на установените 
неравновесия, включително 
дълбоките търговски и финансови 
взаимовръзки между държавите-
членки, външните ефекти на 
националните икономически 
политики и асиметричното 
въздействие на политиките на Съюза 
и еврозоната, като в този случай 
Комисията приема подходящи мерки 
като взема предвид принципа на 
субсидиарност;

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) изключителни икономически 
обстоятелства, които могат да 
причинят или да влошат подобни 
неравновесия;

Or. en
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 6 — параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. При нормални обстоятелства, 
резултатите от задълбочения 
преглед се представят на Европейския 
парламент и Съвета в контекста на 
Семестъра.

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 6 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако въз основа на задълбочения 
преглед, посочен в член 5 от настоящия 
регламент, Комисията смята, че в дадена 
държава-членка съществуват 
неравновесия, тя информира за това 
Съвета. По препоръка на Комисията 
Съветът може да отправи необходимите 
препоръки към въпросната държава-
членка в съответствие с процедурата, 
формулирана в член 121, параграф 2 от 
Договора

1. Ако въз основа на задълбочения 
преглед, посочен в член 5 от настоящия 
регламент, Комисията смята, че в дадена 
държава-членка съществуват 
неравновесия, тя информира за това 
Европейския парламент и Съвета. По 
препоръка на Комисията Съветът може 
да отправи необходимите препоръки 
към въпросната държава-членка в 
съответствие с процедурата, 
формулирана в член 121, параграф 2 от 
Договора

Or. en
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Изменение 31

Предложение за регламент
Член 6 — параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Въз основа на доклада на 
Комисията относно реакцията на 
държавата-членка на препоръките, 
Съветът решава дали е необходимо да 
се предприемат допълнителни 
действия. 

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 7 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако въз основа на задълбочения 
преглед, посочен в член 5, Комисията 
смята, че въпросната държава-членка е 
засегната от прекомерни неравновесия, 
тя информира за това Съвета.

1. Ако въз основа на задълбочения 
преглед, посочен в член 5, Комисията 
смята, че въпросната държава-членка е 
засегната от прекомерни неравновесия, 
тя информира за това Европейския 
парламент и Съвета.

Комисията също така информира 
съответните Европейски надзорни 
органи и Европейския комитет за 
системен риск (ЕКСР), които 
предприемат необходимите мерки.

Or. en
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Изменение 33

Предложение за регламент
Член 7 — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По препоръка на Комисията Съветът 
може да приеме препоръки в 
съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора, като обяви съществуването на 
прекомерно неравновесие и препоръча 
на въпросната държава-членка да 
предприеме корективни мерки. В 
препоръките се описва характерът на 
неравновесията и подробно се посочва
какви корективни мерки трябва да 
предприеме въпросната държава-членка, 
като се определя и срокът за това. 
Съгласно член 121, параграф 4 от 
Договора Съветът може да публикува 
своите препоръки.

2. По препоръка на Комисията Съветът 
може да приеме препоръки в 
съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора, като обяви съществуването на 
прекомерно неравновесие и препоръча 
на въпросната държава-членка да 
предприеме корективни мерки. В 
препоръките се описва характерът на 
неравновесията и се очертава какви 
корективни мерки трябва да предприеме 
въпросната държава-членка, като се 
определя и срокът за това. Съгласно 
член 121, параграф 4 от Договора 
Съветът може да публикува своите 
препоръки.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 8 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка, за която е 
открита процедура при прекомерно 
неравновесие, представя на Съвета и 
Комисията план за корективни действия 
в срока, определен в препоръките в 
съответствие с член 7. В плана за 
корективни действия се посочват 
специфичните и конкретни политически 
действия, които въпросната държава-
членка е осъществила или възнамерява 
да осъществи, и се съдържа график за 
тяхното изпълнение.

