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Изменение 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение 
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 21
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент – акт за изменение
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. pt

Обосновка

Последиците от Пакта за стабилност са ясни. Необходимо е да се:
- отмени Пакта за стабилност и той да бъде заменен със същински Пакт за трудова 
заетост и социален прогрес;
- засили икономическото и социалното сближаване чрез повече структурни фондове и 
Кохезионния фонд;
- създаде Фонд „Солидарност” с вноските на държавите от еврозоната с бюджетен 
излишък, така че държавите в затруднено положение да бъдат подпомогнати в 
областите на производството, основните обществени услуги, създаването на 
работни места с права и изкореняването на бедността;
- даде приоритет на социалните показатели, достойните работни места и 
възнаграждения, социалното благоденствие и равните възможности.
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Изменение 22
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) При установяването на наличието 
на прекомерен дефицит въз основа на 
критерия за дефицит и стъпките, 
водещи до него, е необходимо да се 
взема под внимание цялата 
съвкупност от действащи фактори, 
обхванати от доклада съгласно 
член 126, параграф 3 от Договора, ако 
съотношението на държавния дълг 
към брутния вътрешен продукт не 
надхвърля референтната стойност.

заличава се

Or. en

Обосновка

Съображение 8 противоречи на съображение 7, както и на член 126 от Договора 
(всички други релевантни фактори трябва да бъдат взети предвид).
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Изменение 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При оценяването на ефективността 
на действията се използва възможността 
за съобразяване с разходните цели на 
консолидирания държавен бюджет като
референтна стойност във връзка с 
прилагането на набелязани специфични 
мерки за приходите.

(11) При оценяването на ефективността 
на действията се използва възможността 
за съобразяване с разходните цели на 
консолидирания държавен бюджет и 
приходите от данъци като референтна 
стойност във връзка с прилагането на 
набелязани специфични мерки.

Or. en

Обосновка

Гарантиране на това, че консолидирането на публичните финанси засяга както 
контрола върху разходите, така и генерирането на приходи, за да не бъдат 
пропуснати възможности за постигането на стабилни публични финанси.

Изменение 25
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При оценяването на ефективността 
на действията се използва възможността 
за съобразяване с разходните цели на 
консолидирания държавен бюджет като 
референтна стойност във връзка с 
прилагането на набелязани специфични 
мерки за приходите.

(11) При оценяването на ефективността 
на действията се използва възможността 
за съобразяване с разходните цели на 
консолидирания държавен бюджет и 
приходите от данъци като референтна 
стойност във връзка с прилагането на 
други набелязани специфични мерки за 
приходите.

Or. en
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Изменение 26
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 15 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Разпоредбите на настоящия 
регламент съответстват изцяло на 
хоризонталните клаузи на ДФЕС, и 
по-специално членове 7, 8, 9, 10 и 11, 
както и с разпоредбите на Протокол 
26 и член 153, параграф 5.

Or. en

Изменение 27
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 2 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Смята се, че бюджетният дефицит 
надхвърля референтната стойност по 
изключение съгласно член 126, 
параграф 2, буква а), второ тире от 
Договора тогава, когато е резултат от 
необичайно събитие извън контрола на 
съответната държава-членка, което 
оказва значително влияние върху 
финансовото състояние на общото 
управление, или когато е резултат от 
сериозен икономически спад.“

1. Смята се, че бюджетният дефицит 
надхвърля референтната стойност по 
изключение съгласно член 126, 
параграф 2, буква а), второ тире от 
Договора тогава, когато е резултат от 
събитие извън контрола на съответната 
държава-членка, което оказва 
значително влияние върху финансовото 
състояние на общото управление, или 
когато е резултат от икономически 
спад.“

Or. de
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Изменение 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 2 – параграф 1a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато надхвърля референтната 
стойност, съотношението на държавния 
дълг към брутния вътрешен продукт 
(БВП) се смята за намаляващо и за 
приближаващо референтната стойност с 
удовлетворителен темп в съответствие с 
член 126, параграф 2, буква б) от 
Договора, ако разликата с референтната 
стойност е намаляла през предходните 
три години с темп от порядъка на една 
двадесета годишно. За период от три 
години от [дата на влизане в сила на 
настоящия регламент — да се допълни] 
при прилагането на този показател се 
взема под внимание неговия 
ретроспективен характер.

1a. Когато надхвърля референтната 
стойност и при условие, че през 
последните три години икономиката 
е действала над възможностите си, 
съотношението на държавния дълг към 
брутния вътрешен продукт (БВП) се 
смята за намаляващо и за 
приближаващо референтната стойност с 
удовлетворителен темп в съответствие с 
член 126, параграф 2, буква б) от 
Договора, ако разликата с референтната 
стойност е намаляла през предходните 
три години с темп от порядъка на една 
двадесета годишно. За период от три
години от [дата на влизане в сила на 
настоящия регламент — да се допълни] 
при прилагането на този показател се 
взема под внимание неговия 
ретроспективен характер.

Or. en

Обосновка

Добавянето на правилото за конкретен процент на намаление на държавния дълг ще 
влоши про-цикличния характер на Пакта за стабилност. При спад, съпътстван от 
покачващи се дефицити и спад на номиналния БВП, е изключително трудно да се 
държи под контрол дълга като процент от БВП, тъй като са налице едновременно 
ефекти, касаещи числителя и знаменателя. Утвърждаването на такова правило за 
намаляване на дълга следователно ще влоши и задълбочи икономическия спад, което 
от своя страна ще направи още по трудно постигането на целите относно 
публичните финанси. 
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Изменение 29
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 2 – параграф 1a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато надхвърля референтната 
стойност, съотношението на държавния 
дълг към брутния вътрешен продукт 
(БВП) се смята за намаляващо и за 
приближаващо референтната стойност с 
удовлетворителен темп в съответствие с 
член 126, параграф 2, буква б) от 
Договора, ако разликата с референтната 
стойност е намаляла през предходните 
три години с темп от порядъка на една 
двадесета годишно. За период от три 
години от [дата на влизане в сила на 
настоящия регламент — да се допълни] 
при прилагането на този показател се 
взема под внимание неговия 
ретроспективен характер.

