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Изменение 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 18
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. pt

Обосновка

Последиците от Пакта за стабилност са ясни. Необходимо е:
– да се отмени Пактът за стабилност и на негово място да се приеме истински Пакт 
за заетост и социален напредък;
– да се ускори икономическото и социалното сближаване чрез повече структурни 
фондове и Кохезионния фонд;
– да се създаде Фонд за солидарност, в който да се включват финансови ресурси от 
държави от еврозоната, с цел да се подкрепят държави, които срещат затруднения в 
производството, основните обществени услуги, създаването на нови работни места с 
права и изкореняването на бедността;
– да се даде приоритет на социалните показатели, достойните работни места и 
заплати, социалното благоденствие и равните възможности.
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Изменение 19
Jürgen Klute

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 20
Jürgen Klute

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 е 
необходима допълнителна помощ. 
Евентуалните санкции не следва да 
нарушават политическата 
солидарност на Съюза и социалното 
сближаване в неговите държави-
членки. Стимулите следва да повишат 
доверието в паричния съюз и да 
намалят прекомерните разходи по 
държавния дълг.

Or. en

Изменение 21
Sven Giegold

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Разпоредбите на настоящия 
регламент са в пълно съответствие с 



AM\856331BG.doc 5/21 PE458.548v01-00

BG

хоризонталните клаузи на ДФЕС, а 
именно – членове 7–11 от ДФЕС, 
както и с разпоредбите на Протокол 
26 и член 153, параграф 5.

Or. en

Изменение 22
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Рамката за бюджетен надзор 
следва да подкрепя във всички случаи 
целите и нуждите на Съюза за 
растеж и заетост, особено по време 
на икономически или социален спад, и 
следва да се комбинира с ефективни 
усилия за стимулиране на устойчив 
растеж, със защитата на 
социалното сближаване и 
създаването на работни места, като 
същевременно се отчитат 
специфичните приоритети и нужди 
на държавите-членки.

Or. en

Изменение 23
Jürgen Klute

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 

(5) Помощта и стимулите за 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, в рамките на 
предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж, следва да
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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.

гарантират провеждане на подходяща 
и 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.

Or. en

Изменение 24
Jürgen Creutzmann

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 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 референтните 
стойности за държавния дефицит от 
3 % от БВП и за държавния дълг от 
60 % 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. de
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Изменение 25
Jürgen Creutzmann

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 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 или прекомерен държавен 
дълг, 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.

Or. de

Изменение 26
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Сред корективните мерки на Пакта 
за стабилност и растеж санкциите за 
държави-членки, чиято парична единица 
е еврото, следва да са под формата на 

(9) Сред корективните мерки на Пакта 
за стабилност и растеж санкциите за 
държави-членки, чиято парична единица 
е еврото, следва да са под формата на 
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задължение за учредяване на безлихвен 
депозит, свързан с решение на Съвета за 
установяване на наличието на 
прекомерен дефицит и за задължението 
за заплащане на глоба при неспазване на 
препоръка на Съвета за коригиране на 
прекомерния държавен дефицит.
Посочените санкции следва да бъдат 
налагани без значение на това дали в 
предходен период съответната държава-
членка е била задължена да учреди 
лихвоносен депозит.

задължение за учредяване на безлихвен 
депозит, свързан с решение на Съвета за 
установяване на наличието на 
прекомерен дефицит или прекомерен 
държавен дълг и за задължението за 
заплащане на глоба при неспазване на 
препоръка на Съвета за коригиране на 
прекомерния държавен дефицит или 
прекомерния държавен дълг.
Посочените санкции следва да бъдат 
налагани без значение на това дали в 
предходен период съответната държава-
членка е била задължена да учреди 
лихвоносен депозит.

Or. de

Изменение 27
Jürgen Klute

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 
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.

(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 Европейския 
парламент или въз основа на искане от 
страна на 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 и 
социални обстоятелства.

Or. en
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Изменение 28
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Безлихвеният депозит следва да 
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.

(12) Безлихвеният депозит следва да 
бъде освободен, след като прекомерният 
дефицит или прекомерният държавен 
дълг бъде коригиран, а лихвата върху 
тези депозити, както и събраните глоби,
следва да бъдат разпределени към 
постоянния механизъм за действие 
при кризи (Европейския паричен 
фонд). До създаването на Европейския 
паричен фонд тези глоби се 
кредитират на Европейския 
инструмент за финансова 
стабилност.

Or. de

Изменение 29
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Безлихвеният депозит следва да 
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.

(12) Безлихвеният депозит следва да 
бъде освободен, след като прекомерният 
дефицит бъде коригиран, а лихвата 
върху тези депозити следва да бъде 
използвана за подпомагане 
постигането на дългосрочните цели 
на Съюза за инвестиции и създаване 
на работни места, особено в най-
бедните региони на Съюза.