1. Всяка държава-членка, за която е 
открита процедура при прекомерно 
неравновесие, представя на Съвета и 
Комисията план за корективни действия 
въз основа на и в срока, определен в 
препоръките в съответствие с член 7. В 
плана за корективни действия се 
посочват специфичните и конкретни 
политически действия, които 
въпросната държава-членка е 
осъществила или възнамерява да 
осъществи, и се съдържа график за 
тяхното изпълнение.
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 8 — параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Планът за корективни действия е 
в съответствие с Пакта за 
стабилност и растеж, програмите за 
стабилност и сближаване, 
националните програми за 
провеждане на реформи и 
средносрочните и дългосрочните 
цели, а именно тези за сближаване и 
със стратегията на Съюза за растеж 
и работни места. 

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 9 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията наблюдава изпълнението 
на препоръчаните корективни 
действия и на плана за корективни 
действия от въпросната държава-членка. 
За тази цел държавата-членка редовно 
се отчита пред Съвета и Комисията чрез 
доклади за напредъка, чиято честота се 
определя от Съвета в препоръката, 
посочена в член 7, параграф 2.

1. Комисията наблюдава изпълнението 
на плана за корективни действия от 
въпросната държава-членка. За тази цел 
държавата-членка редовно се отчита 
пред Съвета и Комисията чрез доклади 
за напредъка, чиято честота се определя 
от Съвета в препоръката, посочена в 
член 7, параграф 2.

След доклада за напредъка на 
държавата-членка, председателят на 
еврогрупата и отговорният член на 
Комисията докладват на Европейския 
парламент.
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Изменение 37

Предложение за регламент
Член 9 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да осъществява 
мисии за надзор в съответните 
държави-членки за наблюдение на 
изпълнението на плана за корективни 
действия.

3. Комисията осъществява мисии за 
надзор в съответната държава-членка
за наблюдение на изпълнението на 
плана за корективни действия.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 10 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато заключението на Съвета е, че 
държавата-членка не е предприела 
препоръчаните корективни действия, 
Съветът по препоръка на Комисията 
приема преразгледани препоръки в 
съответствие с член 7, определящи по 
препоръка на Комисията нов срок за 
корективни действия, в който трябва 
да се извърши друга оценка в 
съответствие с настоящия член.

4. Когато заключението на Съвета е, че 
държавата-членка не е предприела 
препоръчаните корективни действия,
Комисията изисква обяснение от 
държавата-членка, съобразно което 
Комисията издава препоръка, в която 
определя целесъобразен срок и 
препотвърждава, преразглежда или 
отменя одобрения план за действие.

Or. en
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Съобразно препоръка от 
Комисията съгласно параграф 4, 
Съветът приема преразгледаните 
препоръки в съответствие с член 7, 
като определя последващ срок за 
корективните действия в зависимост 
от допълнителната оценка, съгласно 
настоящия член. 

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 10 — параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако Съветът заключи, че държавата-
членка е предприела препоръчаните 
корективни действия, процедурата при 
прекомерно неравновесие временно се 
спира.

5. Ако съобразно параграф 4 по 
препоръка на Комисията Съветът 
заключи, че държавата-членка е 
предприела препоръчаните корективни 
действия, процедурата при прекомерно 
неравновесие временно се спира.

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Когато по препоръка на 
Комисията, съобразно параграф 4, 
Съветът заключи, че държавата-
членка не е предприела 
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препоръчаните корективни действия, 
той налага глоба в съответствие с 
Регламент (ЕС) № .../2011 г.

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедурата при прекомерно 
неравновесие се прекратява, когато 
Съветът заключи въз основа на 
препоръка от Комисията, че във 
въпросната държава-членка вече не 
съществуват прекомерни неравновесия.

Процедурата при прекомерно 
неравновесие се прекратява, когато 
Съветът заключи въз основа на 
препоръка от Комисията, че във 
въпросната държава-членка вече не 
съществуват прекомерни неравновесия, 
по смисъла на член 2, буква б) (а 
именно сериозните неравновесия, сред 
които и неравновесията, които 
застрашават правилното 
функциониране на Икономическия и 
паричен съюз). 

