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Изменение 19
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 20
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. pt

Обосновка

Последиците от Пакта за стабилност са ясни. От съществено значение е:
- да се отмени Пактът за стабилност и да се замени с автентичен пакт за заетост и 
социален напредък;
- да се увеличи социалното и икономическото сближаване чрез повече средства от 
структурните и кохезионните фондове;
- да бъде създаден фонд „Солидарност“ с вноски от държавите-членки от 
еврозоната с бюджетен излишък, да се подкрепят държави с проблеми с 
производството, съществените публични услуги, създаването на работни места с 
трудови права и изкореняването на бедността;
- да се даде приоритет на социалните показатели, заетостта и целесъобразните 
трудови възнаграждения, социалното благоденствие и равните възможности.
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Изменение 21
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Пактът за стабилност и растеж 
и цялата рамка за икономическо 
управление следва да допълват и да са 
съвместими със стратегията на 
Съюза за растеж и създаване на 
работни места, която има за цел да 
засили конкурентоспособността на 
Съюза.

Or. de

Изменение 22
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Европейският семестър за 
координация на икономическите 
политики следва да играе основна 
роля в прилагането на член 121, 
параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), съгласно който 
държавите-членки провеждат 
икономическите си политики като 
въпрос от общо значение и съответно 
ги координират. Прозрачността и 
независимият надзор са неделима 
част от засиленото икономическо 
управление. Съветът и Комисията 
следва да оповестят публично и да 
изложат основанията за своите 
позиции и решения на подходящите 
етапи от процедурите за 
координация на икономическите 
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политики.

Or. de

Изменение 23
Sven Giegold

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Разпоредбите на настоящия 
регламент са в пълно съответствие с 
хоризонталните клаузи на ДФЕС, а 
именно членове 7, 8, 9, 10 и 11, както и 
разпоредбите на Протокол 26 и член 
153, параграф 5.

Or. en

Изменение 24
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. Еднократна глоба следва да се 
налага, в случай че държава-членка 
манипулира финансови данни, 
фалшифицира статистически данни 
или представя подвеждаща 
информация в резултат на 
неправомерно поведение.

Or. de
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Изменение 25
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

10a. Глобата следва да бъде подобна за 
всички държави-членки, чиято 
парична единица е еврото, и да 
възлиза на най-малко на 0,1 % и най-
много 0,5 % от брутния вътрешен 
продукт (БВП) на съответната 
държава-членка за предходната 
година, в зависимост от тежестта 
на неспазването на препоръките на 
Съвета или Комисията. Ако държава-
членка манипулира финансови данни, 
фалшифицира статистически данни 
или представя подвеждаща 
информация, глобата следва да бъде в 
размер 0,5 % от БВП на държавата-
членка.

Or. de

Изменение 26
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Процедурата за налагането на глоби 
на държавите-членки, които не вземат 
ефективни мерки за коригиране на 
макроикономическите неравновесия, 
следва да бъде тълкувана по такъв 
начин, че налагането на глоби на 
съответните държави-членки да бъде 
правило, а не изключение.

11. Процедурата за налагането на глоби 
на държавите-членки, които не вземат 
ефективни мерки за коригиране на 
макроикономическите неравновесия,
следва да бъде тълкувана по такъв 
начин, че налагането на глоби на 
съответните държави-членки да бъде 
справедливо, ефективно и да зачита 
основните цели и демократичните 
ценности на Европейския съюз.
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Изменение 27
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Процедурата за налагането на глоби 
на държавите-членки, които не вземат 
ефективни мерки за коригиране на 
макроикономическите неравновесия, 
следва да бъде тълкувана по такъв 
начин, че налагането на глоби на 
съответните държави-членки да бъде 
правило, а не изключение.

11. Процедурата за налагането на глоби 
на държавите-членки, които не вземат 
ефективни мерки за коригиране на 
макроикономическите неравновесия, 
следва да бъде тълкувана по такъв 
начин, че налагането на глоби на 
съответните държави-членки да бъде 
справедливо, ефективно и да зачита 
основните цели и демократичните 
ценности на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 28
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Събраните приходи от глоби следва 
да се разпределят между държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, за които не е открита 
процедура при прекомерно 
неравновесие и които нямат 
прекомерен дефицит.

12. Събраните приходи от глоби следва 
да се предоставят на постоянния 
механизъм за действие при кризи 
(Европейския валутен фонд). До 
създаването на фонда, глобите следва 
да се кредитират на Европейския 
инструмент за финансова 
стабилност.

Or. de



PE458.555v04-00 8/13 AM\856350BG.doc

BG

Изменение 29
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Събраните приходи от глоби следва 
да се разпределят между държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, за които не е открита 
процедура при прекомерно 
неравновесие и които нямат 
прекомерен дефицит.

12. Събраните приходи от глоби следва 
да се разпределят между държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, които имат прекомерен 
дефицит, за да им бъде оказана 
подкрепа в процеса на коригиране, 
като им се предоставя финансиране, 
строго обвързано с устойчиви в 
социално и екологично отношение 
инвестиции.

Or. en

Изменение 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага 
спрямо държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото.

2. Настоящият регламент се прилага 
спрямо държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото. По 
отношение на член 153 от Договора, 
санкциите, предвидени в настоящия 
регламент, не са обвързани с въпроса 
за възнагражденията и други свързани 
инструменти на пазара на труда, и 
по-специално системите на 
минимално трудово възнаграждение и 
структурите за колективно 
договаряне. С цел споделяне на 
тежестта, свързана с коригирането 
между страните с „дефицит“ и 
„излишък“, настоящият регламент 
ще се прилага единствено по 
отношение на държавите-членки с 
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прекомерен дефицит.

