
AM\857350BG.doc PE458.550v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2010/0281(COD)

14.2.2011

ИЗМЕНЕНИЯ
43 - 100

Проектостановище
Pervenche Berès
(PE454.629v01-00)

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите 
неравновесия

Предложение за регламент
(COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))



PE458.550v02-00 2/39 AM\857350BG.doc

BG

AM_Com_LegOpinion



AM\857350BG.doc 3/39 PE458.550v02-00

BG

Изменение 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 44
Ilda Figueiredo

Предложение за регламент
–

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 същият да бъде заменен от истински Пакт за заетост и социален 
напредък;
- се засили икономическото и социалното сближаване чрез повече структурни 
фондове и Кохезионния фонд;
- се създаде фонд за солидарност, с вноски от държавите от еврозоната с бюджетен 
излишък, за подкрепа на държави, които срещат затруднения в производството, 
основните публични услуги, създаването на работни места с гарантирани права и 
изкореняването на бедността;
- се даде приоритет на социалните показатели, достойния труд и заплащане, 
социалните грижи и равните възможности.
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Изменение 45
Jürgen Klute

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 46
Sven Giegold

Предложение за регламент
Позоваване 1 

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, 
член 148, параграф 3 и член 148, 
параграф 4 от него,

Or. en

Изменение 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa 

Предложение за регламент
Съображение 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Необходимо е възползване от опита, 
придобит през първото десетилетие на 
функционирането на Икономическия и 
паричен съюз.

(2) Необходимо е възползване от опита, 
придобит през първото десетилетие на 
функционирането на Икономическия и 
паричен съюз по отношение на 
макроикономическите неравновесия.
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Or. en

Изменение 48
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Посочената процедура следва да се 
основава на механизъм за 
предупреждение с оглед ранно 
откриване на възникващи 
макроикономически неравновесия. Тя 
следва да се основава на използването 
на индикативна прозрачна таблица с 
показатели в съчетание с икономическа 
оценка.

(6) Посочената процедура следва да се 
основава на механизъм за 
предупреждение с оглед ранно 
откриване на възникващи
макроикономически неравновесия. Тя 
следва да се основава на използването 
на индикативна прозрачна таблица с 
показатели в съчетание с икономическа 
оценка, особено във връзка с 
конкурентоспособността.

Or. de

Изменение 49
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Съображение 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Таблицата следва да се състои от 
ограничен набор от икономически и 
финансови показатели, които са от 
значение за откриването на 
макроикономически неравновесия, със 
съответни индикативни критични 
стойности (прагове). Съставът на 
таблицата може да бъде променян с 
течение на времето, inter alia поради 
променящите се опасности за 
макроикономическата стабилност или 
съобразно наличието на съответни 
статистически данни.

(7) Таблицата следва да се състои от 
ограничен набор от икономически и 
финансови показатели, които са от 
значение за конкурентоспособността 
и откриването на макроикономически 
неравновесия, със съответни 
индикативни критични стойности 
(прагове). Съставът на таблицата може 
да бъде променян с течение на времето, 
inter alia поради променящите се 
опасности за макроикономическата 
стабилност или съобразно наличието на 
съответни статистически данни.
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Or. de

Изменение 50
Olle Ludvigsson

Предложение за регламент
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Въз основа на процедурата за 
многостранен надзор и механизма за 
предупреждение Комисията следва да 
установява държавите-членки, 
подлежащи на задълбочен преглед. 
Задълбоченият преглед следва да 
включва обстоен анализ на източниците 
на неравновесия в съответната държава-
членка. Той следва да бъде обсъждан в 
Съвета и в Еврогрупата за държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото.

(9) Въз основа на процедурата за 
многостранен надзор и механизма за 
предупреждение Комисията следва да 
установява държавите-членки, 
подлежащи на задълбочен преглед. 
Задълбоченият преглед следва да 
включва обстоен анализ на източниците 
на неравновесия в съответната държава-
членка. Той следва да бъде основан на 
подробно проучване на широк кръг 
икономически променливи и следва да 
признава националните специфики по 
отношение на промишлените
отношения и социалния диалог. Той 
следва да бъде обсъждан в Съвета и в 
Еврогрупата за държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото.

Or. en

Изменение 51
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) При оценката на неравновесията 
следва да се отчитат тяхната сериозност,
степента, в която може да се смята, че 
водят до неустойчивост, и възможното 
разпространение в други държави-
членки на отрицателни икономически и 
финансови последици. Следва да се 

(11) При оценката на неравновесията 
следва да се отчитат тяхната сериозност, 
степента, в която може да се смята, че 
водят до неустойчивост, и възможното 
разпространение в други държави-
членки на отрицателни икономически и 
финансови последици. Трябва да се
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вземат предвид също и капацитетът
на съответната държава-членка за 
икономическо приспособяване и
нейните досегашни резултати в 
спазването на предишни препоръки, 
издадени съгласно настоящия 
регламент, и други препоръки, издадени 
съгласно член 121 от Договора като част 
от многостранното наблюдение, и по-
специално общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза.