Or. en
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Изменение 30
Sven Giegold

Предложение за регламент
Chapter II – title

Текст, предложен от Комисията Изменение

Санкции в рамките на предпазните 
мерки на Пакта за стабилност и растеж

Санкции и стимули в рамките на 
предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж

Or. en

Изменение 31
Sven Giegold

Предложение за регламент
Член -3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -3 (нов)
Общи еврооблигации

1. Създават се общи еврооблигации в 
еврозоната с цел по-строго спазване 
на Пакта за стабилност и растеж и 
засилване на конвергенцията и 
координацията на икономическите 
политики.
Те се издават в замяна на 
съществуващи държавни облигации 
по пазарни цени и/или с отстъпка или 
се издават на мястото на държавни 
облигации.
Тези общи облигации биха се 
използвали по-конкретно в 
предложения за обмен със съответна 
отстъпка в рамките на планове за 
преодоляване на държавен дълг, и по-
конкретно в рамките на Европейския 
механизъм за стабилност.
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2. Участието в издаването на общи 
еврооблигации зависи от 
придържането към реформирания 
Пакт за стабилност и растеж и 
решение за него се взема от Съвета по 
препоръка на Комисията.
3. Общите еврооблигации може да 
обединяват държавния дълг на всяка 
участваща държава-членка в размер 
до [60] % от БВП. Общите облигации 
имат предимство пред другите 
облигации, издадени от отделните 
държави-членки.
4. Издаването на еврооблигации се 
основава на строга институционална 
и административна структура в 
съответствие с най-високите 
стандарти и най-добрите практики 
на агенциите, които понастоящем 
управляват държавния дълг в 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 32
Jürgen Klute

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, 

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 и 
след консултация с Европейския 
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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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

парламент. Решението се счита за 
прието от Съвета, освен ако той вземе 
решение с обикновено мнозинство да 
отхвърли предложението. Съветът може 
да измени предложението в 
съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

Or. en

Изменение 33
Jürgen Klute

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 0,01 % от брутния вътрешен продукт
(БВП) на съответната държава-членка за 
предходната година.

Or. en

Изменение 34
Jürgen Klute

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 след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-членка, 
отправено до Комисията в срок от 60
дни след приемането на препоръката на 
Съвета, посочена в параграф 1, 
Комисията може да предложи 
намаляване на размера на лихвоносния 
депозит или неговата отмяна.
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Or. en

Изменение 35
Sven Giegold

Предложение за регламент
Член 8 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8 a
Фискална конвергенция

1. Комисията изготвя последователен 
пакет от законодателни 
предложения до края на 2011 г., за да 
създаде пълноценна европейска 
фискална рамка за осигуряване на 
конвергенция, добро управление и 
лоялна конкуренция.
2. Пакетът ще съдържа:
а) общи разпоредби за обща и 
консолидирана данъчна основа за 
корпоративен данък, както и 
минимални данъчни ставки за 
корпоративния данък, които следва 
постепенно да бъдат увеличавани до 
25 %;
б) общи разпоредби, които имат за 
цел да се укрепи фискалното 
сътрудничество в посока към напълно 
автоматичен обмен на информация и 
да се засили борбата с избягване 
плащането на данъци;
в) данък върху финансовите 
транзакции в еврозоната;
г) координирано въвеждане на данъци 
за околната среда;
д) данък за финансова дейност, 
свързан с мащаба на институцията и 
равнището на незастраховано 
краткосрочно финансиране;
е) въвеждане на система за 
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задължително отчитане държава по 
държава на корпоративните печалби 
и заплатените върху тези печалби 
данъци, както и автоматичен обмен 
на информация;

Or. en

Изменение 36
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Съветът прецени в 
съответствие с член 126, параграф 6 от 
Договора, че в някоя държава-членка е 
налице прекомерен дефицит, Съветът, 
който действа по предложение на 
Комисията, налага учредяването на 
безлихвен депозит. 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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

1. Когато Съветът прецени в 
съответствие с член 126, параграф 6 от 
Договора, че в някоя държава-членка е 
налице прекомерен дефицит или 
прекомерен държавен дълг, Съветът, 
който действа по предложение на 
Комисията, налага учредяването на 
безлихвен депозит. 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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

Or. de

Изменение 37
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Съветът прецени в 
съответствие с член 126, параграф 6 от 

1. Когато Съветът прецени в 
съответствие с член 126, параграф 6 от 
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Договора, че в някоя държава-членка е 
налице прекомерен дефицит, Съветът, 
който действа по предложение на 
Комисията, налага учредяването на 
безлихвен депозит. 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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

Договора, че в някоя държава-членка е 
налице прекомерен дефицит, Съветът, 
който действа по предложение на 
Комисията и след консултация с 
Европейския парламент, налага 
учредяването на безлихвен депозит.
Решението се счита за прието от Съвета, 
освен ако той вземе решение с
обикновено мнозинство да отхвърли 
предложението в срок от 30 дни след 
приемането му от Комисията. Съветът 
може да измени предложението в 
съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

Or. en

Изменение 38
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2 

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 0,01 % от БВП на съответната 
държава-членка за предходната година.