Or. en

Изменение 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението се счита за прието от 
Съвета, освен ако той реши с 
квалифицирано мнозинство да 
отхвърли предложението в срок от 
десет дни от приемането му от 
Комисията. Съветът може да измени 
предложението съгласно член 293, 
параграф 1 от Договора.

Решението се приема от Съвета с 
квалифицирано мнозинство. Съветът 
може да измени предложението 
съгласно член 293, параграф 1 от 
Договора.

Or. en

Изменение 32
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението се счита за прието от 
Съвета, освен ако той реши с 
квалифицирано мнозинство да 
отхвърли предложението в срок от 
десет дни от приемането му от 
Комисията. Съветът може да измени 
предложението съгласно член 293, 
параграф 1 от Договора.

Решението се приема от Съвета с 
квалифицирано мнозинство. Съветът 
може да измени предложението 
съгласно член 293, параграф 1 от 
Договора.

Or. en
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Изменение 33
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Годишната глоба, която трябва да 
бъде предложена от Комисията, е в 
размер на 0,1 % от БВП на съответната 
държава-членка за предходната година.

2. Годишната глоба, която трябва да 
бъде предложена от Комисията, е в 
размер на най-малко 0,1 % и най-много 
0,5 % от БВП на съответната държава-
членка за предходната година.

Or. de

Изменение 34
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, поради 
наличието на изключителни 
икономически обстоятелства или въз 
основа на мотивирано искане от 
съответната държава-членка, изпратено 
до Комисията в срок от десет дни от 
приемането на заключенията на Съвета 
по параграф 1, Комисията може да 
предложи глобата да бъде намалена или 
отменена.

3. Чрез дерогация от параграф 2, поради 
наличието на изключителни 
икономически обстоятелства, големи 
природни бедствия или въз основа на 
мотивирано искане от съответната 
държава-членка, изпратено до 
Комисията в срок от десет дни от 
приемането на заключенията на Съвета 
по параграф 1, Комисията може да 
предложи глобата да бъде намалена или 
отменена.

Or. en

Изменение 35
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 4 а (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В случай че държава-членка 
манипулира финансови данни, 
фалшифицира статистически данни 
или представя подвеждаща 
информация, Съветът, който 
действа по предложение на 
Комисията, може да приеме решение, 
което да изисква от държавата-
членка да плати глоба. Тази глоба 
представлява еднократно плащане на 
0,5 % от БВП съответната държава-
членка за предходната година. 
Решението се счита за прието от 
Съвета, освен ако той вземе решение с 
квалифицирано мнозинство да 
отхвърли предложението в срок от 
десет дни след приемането му от 
Комисията. Съветът може да измени 
предложението съгласно член 293, 
параграф 1 от Договора.

Or. de

Изменение 36
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Събираните средства от глоби по член 3 
от настоящия регламент представляват 
„други приходи“ съгласно член 311 от 
Договора и се разпределят между 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, за които няма 
открита процедура при прекомерно 
неравновесие по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […/…] и които 
нямат прекомерен дефицит съгласно 
член 126, параграф 6 от Договора, 
пропорционално на дела им в общия 

Събираните средства от глоби по член 3 
от настоящия регламент представляват 
„други приходи“ съгласно член 311 от 
ДФЕС и се предоставят на 
постоянния механизъм за действие 
при кризи (Европейския валутен 
фонд). До създаването на Европейския 
паричен фонд, глобите се кредитират 
на Европейския инструмент за 
финансова стабилност.
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брутен национален доход (БНД) на 
отговарящите на условията 
държави-членки.

Or. de

Изменение 37
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Предложение за регламент
Член 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Събираните средства от глоби по член 3 
от настоящия регламент представляват 
„други приходи“ съгласно член 311 от 
Договора и се разпределят между 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, за които няма 
открита процедура при прекомерно 
неравновесие по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […/…] и които 
нямат прекомерен дефицит съгласно 
член 126, параграф 6 от Договора, 
пропорционално на дела им в общия 
брутен национален доход (БНД) на 
отговарящите на условията държави-
членки.

Събираните средства от глоби по член 3 
от настоящия регламент представляват 
„други приходи“ съгласно член 311 от 
Договора и се разпределят между 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото и които имат 
прекомерен дефицит съгласно член 126, 
параграф 6 от Договора, 
пропорционално на дела им в общия 
брутен национален доход (БНД) на 
отговарящите на условията държави-
членки, с цел да им бъде оказана 
подкрепа в процеса на коригиране, 
като им се предоставя финансиране, 
строго обвързано с устойчиви в 
социално и екологично отношение 
инвестиции..

Or. en

Изменение 38
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 5 а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се активизира диалогът между 
институциите на Съюза, по-
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конкретно Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, от една страна, 
и националните парламенти, 
националните правителства и 
другите заинтересовани органи на 
държавите-членки, от друга страна, 
както и за да се гарантира по-голяма 
прозрачност и отчетност, 
компетентната комисия на 
Европейския парламент може да 
организира публични разисквания 
относно макроикономическия и 
бюджетен надзор, упражняван от 
Съвета и Комисията.

Or. de

Изменение 39
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en


