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Изменение 63
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 (ПС) са ясни. Необходимо е:
- да се отмени ПС и да се замени с истински Пакт за заетост и социален прогрес;
- да се засили икономическото и социалното сближаване чрез повече структурни 
фондове и Кохезионния фонд;
- да се създаде Фонд за солидарност с вноски от страните от еврозоната с 
бюджетен излишък в подкрепа на страните, изпитващи затруднения в областта на 
производството, основните обществени услуги, създаването на работни места с 
права и изкореняването на бедността;
- да се даде приоритет на социалните показатели, работни места с достойни условия 
на труд, достойното заплащане и равните възможности.

Изменение 64
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 65
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Позоваване 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 121, параграф 6 и 
член 148 параграфи 3 и  4 от него,

Or. en

Изменение 66
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Разпоредбите на настоящия 
регламент съответстват напълно на 
хоризонталните клаузи на ДФЕС, а 
именно членове 7, 8, 9, 10 и 11, както и 
на разпоредбите на Протокол 26 и 
член 153, параграф 5.

Or. en

Изменение 67
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съдържанието на програмите за 
стабилност и сближаване, както и 
критериите за тяхното разглеждане 
следва да бъдат допълнително 
адаптирани с оглед на натрупания опит 
с прилагането на Пакта за стабилност и 
растеж.

(5) Съдържанието на програмите за 
стабилност и сближаване, както и 
критериите за тяхното разглеждане 
следва да бъдат допълнително 
адаптирани с оглед на натрупания опит 
с прилагането на Пакта за стабилност и 
растеж, по-специално с оглед на 
конкурентоспособността на Съюза.



AM\856336BG.doc 5/39 PE458.552v01-00

BG

Or. de

Изменение 68
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съдържанието на програмите за 
стабилност и сближаване, както и 
критериите за тяхното разглеждане 
следва да бъдат допълнително 
адаптирани с оглед на натрупания опит 
с прилагането на Пакта за стабилност и 
растеж.

(5) Съдържанието на програмите за 
стабилност и сближаване, както и 
процедурата за тяхното разглеждане 
следва да бъдат допълнително развити 
както на национално ниво, така и на 
равнището на Съюза с оглед на 
натрупания опит с прилагането на Пакта 
за стабилност и растеж.

Or. en

Изменение 69
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съдържанието на програмите за 
стабилност и сближаване, както и 
критериите за тяхното разглеждане 
следва да бъдат допълнително 
адаптирани с оглед на натрупания опит 
с прилагането на Пакта за стабилност и 
растеж.

(5) Съдържанието на програмите за 
стабилност и сближаване, както и 
критериите за тяхното разглеждане 
следва да бъдат допълнително развити 
и обсъдени, както на национално 
равнище, така и на равнището на 
Съюза с оглед на натрупания опит с 
прилагането на Пакта за стабилност и 
растеж.

Or. en
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Изменение 70
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Спазването на средносрочната 
бюджетна цел за състоянието на 
бюджета следва да позволи на 
държавите-членки да имат предпазен 
марж спрямо референтната стойност от 
3 % от БВП, за да се подсигури бърз 
напредък към устойчивост, както и за да 
има възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции.

(6) Спазването на средносрочната 
бюджетна цел за състоянието на 
бюджета следва да позволи на 
държавите-членки да имат предпазен 
марж спрямо референтната стойност от 
3 % от БВП, за да се подсигури бърз 
напредък към устойчивост, както и за да 
има възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции, с цел подобряване на 
тяхната конкурентоспособност.

Or. de

Изменение 71
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Спазването на средносрочната 
бюджетна цел за състоянието на 
бюджета следва да позволи на 
държавите-членки да имат предпазен 
марж спрямо референтната стойност от 
3 % от БВП, за да се подсигури бърз 
напредък към устойчивост, както и за 
да има възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции.

(6) Спазването на средносрочната 
бюджетна цел за състоянието на 
бюджета следва да позволи на 
държавите-членки да имат предпазен 
марж спрямо референтната стойност от 
3 % от БВП, за да се подсигурят
устойчиви публични финанси или бърз 
напредък към устойчивост, като 
същевременно се остави възможност за 
бюджетно маневриране, особено като се 
имат предвид нуждите от публични 
инвестиции.

Or. en
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Изменение 72
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Спазването на средносрочната 
бюджетна цел за състоянието на 
бюджета следва да позволи на 
държавите-членки да имат предпазен 
марж спрямо референтната стойност от 
3 % от БВП, за да се подсигури бърз 
напредък към устойчивост, както и за да 
има възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции.