1a. Когато надхвърля референтната 
стойност, съотношението на държавния 
дълг към брутния вътрешен продукт 
(БВП) се смята за намаляващо и за 
приближаващо референтната стойност с 
удовлетворителен темп в съответствие с 
член 126, параграф 2, буква б) от 
Договора, ако разликата с референтната 
стойност е намаляла през предходните 
три години със среден темп от порядъка 
на една двадесета годишно в 
качеството на сравнителен критерий 
след извършването на оценка, 
обхващаща период от три години. За 
период от три години от [дата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
— да се допълни] при прилагането на 
този показател се взема под внимание 
неговия ретроспективен характер.

Or. en

Изменение 30
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 2 – параграф 1a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато надхвърля референтната 
стойност, съотношението на държавния 
дълг към брутния вътрешен продукт 
(БВП) се смята за намаляващо и за 

1a. Когато надхвърля референтната 
стойност, съотношението на държавния 
дълг към брутния вътрешен продукт 
(БВП) се смята за намаляващо и за 
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приближаващо референтната стойност с 
удовлетворителен темп в съответствие с 
член 126, параграф 2, буква б) от 
Договора, ако разликата с референтната 
стойност е намаляла през предходните 
три години с темп от порядъка на една 
двадесета годишно. За период от три 
години от [дата на влизане в сила на 
настоящия регламент — да се допълни] 
при прилагането на този показател се 
взема под внимание неговия 
ретроспективен характер.

приближаващо референтната стойност с 
удовлетворителен темп в съответствие с 
член 126, параграф 2, буква б) от 
Договора, ако разликата с референтната 
стойност е намаляла през предходните 
три години с темп от порядъка на една 
двадесета годишно, при условие че 
брутният вътрешен продукт (БВП) е 
нараствал с потенциалния си размер в 
течение на две години преди 
референтната година. В случай, че 
това условие не е налице 
съотношението на дълга спрямо БВП 
се разглежда като състояние на 
временно превишаване на 
достатъчното намаляване, при 
условие че държавата-членка спазва 
правилото за устойчиво фискално 
законотворчество, както е 
определено в Регламент (ЕО) № 
1466/97. Процентът на намаляване на 
дълга се преразглежда всеки три 
години. За период от три години от 
[дата на влизане в сила на настоящия 
регламент — да се допълни] при 
прилагането на този показател се взема 
под внимание неговия ретроспективен 
характер.

Or. en

Изменение 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато подготвя доклад по смисъла 
на член 126, параграф 3 от Договора, 
Комисията взема предвид всички 
фактори, посочени в този член. 
Докладът отразява по подходящ начин 

3. Когато подготвя доклад по смисъла 
на член 126, параграф 3 от Договора, 
Комисията взема предвид всички 
фактори, посочени в този член. 
Докладът отразява по подходящ начин 
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развитието на икономическите 
показатели в средносрочен план (по-
конкретно потенциалния растеж, фазата 
на икономическия цикъл, инфлацията, 
сериозните икономически 
неравновесия), както и развитието на 
средносрочното бюджетно състояние 
(по-конкретно усилията за фискална 
консолидация при благоприятна 
икономическа конюнктура, публичните 
инвестиции, прилагането на политиките 
в контекста на общата стратегия за 
растеж на Съюза и качеството на 
публичните финанси като цяло, по-
специално съответствието с Директива 
[…] на Съвета относно изискванията за 
бюджетните рамки на държавите-
членки.) Докладът също така анализира 
съответното развитие на средносрочната 
дългова позиция (по-специално той 
отразява по подходящ начин рисковите 
фактори, включително падежната 
структура и валутното изражение на 
дълга, операциите наличности-потоци, 
натрупаните резерви и други публични 
активи; гаранциите, особено такива, 
които са свързани с финансовия сектор; 
явните и скрити задължения, свързани 
със застаряването на населението, както 
и дълга на частния сектор дотолкова, 
доколкото той може да представлява 
потенциално скрито задължение за 
държавата). Освен това Комисията 
обръща подобаващо внимание на 
всички други фактори, които според 
становище на съответната държава-
членка са от значение за цялостната 
качествена оценка на превишението над 
референтната стойност и които 
държавата-членка е представила на 
Комисията и на Съвета. В тази връзка се 
обръща специално внимание на 
финансовите вноски за повишаване на 
международната солидарност и за
постигането на политическите цели на 
Съюза, включително финансова 
стабилност.

развитието на икономическите 
показатели в средносрочен план (по-
конкретно потенциалния растеж, фазата 
на икономическия цикъл, инфлацията, 
сериозните икономически неравновесия, 
показателите за нетните 
спестявания в частния сектор), както 
и развитието на средносрочното 
бюджетно състояние (по-конкретно 
усилията за фискална консолидация при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, публичните инвестиции, 
прилагането на политиките в контекста 
на общата стратегия за растеж на Съюза 
и качеството на публичните финанси 
като цяло, по-специално съответствието 
с Директива […] на Съвета относно 
изискванията за бюджетните рамки на 
държавите-членки.) Докладът също така 
анализира съответното развитие на 
средносрочната дългова позиция (по-
специално той отразява по подходящ 
начин рисковите фактори, включително 
падежната структура и валутното 
изражение на дълга, операциите 
наличности-потоци, натрупаните 
резерви и други публични активи; 
гаранциите, особено такива, които са 
свързани с финансовия сектор; явните и 
скрити задължения, свързани със 
застаряването на населението, както и 
дълга на частния сектор дотолкова, 
доколкото той може да представлява 
потенциално скрито задължение за 
държавата). Освен това Комисията 
обръща подобаващо внимание на 
всички други фактори, които според 
становище на съответната държава-
членка са от значение за цялостната 
качествена оценка на превишението над 
референтната стойност и които 
държавата-членка е представила на 
Комисията и на Съвета. В тази връзка се 
обръща специално внимание на 
финансовите вноски за повишаване на 
международната солидарност и за 
постигането на политическите цели на 
Съюза, включително финансова 
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стабилност, социално и регионално 
сближаване.