Or. en

Изменение 39
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Безлихвеният депозит се увеличава 
със специален процент в зависимост 
от продължителността и 
сериозността на процедурата при 
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дефицит или дълг. В сътрудничество 
със Съвета Комисията определя 
точната процедура.

Or. de

Изменение 40
Jürgen Klute

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 поради изключителни 
икономически или социални
обстоятелства или след получаване на 
мотивирано искане от страна на 
съответната държава-членка, отправено 
до Комисията в срок от 60 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.

Or. en

Изменение 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Съветът установи в 
съответствие с член 126, параграф 8 от 
Договора, че държавата-членка не е 
предприела ефективни действия в 
отговор на препоръка на Съвета, 
Съветът, като действа по предложение 
на Комисията, може да реши да наложи 

1. Когато Съветът установи в 
съответствие с член 126, параграф 8 от 
Договора, че държавата-членка не е 
предприела ефективни действия в 
отговор на препоръка на Съвета, 
Съветът, като действа по предложение 
на Комисията, може да реши да наложи 
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глоба на държавата-членка. 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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

глоба на държавата-членка. В 
съответствие с член 153 от Договора 
няма да се налага глоба, ако тя е 
свързана с препоръка относно въпроса 
за възнагражденията и/или 
колективните преговори в публичния 
сектор. Решението се приема от Съвета 
с квалифицирано мнозинство. Съветът 
може да измени предложението в 
съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

Or. en

Обосновка

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting’

Изменение 42
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Съветът установи в 
съответствие с член 126, параграф 8 от 
Договора, че държавата-членка не е 
предприела ефективни действия в 
отговор на препоръка на Съвета, 

1. Когато Съветът установи в 
съответствие с член 126, параграф 8 от 
Договора, че държавата-членка не е 
предприела ефективни действия в 
отговор на препоръка на Съвета в 
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Съветът, като действа по предложение 
на Комисията, може да реши да наложи 
глоба на държавата-членка. 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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

предвидения срок или не е дала 
изчерпателно обяснение, Съветът, като 
действа по предложение на Комисията и 
след консултация с Европейския 
парламент, може да реши да наложи 
глоба на държавата-членка. В 
съответствие с член 153 от Договора 
няма да се налага глоба, ако тя е 
свързана с препоръка относно въпроса 
за възнагражденията и/или 
колективните преговори в публичния 
сектор. Решението се счита за прието 
от Съвета, освен ако той вземе решение 
с обикновено мнозинство да отхвърли 
предложението в срок от 30 дни след 
приемането му от Комисията. Съветът 
може да измени предложението в 
съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

Or. en

Изменение 43
Jürgen Creutzmann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Тежки, повторни или постоянни 
нарушения на препоръката на Съвета 
може да водят до предупреждения, че 
бъдещите средства на структурните 
фондове ще бъдат отнети. В 
сътрудничество със Съвета 
Комисията определя точната 
процедура за отнемане на средствата.

Or. de
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Изменение 44
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределение на лихвите и глобите Използване на лихвите и глобите

Or. en

Изменение 45
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 7 

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 
на процедурата при прекомерни 
дисбаланси по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […/…].

Лихвите, получени от Комисията от 
учредените в съответствие с член 4 
депозити и събраните в съответствие с
член 5 глоби, се разпределят към 
постоянния механизъм за действие 
при кризи (Европейския паричен 
фонд). До създаването на такъв фонд 
тези глоби следва да бъдат 
кредитирани на Европейския 
инструмент за финансова 
стабилност.

Or. de
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Изменение 46
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 7 

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 
на процедурата при прекомерни 
дисбаланси по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […/…].

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 използват за 
подпомагане постигането на 
дългосрочните цели на Съюза за 
инвестиции и създаване на работни 
места, особено в най-бедните региони
на Съюза.

Or. en

Изменение 47
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на
[хх] ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила, 
когато бъдат възстановени 
нормалните икономически условия и 
след като бъде гарантирано чрез 
ефективно регулиране на
финансовите пазари, че държавните 
облигации вече не са обект на
спекулации.

Or. en
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