(6) Спазването на средносрочната 
бюджетна цел за състоянието на 
бюджета следва да позволи на 
държавите-членки да имат предпазен 
марж спрямо референтната стойност от 
3 % от БВП, за да се подсигурят
устойчиви публични финанси и бърз 
напредък към устойчивост, както и за да 
има възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции.

Or. en

Изменение 73
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Задължението за постигане и 
поддържане на средносрочна бюджетна 
цел трябва да бъде прилагано 
практически чрез конкретизиране на 
принципите за благоразумно водене на 
фискална политика.

(7) Задължението за постигане и 
поддържане на средносрочна бюджетна 
цел трябва да бъде прилагано 
практически чрез конкретизиране на 
принципите за устойчиво водене на 
фискална политика.

Or. en
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Изменение 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Благоразумното водене на фискална 
политика означава, че темпът на 
нарастване на държавните разходи
обичайно не надхвърля благоразумния
средносрочен темп на нарастване на 
БВП, като надхвърлянето на тази 
норма е обвързано с дискреционно 
повишение на държавните приходи, а 
дискреционният спад на приходите е 
компенсиран от намаляване на
разходите.

(9) Стабилно водене на фискална 
политика означава,  придържане в 
средносрочен план към набор от 
индикативни насоки в областта на 
разходите и приходите. 
Нарастването на данъчните приходи 
(като се изключат  временните 
източници на приходи) обичайно не
следва да изостава от средносрочния 
темп на нарастване на БВП. 
Нарастването на държавните разходи 
(със социалните помощи и разходни 
компоненти, свързани с 
икономическия цикъл)  обичайно не
следва да надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на нарастване на 
БВП. Дискреционното повишение на 
разходите или дискреционният спад  
на данъчните приходи се компенсират 
с придружаващи други дискреционни 
мерки, в разходната част и/или в 
частта на данъчните приходи.

Or. en

Обосновка

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be  mobilized  and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a 
number of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side 
(taxes from rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the 
expenditure side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden 
the approach from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based 
on the expenditure and revenue side.
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Изменение 75
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Благоразумното водене на фискална 
политика означава, че темпът на 
нарастване на държавните разходи 
обичайно не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на нарастване на 
БВП, като надхвърлянето на тази 
норма е обвързано с дискреционно
повишение на държавните приходи, а 
дискреционният спад на приходите е 
компенсиран от намаляване на 
разходите.

(9) Устойчивото водене на фискална 
политика означава придържане към 
набор от правила, отнасящи се до 
приходната и до разходната част, 
при които нарастването на 
структурните фискални приходи, 
(като се изключат извънредните, 
зависещите от циклите и 
еднократните мерки приходи) 
обикновено не следва да изостават от 
средния темп на нарастване на БВП 
през икономическия цикъл. Темпът на 
нарастване на държавните разходи 
обичайно не надхвърля средносрочния 
темп на нарастване на БВП през 
икономическия цикъл, 
дискреционните увеличения над  тази 
норма относно разходите или 
дискреционните намаления на 
данъчните приходи се съпътстват 
от придружаващи други дискреционни 
мерки в разходната част и/или в 
частта на данъчните приходи. 
Воденето на устойчива фискална 
политика означава ясно отчитане на 
факторите за влошаване или 
подобряване, по смисъла на Регламент
1467/97, на дългосрочните 
детерминанти на икономическата 
устойчивост, като социалното 
включване, въздействието върху 
околната среда и по-специално върху 
изменението на климата, както и 
разходите, свързани с 
интернализирането на други 
негативни външни фактори, които 
представляват тежест за бъдещите 
поколения. 

Or. en
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Изменение 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Временно отклонение от 
благоразумната фискална политика 
следва да бъде позволено в случай на 
сериозен икономически спад от общ 
характер, за да се улесни 
икономическото възстановяване.

(10) Временно отклонение от 
стабилната фискална политика следва 
да бъде позволено в случай на сериозен 
икономически спад, включително 
период, през който икономиката 
работи под нормалния си потенциал, 
за да се улесни пълното икономическо 
възстановяване.

Or. en

Обосновка

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy 
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery, 
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.

Изменение 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Временно отклонение от 
благоразумната фискална политика 

(10) Временно отклонение от 
благоразумната фискална политика 
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следва да бъде позволено в случай на 
сериозен икономически спад от общ 
характер, за да се улесни 
икономическото възстановяване.