Or. en

Изменение 32
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато подготвя доклад по смисъла 
на член 126, параграф 3 от Договора, 
Комисията взема предвид всички 
фактори, посочени в този член. 
Докладът отразява по подходящ начин 
развитието на икономическите 
показатели в средносрочен план (по-
конкретно потенциалния растеж, фазата 
на икономическия цикъл, инфлацията, 
сериозните икономически 
неравновесия), както и развитието на 
средносрочното бюджетно състояние 
(по-конкретно усилията за фискална 
консолидация при благоприятна 
икономическа конюнктура, публичните 
инвестиции, прилагането на политиките 
в контекста на общата стратегия за 
растеж на Съюза и качеството на 
публичните финанси като цяло, по-
специално съответствието с Директива 
[…] на Съвета относно изискванията за 
бюджетните рамки на държавите-
членки.) Докладът също така анализира 
съответното развитие на средносрочната 
дългова позиция (по-специално той 
отразява по подходящ начин рисковите 
фактори, включително падежната 
структура и валутното изражение на 
дълга, операциите наличности-потоци, 
натрупаните резерви и други публични 
активи; гаранциите, особено такива, 

3. Когато подготвя доклад по смисъла 
на член 126, параграф 3 от Договора, 
Комисията взема предвид всички 
фактори, посочени в този член. 
Докладът отразява по подходящ начин 
развитието на социалните и 
икономическите показатели в 
средносрочен план (по-конкретно 
потенциалния растеж, фазата на 
икономическия цикъл, делът на 
бедността, неравенството по 
отношение на приходите, делът на 
безработицата, инфлацията, 
сериозните икономически 
неравновесия), както и развитието на 
средносрочното бюджетно състояние 
(по-конкретно усилията за фискална 
консолидация при благоприятна 
икономическа конюнктура, публичните 
инвестиции, прилагането на политиките 
в контекста на общата стратегия за 
растеж на Съюза и качеството на 
публичните финанси като цяло, по-
специално съответствието с 
Директива […] на Съвета относно 
изискванията за бюджетните рамки 
на държавите-членки.) Докладът също 
така анализира съответното развитие на 
средносрочната дългова позиция (по-
специално той отразява по подходящ 
начин рисковите фактори, включително 
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които са свързани с финансовия сектор; 
явните и скрити задължения, свързани 
със застаряването на населението, както 
и дълга на частния сектор дотолкова, 
доколкото той може да представлява 
потенциално скрито задължение за 
държавата). Освен това Комисията 
обръща подобаващо внимание на 
всички други фактори, които според 
становище на съответната държава-
членка са от значение за цялостната 
качествена оценка на превишението над 
референтната стойност и които 
държавата-членка е представила на 
Комисията и на Съвета. В тази връзка се 
обръща специално внимание на 
финансовите вноски за повишаване на 
международната солидарност и за 
постигането на политическите цели на 
Съюза, включително финансова 
стабилност.

падежната структура и валутното 
изражение на дълга, операциите 
наличности-потоци, натрупаните 
резерви и други публични активи; 
гаранциите, особено такива, които са 
свързани с финансовия сектор; явните и 
скрити задължения, свързани със 
застаряването на населението, както и 
дълга на частния сектор дотолкова, 
доколкото той може да представлява 
потенциално скрито задължение за 
държавата). Освен това Комисията 
обръща подобаващо внимание на 
всички други фактори, които според 
становище на съответната държава-
членка са от значение за цялостната 
качествена оценка на превишението над 
референтната стойност и които 
държавата-членка е представила на 
Комисията и на Съвета. В тази връзка 
изрично се обръща специално внимание 
на финансовите вноски за повишаване 
на международната солидарност и за 
постигането на политическите цели на 
Съюза, включително финансова 
стабилност, както и на финансовата 
тежест, свързана с операциите по 
рекапитализация и други временни 
мерки за държавна помощ за 
финансовия сектор по време на 
кризата, както и на заемите и 
гаранциите, предоставени в рамките 
на операциите по управление на 
кризата на държавния дълг.

Or. en

Изменение 33
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато подготвя доклад по смисъла 
на член 126, параграф 3 от Договора, 
Комисията взема предвид всички 
фактори, посочени в този член. 
Докладът отразява по подходящ начин 
развитието на икономическите 
показатели в средносрочен план (по-
конкретно потенциалния растеж, фазата 
на икономическия цикъл, инфлацията, 
сериозните икономически 
неравновесия), както и развитието на 
средносрочното бюджетно състояние 
(по-конкретно усилията за фискална 
консолидация при благоприятна 
икономическа конюнктура, публичните 
инвестиции, прилагането на политиките 
в контекста на общата стратегия за 
растеж на Съюза и качеството на 
публичните финанси като цяло, по-
специално съответствието с 
Директива […] на Съвета относно 
изискванията за бюджетните рамки 
на държавите-членки.) Докладът също 
така анализира съответното развитие на 
средносрочната дългова позиция (по-
специално той отразява по подходящ 
начин рисковите фактори, включително 
падежната структура и валутното 
изражение на дълга, операциите 
наличности-потоци, натрупаните 
резерви и други публични активи; 
гаранциите, особено такива, които са 
свързани с финансовия сектор; явните 
и скрити задължения, свързани със 
застаряването на населението, както 
и дълга на частния сектор дотолкова, 
доколкото той може да представлява 
потенциално скрито задължение за 
държавата). Освен това Комисията 
обръща подобаващо внимание на 
всички други фактори, които според 
становище на съответната държава-
членка са от значение за цялостната 
качествена оценка на превишението над 
референтната стойност и които 

