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Изменение 7
Ilda Figueiredo

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. pt

Обосновка

Последиците от Пакта за стабилност са ясни. Изисква се следното: 
- да се отмени Пактът за стабилност и да се замени с автентичен пакт за заетост и 
социален напредък;
- да се увеличи икономическото и социалното сближаване чрез насочване на повече 
средства към структурните и кохезионните фондове; 
- да бъде създаден фонд „Солидарност“ въз основа на вноски от държавите-членки 
от еврозоната, които имат бюджетен излишък, с цел подкрепа на държавите с 
проблеми с производството, на съществените публични услуги, създаването на 
работни места с трудови права и изкореняването на бедността;
- да се даде приоритет на социалните показатели, заетостта и достойните трудови 
възнаграждения, социалното благоденствие и равните възможности.

Изменение 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за директива
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 9
Jürgen Klute

Предложение за директива
–
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Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 10
Pervenche Berès

Предложение за директива
Съображение 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съществува необходимост от 
доразвиване на опита, придобит през 
първото десетилетие от 
функционирането на Икономическия и 
паричен съюз. Неотдавнашните събития 
в икономиката поставиха нови 
предизвикателства пред провеждането 
на фискалната политика в Съюза и по-
конкретно изведоха на преден план 
необходимостта от хармонизирани 
изисквания по отношение на правилата
и процедурите, съставящи бюджетните 
рамки на държавите-членки. По-
специално е необходимо да се уточнят 
действията, които националните органи 
трябва да предприемат, за да изпълнят 
разпоредбите на приложения към 
Договорите Протокол (№ 12) относно 
процедурата при прекомерен дефицит, и 
по-специално член 3 от него.

(1) Съществува необходимост от 
доразвиване на опита, придобит през 
първото десетилетие от 
функционирането на Икономическия и 
паричен съюз. Неотдавнашните събития 
в икономиката поставиха нови 
предизвикателства пред провеждането 
на фискалната политика в Съюза и по-
конкретно изведоха на преден план 
необходимостта от хармонизирани 
изисквания по отношение на правилата 
и процедурите, съставящи бюджетните 
рамки на държавите-членки. По-
специално е необходимо да се уточнят 
действията, които националните органи 
трябва да предприемат, за да изпълнят 
разпоредбите на приложения към 
Договорите Протокол (№ 12) относно 
процедурата при прекомерен дефицит, и 
по-специално член 3 от него, както и 
задълженията си за изпълнение на 
стратегиите и целите на 
политиката, приети от Европейския 
съвет.

Or. en
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Изменение 11
Pervenche Berès

Предложение за директива
Съображение 15 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15 a) Необходимо е да се установи по-
силна връзка между Пакта за 
стабилност и растеж, 
макроикономическите инструменти, 
интегрираните насоки и 
националните програми за реформи, 
като те бъдат представени по 
съгласуван начин; това изисква по-
голяма съпоставимост на 
националните бюджети по 
отношение на разходите в 
различните категории с помощта на 
образец, който се изготвя от 
Комисията.

Or. en

Изменение 12
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива определя 
подробни правила относно 
характеристиките на бюджетните рамки 
на държавите-членки, необходими за 
гарантиране на ефективността на 
процедурата при прекомерен дефицит.

Настоящата директива определя 
подробни правила относно 
характеристиките на бюджетните рамки 
на държавите-членки, необходими за 
гарантиране на съпоставимостта на 
националните бюджети, на 
ефективността на процедурата при 
прекомерен дефицит, както и на 
съответния мониторинг на приноса 
на държавите-членки за изпълнение 
на политическите цели, поставени 
от самите тях.
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Изменение 13
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 2 – параграф 3 – буква е) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) договореностите за анализ с оглед
увеличаване прозрачността на 
елементите на бюджетния процес, в това 
число мандатите на независимите 
национални бюджетни служби или 
институции, действащи в областта на 
бюджетната политика;

е) договореностите за анализ с оглед 
увеличаване прозрачността и 
съпоставимостта на елементите на 
бюджетната структура и на 
бюджетния процес, в това число 
мандатите на независимите национални 
бюджетни служби или институции, 
действащи в областта на бюджетната 
политика;

Or. en

Изменение 14
David Casa

Предложение за директива
Член 5 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки въвеждат числово 
изразени фискални правила, които 
действително засилват изпълнението на 
съответните им произтичащи от 
Договора задължения в областта на 
бюджетната политика. Тези правила 
включват по-специално:

Държавите-членки въвеждат числово 
изразени фискални правила, които 
действително засилват изпълнението на 
съответните им произтичащи от ДФЕС 
задължения в областта на бюджетната 
политика, като в същото време 
предоставят възможност за 
маневриране относно структурните 
реформи, които водят до 
постигането на целите на ЕС за 
растеж и работни места. Тези 
правила включват по-специално:

Or. en
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Изменение 15
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 8 – параграф -1 (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Комисията изготвя образец за 
националните бюджети, гарантиращ 
съпоставимост по отношение на 
разходите в различните категории.

Or. en

Изменение 16
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки установяват 
ефективна средносрочна бюджетна 
рамка, предвиждаща приемането на 
перспектива за фискално планиране с 
продължителност от най-малко три 
години, за да се гарантира, че 
националното фискално планиране 
следва многогодишна перспектива за 
фискално планиране.

1. Въз основа на образеца на 
Комисията държавите-членки 
установяват ефективна средносрочна 
бюджетна рамка, предвиждаща 
приемането на перспектива за фискално 
планиране с продължителност от най-
малко три години, за да се гарантира, че 
националното фискално планиране 
следва многогодишна перспектива за 
фискално планиране.

Or. en

Изменение 17
Pervenche Berès

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2 – буква в) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) декларация за средносрочните 
приоритети на държавната 
администрация, разделени по основни 
приходни и разходни позиции, и по 
подсектори на държавното управление, 
която показва как се постига 
приспособяването към средносрочната 
бюджетна цел в сравнение с 
предвижданията в рамките на 
непроменените политики.

в) декларация за средносрочните 
приоритети на държавната 
администрация, разделени по основни 
приходни и разходни позиции, и по 
подсектори на държавното управление, 
която показва как се постига 
приспособяването към средносрочната 
бюджетна цел в сравнение с 
предвижданията в рамките на 
непроменените политики и какъв е 
осъщественият напредък в 
постигането на целите на 
политиката, поставени от 
Европейския съвет.

Or. en

Изменение 18
Jürgen Klute

Предложение за директива
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването Й 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящата директива влиза в сила 
след възстановяване на нормалната 
икономическа обстановка и след като 
чрез ефикасно регулиране на 
финансовите пазари бъде 
гарантирано , че държавните 
облигации повече не са обект на 
спекулации.

Or. en