следва да бъде позволено в случай на 
рецесия, за да се улесни 
икономическото възстановяването.

Or. en

Изменение 78
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Временно отклонение от 
благоразумната фискална политика 
следва да бъде позволено в случай на 
сериозен икономически спад от общ 
характер, за да се улесни 
икономическото възстановяване.

(10) Временно отклонение от 
благоразумната фискална политика 
следва да бъде позволено по 
изключение в случай на сериозен 
икономически спад от общ характер, за 
да се улесни икономическото 
възстановяване.

Or. en

Изменение 79
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Временно отклонение от 
благоразумната фискална политика 
следва да бъде позволено в случай на 
сериозен икономически спад от общ 
характер, за да се улесни 
икономическото възстановяване.

(10) Временно отклонение от 
устойчивата фискална политика 
следва да бъде позволено в случай на 
сериозен икономически спад от общ 
характер, за да се улесни 
икономическото възстановяване.

Or. en
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Изменение 80
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В случай на значително отклонение 
от благоразумната фискална политика 
следва да бъде отправено 
предупреждение към съответната 
държава-членка, а ако значителното 
отклонение продължи във времето или е 
особено сериозно, следва да бъде 
отправена препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки.

(11) В случай на значително отклонение 
от благоразумната фискална политика 
следва да бъде отправено 
предупреждение към съответната 
държава-членка, а ако значителното 
отклонение продължи във времето или е 
особено сериозно, следва да бъде 
отправена препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки.
Европейският парламент може да 
прикани съответната държава-
членка да обясни своите политики в 
това отношение пред 
компетентната си комисия.

Or. en

Изменение 81
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В случай на значително отклонение 
от благоразумната фискална политика 
следва да бъде отправено 
предупреждение към съответната 
държава-членка, а ако значителното 
отклонение продължи във времето или е 
особено сериозно, следва да бъде 
отправена препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки.

(11) В случай на значително отклонение 
от устойчивата фискална политика 
следва да бъде отправено 
предупреждение към съответната 
държава-членка, а ако значителното 
отклонение продължи във времето или е 
особено сериозно, следва да бъде 
отправена препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки.

Or. en
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Изменение 82
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В случай на значително отклонение 
от благоразумната фискална политика 
следва да бъде отправено 
предупреждение към съответната 
държава-членка, а ако значителното 
отклонение продължи във времето или е 
особено сериозно, следва да бъде 
отправена препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки.

(11) В случай на значително отклонение 
от устойчивата фискална политика 
следва да бъде отправено 
предупреждение към съответната 
държава-членка, а ако значителното 
отклонение продължи във времето или е 
особено сериозно, следва да бъде 
отправена препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки.

Or. en

Изменение 83
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се подсигури спазване на 
рамката за финансов надзор на Съюза от 
страна на участващите държави-членки, 
следва да бъде създаден специален 
механизъм за прилагане въз основа на 
член 136 от Договора за случаите, в 
които преобладава устойчиво и 
значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика.

(12) За да се подсигури спазване на 
рамката за финансов надзор на Съюза от 
страна на участващите държави-членки, 
следва да бъде създаден специален 
механизъм за прилагане въз основа на 
член 136 от ДФЕС за случаите, в които 
преобладават устойчиво и значително 
отклонение от благоразумното водене 
на фискална политика, липса на 
действия или нежелание за 
сътрудничество.

Or. en
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Изменение 84
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се подсигури спазване на 
рамката за финансов надзор на Съюза от 
страна на участващите държави-членки, 
следва да бъде създаден специален 
механизъм за прилагане въз основа на 
член 136 от Договора за случаите, в 
които преобладава устойчиво и 
значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика.

(12) За да се подсигури спазване на 
рамката за финансов надзор на Съюза от 
страна на участващите държави-членки, 
следва да бъде създаден специален 
механизъм за прилагане въз основа на 
член 136 от Договора за случаите, в 
които преобладава устойчиво и 
значително отклонение от устойчивото
водене на фискална политика.

Or. en

Изменение 85
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка участваща държава-членка 
предоставя на Съвета и на Европейската 
комисия информацията, необходима за 
упражняването на регулярния 
многостранен надзор съгласно член 121 
от Договора, под формата на програми 
за устойчивост, които създават 
необходимата основа за стабилност на 
цените и за силен устойчив растеж, 
спомагащ за създаване на заетост.