3. Когато подготвя доклад по смисъла 
на член 126, параграф 3 от Договора, 
Комисията взема предвид всички 
фактори, посочени в този член. 
Докладът отразява по подходящ начин 
развитието на икономическите 
показатели в средносрочен план (по-
конкретно потенциалния растеж, фазата 
на икономическия цикъл, инфлацията, 
сериозните икономически 
неравновесия), както и развитието на 
средносрочното бюджетно състояние 
(по-конкретно усилията за фискална 
консолидация при благоприятна 
икономическа конюнктура, публичните 
инвестиции, прилагането на политиките 
в контекста на общата стратегия за 
растеж на Съюза и качеството на 
публичните финанси като цяло) 
Докладът също така анализира 
съответното развитие на средносрочната 
дългова позиция (по-специално той 
отразява по подходящ начин рисковите 
фактори, включително падежната 
структура и валутното изражение на 
дълга, операциите наличности-потоци, 
натрупаните резерви и други публични 
активи; гаранциите, особено такива, 
които са свързани с финансовия сектор; 
и дълга на частния сектор, тъй като
той може да представлява потенциално 
скрито задължение за държавата). Освен 
това Комисията обръща подобаващо 
внимание на всички други фактори, 
които според становище на съответната 
държава-членка са от значение за 
цялостната качествена оценка на 
превишението над референтната 
стойност и които държавата-членка е 
представила на Комисията и на Съвета. 
В тази връзка се обръща специално 
внимание на финансовите вноски за 
повишаване на международната 
солидарност и за постигането на 
политическите цели на Съюза, 
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държавата-членка е представила на 
Комисията и на Съвета. В тази връзка се 
обръща специално внимание на 
финансовите вноски за повишаване на 
международната солидарност и за 
постигането на политическите цели на 
Съюза, включително финансова 
стабилност.

включително финансова стабилност.“

Or. de

Изменение 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква г) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) параграф 4 се заменя със следното: заличава се
‘4. Комисията и Съвета правят 
балансирана цялостна оценка на 
всички действащи фактори, по-
специално степента, в която те 
засягат оценката на спазването на 
критерия за дефицит и/или на 
критерия за дълг като влошаващи или 
подобряващи фактори. При оценката 
на спазването на критерия за 
дефицит, ако съотношението на 
държавния дълг към БВП надхвърля 
референтната стойност, тези 
фактори се вземат под внимание на 
отделните етапи на вземането на 
решение за наличие на прекомерен 
дефицит, предвидени в член 126, 
параграфи 4, 5 и 6 от Договора, само 
ако е напълно изпълнено двойното 
условие на ръководния принцип, а 
именно, че преди да бъдат взети 
предвид съответните фактори, 
дефицитът на консолидирания 
държавен бюджет остава близо до 
референтната стойност и неговото 
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превишение над референтната 
стойност е временно.“

Or. en

Обосновка

Вж. изменение на съображение 8. Може да се изтъкне също така, че ако дългът на 
държава-членка надхвърли референтната стойност, може да има още повече смисъл 
да се разгледат всички релевантни фактори, включително например баланса на 
събраните от частния сектор спестявания.

Изменение 35
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква г) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията и Съвета правят 
балансирана цялостна оценка на всички 
действащи фактори, по-специално 
степента, в която те засягат оценката на 
спазването на критерия за дефицит 
и/или на критерия за дълг като 
влошаващи или подобряващи фактори.
При оценката на спазването на 
критерия за дефицит, ако 
съотношението на държавния дълг 
към БВП надхвърля референтната 
стойност, тези фактори се вземат 
под внимание на отделните етапи на 
вземането на решение за наличие на 
прекомерен дефицит, предвидени в 
член 126, параграфи 4, 5 и 6 от 
Договора, само ако е напълно 
изпълнено двойното условие на 
ръководния принцип, а именно, че 
преди да бъдат взети предвид 
съответните фактори, дефицитът 
на консолидирания държавен бюджет 
остава близо до референтната 

4. Комисията и Съвета правят 
балансирана цялостна оценка на всички 
действащи фактори, по-специално 
степента, в която те засягат оценката на 
спазването на критерия за дефицит 
и/или на критерия за дълг като 
влошаващи или подобряващи фактори.
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стойност и неговото превишение над 
референтната стойност е временно.“

Or. en

Изменение 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква г а) (нова) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) параграф 5 се заменя със следното:
"5. Комисията и Съветът, при всички 
бюджетни оценки в рамките на 
процедурата при прекомерен 
дефицит, обръщат нужното внимание 
на прилагането на структурни 
реформи, допринасящи за 
постигането на целите на Съюза в 
областта устойчивия икономически, 
социален и отговорен спрямо 
околната среда растеж”

Or. en

Изменение 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква д) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За държави-членки, в които 
прекомерният дефицит или 
неизпълнението на изискванията за 
дълговия критерий съгласно член 126, 
параграф 2, буква б) от Договора 

7. За държави-членки, в които 
прекомерният дефицит или 
неизпълнението на изискванията за 
дълговия критерий съгласно член 126, 
параграф 2, буква б) от Договора 
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отразяват извършването на пенсионна 
реформа, въвеждаща многостълбова 
система, която включва 
задължителен стълб, изцяло на 
капиталов принцип, Комисията и 
Съветът отчитат също и разходите за 
реформата на стълб държавно 
обществено осигуряване, когато 
оценяват развитието на размера на 
дефицита и дълга по ППД. В случаите, в 
които делът на дълга надхвърля 
референтната стойност, разходите по 
реформата се вземат под внимание само 
ако дефицитът остава близък до 
референтната стойност. За тази цел, за 
период от пет години, считан от датата 
на влизането в сила на тази реформа, се 
вземат под внимание нетните разходи 
по реформата, отразени чрез развитието 
на дефицита и на дълга на линейно-
дегресивна база. Освен това, независимо 
от датата на влизане в сила на 
реформата, отражението на нетните 
разходи по нея върху промяната на 
дълга се взема под внимание за 
преходен период от пет години от [дата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент — да се допълни] въз основа 
на същата линейно-дегресивна скала. 
Така изчислените нетни разходи се 
вземат предвид и при решението на 
Съвета съгласно член 126, параграф 12 
от Договора за отмяна на някои или 
всички негови решения съгласно 
параграфи от 6 до 9 и 11 от член 126 от 
Договора, ако дефицитът е намалявал 
значително и постоянно и е достигнал 
ниво близо до референтната стойност, 
както и в случай на неизпълнение на 
изискванията на дълговия критерий, ако 
дългът е започнал да намалява. Освен 
това същото внимание трябва да бъде 
обърнато и на намаляването на нетните 
разходи, произтичащи от частична или 
пълна отмяна на горепосочената 
пенсионна реформа.