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Глава IV - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заключителни разпоредби Общи разпоредби

Or. en
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член -12 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12
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 
си заключения на съответните 
държави-членки за коментар.
3. В контекста на посещенията за 
диалог Комисията преглежда 
действителното икономическо 
положение в държавата-членка и 
определя рисковете или възможните 
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 след 
издаване на препоръките. Комисията 
може да покани представители на 
Европейската централна банка или на 
други заинтересовани институции да 
участват в посещенията за надзор.
5. Комисията информира редовно 
Икономическия и финансов комитет за 
установеното по време на диалога и 
при извършване на посещенията за 
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надзор.
6. Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки за улесняване на 
посещенията за диалог и за надзор. 
Държавите-членки предоставят, по 
искане на Комисията и на доброволен 
принцип, помощта на всички съответни 
национални органи за подготовката и 
провеждането на посещенията за 
диалог и за надзор.

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Член -12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12а
Упражняване на делегирането

1. Правомощията да приема 
делегираните актове, посочени в член 
3, параграфи 3а и 4 се предоставят на 
Комисията за срок от четири години 
считано от ….*. Комисията изготвя 
доклад относно делегираните 
правомощия най-късно шест месеца 
преди края на четиригодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
подновява автоматично за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не го оттеглят в 
съответствие с член -12б.
2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета за него.
3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията, посочени в 
членове 12б и 12в.
_____
* Дата на влизане в сила на настоящия 
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регламент. 

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член -12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12б
Оттегляне на делегирането

1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграфи 3а и 4 
може да бъде оттеглено по всяко 
време от Европейския парламент или 
Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли делегиране 
на правомощия, полага усилия да 
информира другата институция и 
Комисията в разумен срок преди да 
вземе окончателното решение, като 
посочва делегиранoто правомощие, 
което може да бъде оттеглено.
3. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в него. 
Решението поражда действие 
незабавно или на посочена в него по-
късна дата. Решението за оттегляне 
не засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила. То се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 47

Предложение за регламент
Член -12 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12в
Възражения срещу делегирани актове

1. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в срок от три месеца 
от датата на нотификацията. По 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
се удължава с три месеца.
2. Ако към момента на изтичането на 
посочения в параграф 1 срок нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът не е възразил срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на посочената в 
него дата.
Делегираният акт може да се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на този срок, при 
условие че Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията за 
намерението си да не отправят 
възражения.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегирания 
акт в срока, посочен в параграф 1, той 
не влиза в сила. В съответствие с 
член 296 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз институцията, която възразява, 
посочва причините за възраженията 
срещу делегирания акт.

Or. en
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Изменение 48

Предложение за регламент
Член -12 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12г

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 показателите и зададените 
критични стойности в таблицата са 
успяли да открият възникващите 
неравновесия и да се извърши 
наблюдение върху тяхното развитие;
б) напредъка на ефективната 
координация на икономическите 
политики в съответствие с ДФЕС.
2. Докладът и всякакви съпътстващи 
предложения се препращат на 
Европейския парламент и на Съвета.
*ОВ, моля въведете дата: ххх години след 
датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването му 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила след
възстановяването на нормалните 
икономически обстоятелства и във 
всеки един случай до 1 януари 2015 г.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

- Шестимата докладчици ще разгледат шестте законодателни предложения относно 
икономическото управление, във вида одобрен от Комисията на 29 септември 2010 
г. с изключително чувство за отговорност и с цел да гарантират последователност 
на всички законодателни текстове., Този пакет е от съществено значение за 
бъдещето на ЕС и по-специално на еврозоната. Парламентът възнамерява за внесе 
подобрения в предложенията на Комисията с оглед установяването на здрава и 
последователна рамка за следващите десетилетия, която да гарантира съвместимост 
между фискалната дисциплина и икономическия растеж и целите за заетост в 
рамките на Съюза и в държавите-членки. Само това условие ще гарантира 
стабилност и устойчивост на Съюза и на еврото.