1. Всяка участваща държава-членка 
предоставя на Съвета и на Европейската 
комисия информацията, необходима за 
упражняването на регулярния 
многостранен надзор съгласно член 121 
от Договора, под формата на програми 
за устойчивост, които създават 
необходимата основа за стабилност на 
цените, конкурентоспособност и за 
силен устойчив растеж, спомагащ за 
създаване на заетост.

Or. de
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Изменение 86
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и съотношението на дълга, 
растежа на държавните разходи, 
очаквания път на растеж на държавните 
приходи при непроменена политика, 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите и основните 
икономически допускания, посочени в 
параграф 2, букви а) и б), се представя 
на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и съотношението на дълга, 
растежа на държавните разходи, 
очаквания път на растеж на държавните 
приходи при непроменена политика, 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите,  пътищата 
за растеж и показателите за 
конкурентоспособност на 
икономиката, както и основните 
икономически допускания, посочени в 
параграф 2, букви а) и б), се представя 
на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.

Or. en

Изменение 87
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на оценките, извършвани 
от Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранния надзор съгласно член 
121 от Договора, разглежда 
средносрочните бюджетни цели, 
представени от съответната държава-

1. Въз основа на оценките, извършвани 
от Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранния надзор съгласно член 
121 от ДФЕС, разглежда 
средносрочните бюджетни цели и 
очакваното развитие на съотношението 
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членка, оценява дали икономическите 
допускания, на които се основава 
програмата, са реалистични и дали 
предприетите или предложените мерки 
за спазване на плана за корекции са 
достатъчни за постигане на 
средносрочната бюджетна цел по време 
на цикъла.

на брутния държавен дълг спрямо БВП, 
представени от съответната държава-
членка в нейната програма за 
стабилност, оценява дали 
икономическите допускания, на които 
се основава програмата, са реалистични 
и дали предприетите или предложените 
мерки за спазване на плана за корекции 
са достатъчни за постигане на 
средносрочната бюджетна цел по време 
на цикъла.

Or. en

Изменение 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от 
взетите или планирани мерки по 
отношение на приходите, е в 
съответствие с благоразумното водене 
на фискална политика.

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, и 
нарастването на данъчните приходи, 
като се отчита възможният 
компенсиращ ефект на   
компенсаторните дискреционни 
мерки са в съответствие със 
стабилното водене на фискална 
политика.

Or. en

Изменение 89
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
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Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или планирани мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или планирани мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
устойчивото водене на фискална 
политика.

Or. en

Изменение 90
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 - параграф 1 - алинея 4- уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Водената фискална политика се смята за 
устойчива и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Or. en

Изменение 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4– буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е
съпътствано от дискреционни мерки 
по отношение на приходите;

а) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля очаквания средносрочен 
темп на растеж на БВП, докато 
нарастването на данъчните приходи 
не изостава от нарастването на 
държавните приходи освен ако 
надхвърлянето или недостига са 
съпътствани от дискреционни мерки 
по отношение на приходите и/или 
разходите; 

Or. en

Обосновка

Вж. Изменение 1 на ETUC. Освен това твърдението, че правителствата могат да 
контролират разходите, но не и приходите и невярно. Както разходите така и 
приходите силно си взаимодействат с икономическия цикъл, като спадът унищожава 
данъчните приходи и същевременно увеличава държавните разходи.

Изменение 92
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4– буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите;

а) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля устойчивия средносрочен 
темп на растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

Or. en
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Изменение 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е 
съпътствано от дискреционни мерки по 
отношение на приходите. Разликата 
между темпа на нарастване на 
държавните разходи и благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП се 
определя така, че да се подсигури 
съответния напредък към постигането 
на средносрочната бюджетна цел;

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване 
на данъчните приходи следва да 
надхвърля средносрочния темп на 
растеж на БВП, докато годишното
средносрочно нарастване на разходите 
не следва да надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП. 
Въздействието на помощите при 
безработица и други социални 
разходи, свързани с икономическия 
цикъл не следва да бъде отчитано при 
изчисляването и оценката на 
растежа на държавните разходи.  
Отклоненията от тези индикативни 
криви на разходите и растежа не 
следва да се смятат за проблем ако 
те са съпътствани от дискреционни 
мерки, в приходната или разходната 
част или в двете. Разликата между 
темпа на нарастване на държавните 
разходи и благоразумния средносрочен 
темп на растеж на БВП  и между  
темпа на растеж на данъчните 
приходи средносрочния растеж на 
БВП се определят така, че да се 
подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

Or. en
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Изменение 94
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под устойчивия средносрочен 
темп на растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
устойчивия средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

Or. en

Изменение 95
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Устойчивият средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Or. en
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Изменение 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 
са я постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 
към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
взема предвид осъществяването на 
основни структурни реформи, които
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния
растеж, оказвайки по този начин 
осезаемо влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 
са я постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 
към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
взема предвид осъществяването на 
структурни реформи, които 
допринасят за постигането на 
целите на Съюза в областта на 
растежа, заетостта и социалното и 
регионалното сближаване.