отразяват извършването на тези 
реформи, запазващи съществуващи 
работни места и създаващи нови и 
по-добри работни места, както и 
реформи, основаващи се на 
публичните инвестиции Комисията и 
Съветът отчитат също и разходите за 
реформата на стълб държавно 
обществено осигуряване, когато 
оценяват развитието на размера на 
дефицита и дълга по ППД. В случаите, в 
които делът на дълга надхвърля 
референтната стойност, разходите по 
реформата се вземат под внимание само 
ако дефицитът остава близък до 
референтната стойност. За тази цел, за 
период от пет години, считан от датата 
на влизането в сила на тази реформа, се 
вземат под внимание нетните разходи 
по реформата, отразени чрез развитието 
на дефицита и на дълга на линейно-
дегресивна база. Освен това, независимо 
от датата на влизане в сила на 
реформата, отражението на нетните 
разходи по нея върху промяната на 
дълга се взема под внимание за 
преходен период от пет години от [дата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент — да се допълни] въз основа 
на същата линейно-дегресивна скала. 
Така изчислените нетни разходи се 
вземат предвид и при решението на 
Съвета съгласно член 126, параграф 12 
от Договора за отмяна на някои или 
всички негови решения съгласно 
параграфи от 6 до 9 и 11 от член 126 от 
Договора, ако дефицитът е намалявал 
значително и постоянно и е достигнал 
ниво близо до референтната стойност, 
както и в случай на неизпълнение на 
изискванията на дълговия критерий, ако 
дългът е започнал да намалява. Освен 
това същото внимание трябва да бъде 
обърнато и на намаляването на нетните 
разходи, произтичащи от частична или 
пълна отмяна на горепосочената 
пенсионна реформа.“
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Изменение 38
Danuta Jazłowiecka

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква д) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За държави-членки, в които 
прекомерният дефицит или 
неизпълнението на изискванията за 
дълговия критерий съгласно член 126, 
параграф 2, буква б) от Договора 
отразяват извършването на пенсионна 
реформа, въвеждаща многостълбова 
система, която включва задължителен 
стълб, изцяло на капиталов принцип, 
Комисията и Съветът отчитат също и 
разходите за реформата на стълб 
държавно обществено осигуряване, 
когато оценяват развитието на размера 
на дефицита и дълга по ППД. В 
случаите, в които делът на дълга 
надхвърля референтната стойност, 
разходите по реформата се вземат под 
внимание само ако дефицитът остава 
близък до референтната стойност. За 
тази цел, за период от пет години, 
считан от датата на влизането в сила на 
тази реформа, се вземат под внимание 
нетните разходи по реформата, отразени 
чрез развитието на дефицита и на дълга 
на линейно-дегресивна база. Освен това, 
независимо от датата на влизане в сила 
на реформата, отражението на нетните 
разходи по нея върху промяната на 
дълга се взема под внимание за 
преходен период от пет години от 
[дата на влизане в сила на настоящия 
регламент — да се допълни] въз основа 
на същата линейно-дегресивна скала. 
Така изчислените нетни разходи се 
вземат предвид и при решението на 

7. За държави-членки, в които 
прекомерният дефицит или 
неизпълнението на изискванията за 
дълговия критерий съгласно член 126, 
параграф 2, буква б) от Договора 
отразяват извършването на пенсионна 
реформа, въвеждаща многостълбова 
система, която включва задължителен 
стълб, изцяло на капиталов принцип, 
Комисията и Съветът отчитат също и 
разходите за реформата на стълб 
държавно обществено осигуряване, 
когато оценяват развитието на размера 
на дефицита и дълга по ППД. В 
случаите, в които делът на дълга 
надхвърля референтната стойност, 
цялостните разходи по реформата се 
вземат под внимание само ако 
дефицитът остава близък до 
референтната стойност. За тази цел, от 
датата на влизането в сила на тази 
реформа, се вземат под внимание 
нетните разходи по реформата, отразени 
чрез развитието на дефицита и на дълга 
на линейно-дегресивна база. Освен това, 
независимо от датата на влизане в сила 
на реформата, отражението на нетните 
разходи по нея върху промяната на 
дълга се взема под внимание от [дата на 
влизане в сила на настоящия регламент 
— да се допълни] въз основа на същата 
линейно-дегресивна скала. Така 
изчислените нетни разходи се вземат 
предвид и при решението на Съвета 
съгласно член 126, параграф 12 от 
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Съвета съгласно член 126, параграф 12 
от Договора за отмяна на някои или 
всички негови решения съгласно 
параграфи от 6 до 9 и 11 от член 126 от 
Договора, ако дефицитът е намалявал 
значително и постоянно и е достигнал 
ниво близо до референтната стойност, 
както и в случай на неизпълнение на 
изискванията на дълговия критерий, ако 
дългът е започнал да намалява. Освен 
това същото внимание трябва да бъде 
обърнато и на намаляването на нетните 
разходи, произтичащи от частична или 
пълна отмяна на горепосочената 
пенсионна реформа.

Договора за отмяна на някои или всички 
негови решения съгласно параграфи от 
6 до 9 и 11 от член 126 от Договора, ако 
дефицитът е намалявал значително и 
постоянно и е достигнал ниво близо до 
референтната стойност, както и в случай 
на неизпълнение на изискванията на 
дълговия критерий, ако дългът е 
започнал да намалява. Освен това 
същото внимание трябва да бъде 
обърнато и на намаляването на нетните 
разходи, произтичащи от частична или 
пълна отмяна на горепосочената 
пенсионна реформа.

Or. en

Обосновка

Пенсионните реформи често имат дълготраен ефект върху публичните финанси на 
държавите-членки и поради тази причина предложеният от Европейската комисия 
период от пет години не е релевантен. Ограничаването на възможността за вземане 
предвид на пенсионните реформи при оценката на положението при процедура на 
прекомерен дефицит до период от пет години може да обезсърчи държавите-членки 
да въведат пенсионни реформи, които са от изключително значение за стабилността 
на публичните финанси.