- Това предизвикателство се появява в особено труден период за Съюза и еврозоната, 
които са изправени пред напрежение, свързано с растежа, заетостта и с вътрешни 
различия, но също така сега е моментът да се измени, допълни и коригира 
съществуващият модел във връзка с минали и настоящи доказани факти. За първи 
път Парламентът взема решения съвместно със Съвета по въпросите, свързани с 
макроикономическото развитие и фискалната дисциплина на Съюза. Докладчиците 
са наясно, че съгласно тези нови правомощия, възложени   съгласно Договора от 
Лисабон, Съветът се нуждае от съгласието на Парламента за постигане на 
окончателен консенсус.

- Укрепването на икономическото управление трябва да върви ръка за ръка със 
засилването на демократичната легитимност на взетите решения, която изисква по-
тясната и по-навременна ангажираност от страна не само на заинтересованите 
участници, но по-специално на националните парламенти и на Европейския 
парламент по време на целия процес. 

- Докладчиците изтъкват, че рамката на новия Европейски икономически семестър 
трябва да бъде включена в правните текстове, а не само в един кодекс за поведение, 
одобрен от Съвета; семестърът трябва да бъде основен инструмент за гарантиране 
на последователност между Пакта за стабилност и растеж, програмите за 
стабилност и сближаване, националните програми за провеждане на реформи и на 
всички тях със средносрочните и дългосрочните цели, а именно тези за сближаване 
и със стратегията на Съюза за растеж и работни места.  Пактът за стабилност и 
растеж и цялостната икономическа рамка за управление следва да подкрепят и да 
бъдат съвместими със стратегиите на ЕС за растеж и работни места и с целта за 
повишаване на конкурентоспособността на всички държави-членки и социалната 
стабилност във всички региони на Съюза.

- Предотвратяването и коригирането на макроикономическите неравновесия 
представлява могъщ инструмент за справяне с възникващите деликатни ситуации, а 
именно от средносрочните и дългосрочните структурни тенденции, от различията 
при разширяването в рамките на Съюза (и по-конкретно в еврозоната) и външното 
въздействие на политиките на отделните държави-членки. Комплексността и 
новаторството на този подход ще наложат съставянето на таблица с ограничен, но 
адекватен набор от показатели (подлежащи на договаряне между Съвета и 
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Парламента) и с определяне на долните или горните критични стойности за тези 
показатели; таблицата не подлежи на автоматично тълкуване, а по-скоро на 
допълване от провеждането на задълбочен икономически анализ и диалог на място, 
както и на мисии за надзор.

- Измамите или нежеланието за предприемане на действия по договорени препоръки 
без приемлива обосновка за това се наказват със санкции, като това не се отнася за 
неспособността предложените цели да бъдат постигнати. Оценяват се реалната 
ефективност на всички санкции, наложени на дадена държава, както и техният 
кумулативен и процикличен характер, а тяхната сума не може да надхвърли 
определена горна граница. Изплатените глоби ще бъдат внасяни като приход в 
Централния фонд за постоянния механизъм за действие при кризи  Проучват се 
стимулите като допълнение към санкциите и двете следва да бъдат част от този 
механизъм.

- Подобрената рамка за икономическо управление не може да бъде разграничена от 
засиленото регулиране и засиления надзор на финансовия пазар (в това число 
макропруденциалния надзор от страна на Европейския комитет за системен риск); 

- Опитът, натрупан по време на първото десетилетие от функционирането на 
Икономическия и паричен съюз, ясно показва необходимост от подобряване на 
рамката за икономическо управление, която следва да бъде изградена въз основа на 
по-силна национална ангажираност по отношение на общоприети правила и 
политики и на по-стабилна рамка на европейско равнище за надзор на 
националните икономически политики, като двата елемента бъдат заложени в 
рамка за устойчив, балансиран растеж на Съюза като цяло. Следователно 
докладчиците се застъпват за задълбочена реформа на рамката за управление, 
основаваща се на метода на Общността (Съюза). 