Or. en

Изменение 97
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 
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са я постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 
към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
взема предвид осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

са я постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 
към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
може да вземе предвид единствено 
осъществяването на основни структурни 
реформи, които пряко намаляват 
разходите в дългосрочен план, 
включително чрез повишаването на 
потенциалния растеж, оказвайки по този 
начин осезаемо влияние върху 
дългосрочната устойчивост на 
публичните финанси.

Or. en

Изменение 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен 
"стълб", изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции за постигане на 
тяхната средносрочна бюджетна цел или 
от самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на 
реформата на "стълба" държавно 
обществено осигуряване, при условие 
че отклонението е временно и че е 

Специално внимание трябва да се 
обърне на онези реформи, които 
поддържат съществуващите 
работни места и създават нови и по-
добри работни места, както и на 
реформите, основани на публични 
инвестиции. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел.
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запазено съответния предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита.

Or. en

Изменение 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен 
"стълб", изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции за постигане на 
тяхната средносрочна бюджетна цел или 
от самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на реформата 
на „стълба” държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазено 
съответния предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
укрепващи многостълбовата система. 
На държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции за постигане на 
тяхната средносрочна бюджетна цел или 
от самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на реформата 
на „стълба” държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазено 
съответния предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

Or. en

Изменение 100
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен „стълб”, 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
„стълба” държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазено 
съответния предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

В рамките на тези реформи специално 
внимание трябва да се обърне на 
пенсионната реформа, когато се 
въвежда многостълбова система, която 
включва задължителен „стълб”, изцяло 
на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
„стълба” държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазено 
съответния предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

Or. en

Изменение 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
спад, включително в периодите 
непосредствено след него и в периоди 
през които икономиката все още 
работи под своя потенциал на дадена 
държава-членка получава правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за водене на 
фискална политика, посочено в четвърта 
алинея.

Or. en
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Изменение 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на рецесия дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея, 
за да се улесни икономическото 
възстановяване.

Or. en

Изменение 103
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

Единствено в периоди на сериозен 
икономически спад от общ характер 
дадена държава-членка може да получи 
правото да се отклони временно от пътя 
на корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

Or. en
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Изменение 104
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
спад дадена държава-членка може да 
получи правото да се отклони временно 
от пътя на корекциите, необходим за 
устойчивото водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

Or. en

Изменение 105
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва преценка на 
програмите за стабилност в рамките на 
не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
счете, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се вземе под особено внимание 
воденето на благоразумна фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 

2. Съветът извършва преценка на 
програмите за стабилност в рамките на 
не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
счете, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се вземе под особено внимание 
воденето на устойчива фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
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да измени програмата си. да измени програмата си.

Or. en

Изменение 106
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклонения от благоразумното водене 
на фискална политика.

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклонения от устойчивото водене на 
фискална политика.

Or. en

Изменение 107
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

2. В случай на значително отклонение 
от устойчивото водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

Or. en

Изменение 108
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, което 
не е компенсирано от дискреционни 
мерки за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,5% от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,25% от БВП средногодишно за две 
последователни години.

Смята се, че има значително отклонение 
от устойчивото водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с устойчива
фискална политика, което не е 
компенсирано от дискреционни мерки 
за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,5% от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,25% от БВП средногодишно за две 
последователни години.

Or. en
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Изменение 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер.

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на рецесия.

Or. en

Изменение 110
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика 
е устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.

3. В случай че значителното отклонение 
от устойчивата фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.

Or. en

Изменение 111
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква а)
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Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка с дерогация 
предоставя на Съвета и на Комисията 
информацията, необходима за 
упражняването на регулярния 
многостранен надзор съгласно член 121 
от Договора, под формата на 
конвергентна програма, която създава 
необходимата основа за стабилност на 
цените и за силен устойчив растеж, 
спомагащ за създаването на заетост.