Изменение 39
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква д) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За държави-членки, в които 
прекомерният дефицит или 
неизпълнението на изискванията за 
дълговия критерий съгласно член 126, 
параграф 2, буква б) от Договора 
отразяват извършването на пенсионна 
реформа, въвеждаща многостълбова 

7. За държави-членки, в които 
прекомерният дефицит или 
неизпълнението на изискванията за 
дълговия критерий съгласно член 126, 
параграф 2, буква б) от Договора 
отразяват извършването на пенсионна 
реформа, Комисията и Съветът отчитат 
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система, която включва 
задължителен стълб, изцяло на 
капиталов принцип, Комисията и 
Съветът отчитат също и разходите за 
реформата на стълб държавно 
обществено осигуряване, когато 
оценяват развитието на размера на 
дефицита и дълга по ППД. В случаите, в 
които делът на дълга надхвърля 
референтната стойност, разходите по 
реформата се вземат под внимание само 
ако дефицитът остава близък до 
референтната стойност. За тази цел, за 
период от пет години, считан от датата 
на влизането в сила на тази реформа, се 
вземат под внимание нетните разходи 
по реформата, отразени чрез развитието 
на дефицита и на дълга на линейно-
дегресивна база. Освен това, независимо 
от датата на влизане в сила на 
реформата, отражението на нетните 
разходи по нея върху промяната на 
дълга се взема под внимание за 
преходен период от пет години от [дата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент — да се допълни] въз основа 
на същата линейно-дегресивна скала. 
Така изчислените нетни разходи се 
вземат предвид и при решението на 
Съвета съгласно член 126, параграф 12 
от Договора за отмяна на някои или 
всички негови решения съгласно 
параграфи от 6 до 9 и 11 от член 126 от 
Договора, ако дефицитът е намалявал 
значително и постоянно и е достигнал 
ниво близо до референтната стойност, 
както и в случай на неизпълнение на 
изискванията на дълговия критерий, ако 
дългът е започнал да намалява. Освен 
това същото внимание трябва да бъде 
обърнато и на намаляването на нетните 
разходи, произтичащи от частична или 
пълна отмяна на горепосочената 
пенсионна реформа.

също и разходите за реформата на стълб 
държавно обществено осигуряване, 
когато оценяват развитието на размера 
на дефицита и дълга по ППД. В 
случаите, в които делът на дълга 
надхвърля референтната стойност, 
разходите по реформата се вземат под 
внимание само ако дефицитът остава 
близък до референтната стойност. За 
тази цел, за период от пет години, 
считан от датата на влизането в сила на 
тази реформа, се вземат под внимание 
нетните разходи по реформата, отразени 
чрез развитието на дефицита и на дълга 
на линейно-дегресивна база. Освен това, 
независимо от датата на влизане в сила
на реформата, отражението на нетните 
разходи по нея върху промяната на 
дълга се взема под внимание за 
преходен период от пет години от [дата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент — да се допълни] въз основа 
на същата линейно-дегресивна скала. 
Така изчислените нетни разходи се 
вземат предвид и при решението на 
Съвета съгласно член 126, параграф 12 
от Договора за отмяна на някои или 
всички негови решения съгласно 
параграфи от 6 до 9 и 11 от член 126 от 
Договора, ако дефицитът е намалявал 
значително и постоянно и е достигнал 
ниво близо до референтната стойност, 
както и в случай на неизпълнение на 
изискванията на дълговия критерий, ако 
дългът е започнал да намалява. Освен 
това същото внимание трябва да бъде 
обърнато и на намаляването на нетните 
разходи, произтичащи от частична или 
пълна отмяна на горепосочената 
пенсионна реформа.

Or. de
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Изменение 40
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква а) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Вземайки предвид становището, 
посочено в параграф 1, Комисията, ако 
прецени, че е налице прекомерен 
дефицит, представя становище и 
предложение до Съвета в съответствие с 
член 126, параграфи 5 и 6 от Договора.

2. Вземайки предвид становището, 
посочено в параграф 1, Комисията, ако 
прецени, че е налице прекомерен 
дефицит, представя становище и 
предложение до Съвета в съответствие с 
член 126, параграфи 5 и 6 от Договора.
Комисията представя своето 
предложение на парламента на 
съответната държава-членка.

Or. de

Изменение 41
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Препоръката на Съвета, направена в 
съответствие с член 126, параграф 7 от 
Договора, определя срок, не по-дълъг от 
шест месеца, за да бъдат предприети 
ефективни действия от съответната 
държава-членка. Препоръката на Съвета 
следва също така да определи краен 
срок за коригиране на прекомерния 
дефицит, което следва да бъде 
завършено в годината, следваща 
годината на неговото установяване, 
освен ако са налице особени 
обстоятелства. В препоръката 
Съветът изисква държавата-членка да 

4. Препоръката на Съвета, направена в 
съответствие с член 126, параграф 7 от 
Договора, определя срок, не по-дълъг от 
шест месеца, за да бъдат предприети 
ефективни действия от съответната 
държава-членка. Препоръката на Съвета 
следва също така да определи краен 
срок за коригиране на прекомерния 
дефицит, което следва да бъде 
завършено в рамките на подходящ 
период от време. В препоръката 
Съветът изисква държавата-членка да 
постигне годишни бюджетни цели, 
които въз основа на прогнозите, 
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постигне годишни бюджетни цели, 
които въз основа на прогнозите, 
аргументиращи препоръката, са 
съобразени с минимално годишно 
подобрение от поне 0,5 % от БВП като 
референтна стойност, с отчитане на 
цикличните колебания и с изчистени 
еднократни и временни мерки, за да се 
гарантира коригирането на прекомерния 
дефицит в рамките на срока, определен 
в препоръката.

аргументиращи препоръката, са 
съобразени с минимално годишно 
подобрение от поне 0,5 % от БВП като 
референтна стойност, с отчитане на 
цикличните колебания и с изчистени 
еднократни и временни мерки, за да се 
гарантира коригирането на прекомерния 
дефицит в рамките на срока, определен 
в препоръката.