1. Всяка държава-членка с дерогация 
предоставя на Съвета и на Комисията 
информацията, необходима за 
упражняването на регулярния 
многостранен надзор съгласно член 121 
от Договора, под формата на 
конвергентна програма, която създава 
необходимата основа за стабилност на 
цените, конкурентоспособност и за 
силен устойчив растеж, спомагащ за 
създаването на заетост.

Or. de

Изменение 112
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 
следващите три години.

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и съотношението на дълга, 
растежа на държавните разходи, 
очаквания път на растеж на държавните 
приходи при непроменена политика, 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите, пътищата за 
растеж и показателите за 
конкурентоспособност на
икономиката и основните 
икономически допускания, посочени в 
параграф 2, букви а) и б), се представя 
на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.
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Or. en

Изменение 113
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на оценките, извършвани 
от Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранното наблюдение 
съгласно член 121 от Договора, 
разглежда средносрочните бюджетни 
цели, представени от съответната 
държава-членка, оценява дали 
икономическите допускания, на които 
се основава програмата, са реалистични 
и дали предприетите или 
предвижданите мерки за спазване на 
плана за корекции са достатъчни за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел по време на цикъла и за постигане 
на устойчиво сближаване.

1. Въз основа на оценките, извършвани 
от Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранното наблюдение 
съгласно член 121 от ДФЕС, разглежда 
средносрочните бюджетни цели и 
очакваното развитие на общото 
съотношение на дълга, така както са
представени от съответната държава-
членка в нейната конвергентна 
програма, оценява дали 
икономическите допускания, на които 
се основава програмата, са реалистични 
и дали предприетите или 
предвижданите мерки за спазване на 
плана за корекции са достатъчни за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел по време на цикъла и за постигане 
на устойчиво сближаване.

Or. en

Изменение 114
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане За да се подсигури ефективно постигане 
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и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или предложените мерки по отношение 
на приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или предложените мерки по отношение 
на приходите, е в съответствие с 
устойчивото водене на фискална 
политика.

Or. en

Изменение 115
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Водената фискална политика се смята за 
устойчива и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Or. en

Изменение 116
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4– буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 

а) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля устойчивия средносрочен 
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средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите;

темп на растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

Or. en

Изменение 117
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Устойчивият средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Or. en

Изменение 118
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 
са я постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 

Когато се дефинира коригираният път 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазено съответното 
допустимо отклонение за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че бюджетната позиция се очаква да се 
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към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
взема предвид осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

доближи към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период 
Съветът може да взема предвид 
единствено осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Or. en

Изменение 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции за постигане на 
тяхната средносрочна бюджетна цел или 
от самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на реформата 
на "стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазено 
съответния предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи публичен и 
разходопокривен „стълб“. На държави-
членки, прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
„стълба“ държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазено 
съответния предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

Or. en
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Изменение 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система,
която включва задължителен 
"стълб", изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции за постигане на 
тяхната средносрочна бюджетна цел или 
от самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на реформата 
на "стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазено 
съответния предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
засилващи многостълбовата система. 
На държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции за постигане на 
тяхната средносрочна бюджетна цел или 
от самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на реформата 
на „стълба“ държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазено 
съответния предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

Or. en

Изменение 121
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 

В рамките на тези реформи специално 
внимание трябва да се обърне на 
пенсионната реформа, когато се 
въвежда многостълбова система, която 
включва задължителен "стълб", изцяло 
на базата на лични спестявания в 
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прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
"стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазено 
съответния предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
„стълба“ държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазено 
съответния предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

Or. en

Изменение 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на рецесия дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея,

Or. en

Изменение 123
David Casa

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

Единствено в периоди на сериозен 
икономически спад от общ характер 
дадена държава-членка може да получи 
правото да се отклони временно от пътя 
на корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

Or. en

Изменение 124
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за устойчивото
водене на фискална политика, посочено 
в четвърта алинея.

Or. en

Изменение 125
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва оценка на 2. Съветът извършва оценка на 
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програмите за конвергенция в рамките 
на не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
счете, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се вземе под особено внимание 
воденето на благоразумна фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да измени програмата си.

програмите за конвергенция в рамките 
на не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
счете, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се вземе под особено внимание 
воденето на устойчива фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да измени програмата си.

Or. en

Изменение 126
Sven Giegold

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклоненията от благоразумното
водене на фискална политика.

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклоненията от устойчивото водене 
на фискална политика.
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Or. en

Изменение 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер.

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на рецесия.

Or. en