Or. de

Изменение 42
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква д) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако са били предприети ефективни 
действия съгласно препоръка по член 
126, параграф 7 от Договора и след 
приемането на препоръката са 
възникнали неочаквани неблагоприятни 
икономически събития със значими 
отрицателни последици за държавните 
финанси, Съветът може да реши по 
препоръка на Комисията да приеме 
преразгледана препоръка съгласно член 
126, параграф 7 от Договора. 
Преразгледаната препоръка, вземайки 
предвид съответните фактори съгласно 
член 2, параграф 3 от настоящия 
регламент, принципно може да удължи 
срока за коригиране на прекомерния 
дефицит с една година. Съветът оценява 
наличието на неочаквани 
неблагоприятни икономически събития 
със значими отрицателни последствия 
за държавните финанси въз основа на 
икономическите прогнози в своята 

5. Ако са били предприети ефективни 
действия съгласно препоръка по член 
126, параграф 7 от Договора и след 
приемането на препоръката са 
възникнали неочаквани неблагоприятни 
икономически събития със значими 
отрицателни последици за държавните 
финанси, Съветът може да реши по 
препоръка на Комисията да приеме 
преразгледана препоръка съгласно член 
126, параграф 7 от Договора. 
Преразгледаната препоръка се 
публикува и представя от Комисията 
на парламента на съответната 
държава-членка. Ревизираната 
препоръка, вземайки предвид 
съответните фактори съгласно член 2, 
параграф 3 от настоящия регламент, 
следва да удължи срока за коригиране 
на прекомерния дефицит с най-малко 
една година. Съветът оценява наличието 
на неочаквани неблагоприятни 
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препоръка. Съветът също така може да 
реши, по препоръка от Комисията, да 
приеме преразгледана препоръка 
съгласно член 126, параграф 7 от 
Договора в случай на сериозен общ 
икономически спад.

икономически събития със значими 
отрицателни последствия за държавните 
финанси въз основа на икономическите 
прогнози в своята препоръка. Съветът 
също така може да реши, по препоръка 
от Комисията, да приеме преразгледана 
препоръка съгласно член 126, параграф 
7 от Договора в случай на сериозен общ 
икономически спад.

Or. de

Изменение 43
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 – буква а) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) параграф 1 се заменя със следното: заличава се
‘1. Всяко решение на Съвета за 
отправяне на предизвестие до 
съответната държава-членка от 
еврозоната да вземе мерки за 
намаляване на дефицита съгласно 
член 126, параграф 9 от Договора, се 
взема в срок от два месеца от 
решението на Съвета, установяващо, 
че не са предприети ефективни 
действия съгласно член 126, параграф 
8. В предизвестието Съветът изисква 
от държавата-членка да постигне 
годишните бюджетни цели, които, 
въз основа на прогнозите, 
аргументиращи предизвестието, са 
съобразени с минимално годишно 
подобрение от поне 0,5 % от БВП 
като референтна стойност, с 
отчитане на цикличните колебания и 
с изчистени еднократни и временни 
мерки, за да се гарантира 
коригирането на прекомерния 
дефицит в рамките на срока, 
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определен в предизвестието. Съветът 
също така указва мерките, 
благоприятстващи постигането на 
тези цели.“

Or. de

Изменение 44
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 – буква б) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 5 – параграф 1a

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. След предизвестието на Съвета, 
изпратено в съответствие с член 126, 
параграф 9 от Договора, съответната 
държава-членка докладва на 
Комисията и на Съвета относно 
предприетите мерки в отговор на 
предизвестието на Съвета. Докладът 
включва целите за държавните 
разходи и за дискреционните мерки по 
отношение на приходите, както и 
информация относно взетите мерки в 
отговор на конкретните препоръки на 
Съвета, за да се позволи на Съвета 
при необходимост да вземе решение в 
съответствие с член 6, параграф 2 от 
настоящия регламент. Докладът се 
оповестява публично.“

заличава се

Or. de

Изменение 45
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 – буква в) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 5 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако са били предприети ефективни 
действия съгласно предизвестие по член 
126, параграф 9 от Договора и след 
приемането на предизвестието са 
възникнали неочаквани неблагоприятни 
икономически събития със значими 
отрицателни последици за държавните 
финанси, Съветът може да реши по 
препоръка на Комисията да приеме 
преразгледано известие съгласно член 
126, параграф 9 от Договора. 
Преразгледаното предизвестие, 
вземайки предвид съответните фактори 
съгласно член 2, параграф 3 от 
настоящия регламент, може по 
изключение да удължи срока за 
коригиране на прекомерния дефицит по 
правило с една година. Съветът оценява 
наличието на неочаквани
неблагоприятни икономически събития 
със значими отрицателни последствия 
за държавните финанси въз основа на 
икономическите прогнози в своето 
предизвестие. Съветът също така може
да реши, по препоръка от Комисията, да 
приеме преразгледано предизвестие 
съгласно член 126, параграф 9 от 
Договора в случай на сериозен общ 
икономически спад.

2. Ако са били предприети ефективни 
действия съгласно предизвестие по член 
126, параграф 9 от Договора и след 
приемането на предизвестието са 
възникнали неблагоприятни 
икономически събития със значими 
отрицателни последици за държавните 
финанси, Съветът може да реши след 
изслушване на правителствата на 
съответната държава-членка да 
приеме преразгледано известие 
съгласно член 126, параграф 9 от 
Договора. Ревизираната препоръка, 
вземайки предвид съответните фактори 
съгласно член 2, параграф 3 от 
настоящия регламент, удължава срока 
за коригиране на прекомерния дефицит 
с най-малко една година. Съветът 
оценява наличието на неблагоприятни 
икономически събития с отрицателни 
последствия за държавните финанси и 
факта дали неблагоприятните 
икономически събития са свързани с 
прилагането на препоръките на 
Съвета въз основа на икономическите 
прогнози в своето предизвестие. 
Съветът също така следва да реши, по 
препоръка от Комисията, да приеме 
преразгледано предизвестие съгласно 
член 126, параграф 9 от Договора в 
случай на общ икономически спад.

Or. de

Изменение 46
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 6 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато са изпълнени условията за 
прилагане на член 126, параграф 11 от 
Договора, Съветът налага санкции в 
съответствие с член 126, параграф 11. 
Всяко подобно решение следва да бъде 
взето не по-късно от четири месеца 
след решението на Съвета за 
отправяне на предизвестие до 
съответната участваща държава-
членка да предприеме мерки в 
съответствие с член 126, параграф 9.

заличава се

Or. de

Изменение 47
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията на Съвета за засилване на 
санкциите в съответствие с член 126, 
параграф 11 от Договора, се вземат не 
по-късно от два месеца след датите 
за предоставяне на информация 
съгласно Регламент (ЕО) № 479/2009. 
Решенията на Съвета за отмяна на 
някои или на всички негови решения в 
съответствие с член 126, параграф 12 
от Договора се вземат възможно най-
скоро и във всички случаи не по-късно 
от два месеца след датите за 
предоставяне на информация съгласно 
Регламент (ЕО) № 479/2009. 

заличава се

Or. de
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Изменение 48
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква а) 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 10 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и Съветът извършват 
редовно наблюдение на прилагането на 
действията, предприети:

1. Комисията и Съветът извършват 
редовно проверка на прилагането на 
действията, предприети:

Or. de

Изменение 49
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 11 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Съветът реши да наложи 
санкции на участваща държава-
членка в съответствие с член 126, 
параграф 11 от Договора, като 
правило се налага глоба. Съветът 
може да реши да допълни тази глоба с 
други мерки, предвидени в член 126, 
параграф 11 от Договора.

заличава се

Or. de

Изменение 50
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 12 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Размерът на глобата се определя въз 
основа на твърд компонент, възлизащ 
на 0,2 % от БВП, и променлив 
компонент. Променливият 
компонент възлиза на една десета от 
разликата между дефицита като 
процент от БВП за предходната 
година и или референтната стойност 
на дефицита на консолидирания 
държавен бюджет, или, в случай, че 
неспазването на бюджетната 
дисциплина включва и критерия за 
дълг, салдото по консолидирания 
държавен бюджет като процент от 
БВП, което е трябвало да бъде 
постигнато през същата година 
съгласно предизвестието, отправено 
съгласно член 126, параграф 9 от 
Договора.

1. Размерът на глобата не надвишава 
0,05% от БВП.

Or. de

Изменение 51
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка следваща година, докато 
решението за съществуването на 
прекомерен дефицит не бъде отменено, 
Съветът преценява дали съответната 
участваща държава-членка е предприела 
ефективно действие в отговор на 
предизвестието на Съвета съгласно член 
126, параграф 9 от Договора. В тази 
годишна оценка Съветът решава в 
съответствие с член 126, параграф 11 
от Договора да засили санкциите, 

2. Всяка следваща година, докато 
решението за съществуването на 
прекомерен дефицит не бъде отменено, 
Съветът преценява дали съответната 
участваща държава-членка е предприела 
ефективно действие в отговор на 
предизвестието на Съвета съгласно член 
126, параграф 9 от Договора. Ако е 
взето решение за глоба, тя не 
надвишава 1,01% от БВП.
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освен ако съответната участваща 
държава-членка се е съобразила с 
предизвестието на Съвета. Ако е 
взето решение за допълнителна глоба, 
тя се изчислява по същия начин, по 
който се изчислява променливият 
компонент на глобата в параграф 1.

Or. de

Изменение 52
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 12 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка отделна глоба, посочена в 
параграфи 1 и 2, не може да надхвърля 
горната граница от 0,5 % от БВП.

3. Всяка отделна глоба, посочена в 
параграфи 1 и 2, не може да надхвърля 
горната граница от 0,01 % от БВП.

Or. de

Изменение 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глобите, посочени в член 12 от 
настоящия регламент, представляват 
други приходи, посочени в член 311 от 
Договора, и се разпределят между 
участващите държави-членки, които 
нямат прекомерен дефицит, както е 
определен в съответствие с член 126, 
параграф 6 от Договора, и които не са 
обект на процедурата при прекомерно 

Глобите, посочени в член 12 от 
настоящия регламент, представляват 
други приходи, посочени в член 311 от 
Договора, и се разпределят между 
участващите държави-членки, които 
имат икономически дефицит, както е 
определен в съответствие с член 126, 
параграф 6 от Договора, строго свързан 
с устойчивите икономически, 
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неравновесие по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […/…], 
пропорционално на техния дял в 
общия брутен национален доход 
(БНД) на отговарящите на условията 
държави—членки.

социални и екологични инвестиции.

Or. en

Изменение 54
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глобите, посочени в член 12 от 
настоящия регламент, представляват 
други приходи, посочени в член 311 от 
Договора, и се разпределят между 
участващите държави-членки, които 
нямат прекомерен дефицит, както е 
определен в съответствие с член 126, 
параграф 6 от Договора, и които не са 
обект на процедурата при прекомерно 
неравновесие по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […/…], 
пропорционално на техния дял в 
общия брутен национален доход 
(БНД) на отговарящите на условията 
държави—членки.

Глобите, посочени в член 12 от 
настоящия регламент, представляват 
други приходи, посочени в член 311 от 
Договора, и се използват за 
подпомагане прилагането на мерки за 
постигане на целите за инвестиции и 
заетост на Съюза, при обръщане на 
специално внимание на устойчивото 
развитие в най-бедните региони на 
Съюза. 

Or. de

Изменение 55
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент – акт за изменение 
Член 1 – точка 14 
Регламент (ЕО) № 1467/97
Член 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Глобите, посочени в член 12 от 
настоящия регламент, представляват 
други приходи, посочени в член 311 от 
Договора, и се разпределят между 
участващите държави-членки, които 
нямат прекомерен дефицит, както е 
определен в съответствие с член 126, 
параграф 6 от Договора, и които не са 
обект на процедурата при прекомерно 
неравновесие по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […/…], 
пропорционално на техния дял в 
общия брутен национален доход 
(БНД) на отговарящите на условията 
държави—членки.

Глобите, посочени в член 12 от 
настоящия регламент, представляват 
други приходи, посочени в член 311 от 
Договора, и се предоставят на 
постоянния механизъм за действие 
при кризи (Европейския паричен 
фонд). В очакване създаването на 
Европейския паричен фонд, глобите се 
кредитират на Европейския 
инструмент за финансова 
стабилност.

Or. de

Изменение 56
Jürgen Klute

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – 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, 
когато нормалните икономически 
обстоятелства бъдат възстановени и 
след гарантиране чрез ефективно 
регулиране на финансовите пазари, че 
държавните облигации вече не са 
предмет на спекулации.

Or. en