изяснява структурният или 
краткосрочен характер на 
неравновесията, както и 
националният, съюзен или външен 
характер на причините за тях. 
Взаимовръзките между 
политическите опции на различни 
държави-членки, както и 
отрицателните ефекти трябва да 
бъдат адекватно отчитани. Следва 
да се вземат предвид също и 
досегашните резултати на съответната 
държава-членка в спазването на 
предишни препоръки, издадени 
съгласно настоящия регламент, и други 
препоръки, издадени съгласно член 121 
от Договора като част от 
многостранното наблюдение, и по-
специално общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза и 
последствията от тези препоръки.

Or. en

Изменение 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Ако се установят 
макроикономически неравновесия, до 
съответната държава-членка следва да 
се отправят препоръки с насоки за 
подходящи ответни политически мерки. 
Мерките на съответната държава-членка 
спрямо неравновесията следва да бъде 
навременен и с използване на всички 
налични политически инструменти под 
контрола на държавните органи. Той
следва да бъде съобразен със 
специфичната среда и обстоятелствата в 
съответната държава-членка и да 

(12) Ако се установят 
макроикономически неравновесия, до 
съответната държава-членка следва да 
се отправят препоръки с насоки за 
подходящи ответни политически мерки. 
Мерките на съответната държава-членка 
спрямо неравновесията следва да бъдат
навременни и с използване на всички 
налични политически инструменти под 
контрола на държавните органи. Те
следва да бъдат съобразени със 
специфичната среда и обстоятелствата в 
съответната държава-членка и да
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обхваща основните области на 
икономическата политика, включително 
при необходимост фискалната 
политика, политиката по отношение 
на трудовите възнаграждения, 
трудовия пазар, пазарите на продукти и 
услуги и регулирането на финансовия 
сектор.

обхващат основните области на 
икономическата политика, включително 
при необходимост фискалната 
политика, трудовия пазар, пазарите на 
продукти и услуги и регулирането на 
финансовия сектор.

Or. en

Изменение 53
Olle Ludvigsson

Предложение за регламент
Съображение 12 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Ако се установят 
макроикономически неравновесия, до 
съответната държава-членка следва да 
се отправят препоръки с насоки за 
подходящи ответни политически мерки. 
Мерките на съответната държава-
членка спрямо неравновесията следва да 
бъде навременен и с използване на 
всички налични политически 
инструменти под контрола на 
държавните органи. Той следва да бъде 
съобразен със специфичната среда и 
обстоятелствата в съответната държава-
членка и да обхваща основните области 
на икономическата политика, 
включително при необходимост 
фискалната политика, политиката по 
отношение на трудовите 
възнаграждения, трудовия пазар, 
пазарите на продукти и услуги и 
регулирането на финансовия сектор.

(12) Ако се установят 
макроикономически неравновесия, до 
съответната държава-членка следва да 
се отправят препоръки с насоки за 
подходящи ответни политически мерки. 
Мерките на съответната държава-
членка спрямо неравновесията следва да 
бъдат навременни и с използване на 
всички съответни политически 
инструменти под контрола на 
държавните органи. Те следва да бъдат
основани на цялостен диалог със 
социалните партньори и други 
заинтересовани страни на 
национално равнище и следва изцяло 
да отчитат ограниченията, 
наложени от основните права на 
тези участници върху действията на 
правителството. Те следва да бъдат
съобразени със специфичната среда и 
обстоятелствата в съответната държава-
членка и да обхващат основните 
области на икономическата политика, 
включително при необходимост 
фискалната политика, трудовия пазар, 
пазарите на продукти и услуги и 
регулирането на финансовия сектор.
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Or. en

Изменение 54
Olle Ludvigsson

Предложение за регламент
Съображение 15 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Всяка държава-членка, срещу която 
се води процедура при прекомерно 
неравновесие, следва да приеме план за 
корективни действия, съдържащ 
подробности за нейната политика в 
изпълнение на препоръките на Съвета. 
Планът за корективни действия следва 
да включва график за изпълнение на 
предвижданите мерки. Той следва да 
бъде одобрен от Съвета по доклад на 
Комисията.

(15) Всяка държава-членка, срещу която 
се води процедура при прекомерно 
неравновесие, следва да приеме план за 
корективни действия, съдържащ 
подробности за нейната политика в 
изпълнение на препоръките на Съвета. 
Планът за корективни действия следва 
да отразява естеството на 
неравновесията, да бъде ограничен до 
политическите аспекти, които са 
под законния контрол на държавните 
органи и да включва график за 
изпълнение на предвижданите мерки. 
Той следва да бъде одобрен от Съвета 
по доклад на Комисията.

Or. en

Изменение 55
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) На Комисията следва да бъде 
предоставено правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 290 от ДФЕС по 
отношение на таблицата с 
показатели. По-специално, 
делегираните актове са необходими за 
установяване на списък на 
съответните показатели, които да 
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бъдат включени в таблицата с 
показатели и да адаптират състава 
на показателите, критичните 
стойности и използваната 
методология. Особено важно е 
Комисията да осъществи надлежни 
консултации по време на своята 
подготвителна работа, включително 
на експертно равнище и със социални 
партньори.

Or. en

Изменение 56
Sven Giegold

Предложение за регламент
Съображение 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Разпоредбите на настоящия 
регламент са изцяло в съответствие 
с хоризонталните клаузи на ДФЕС, а 
именно членове 7, 8, 9, 10, 11 и член 
153, параграф 5, както и разпоредбите 
на Протокол 26.

Or. en

Изменение 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „неравновесия“ означава 
макроикономически тенденции, които 
оказват или притежават потенциал 
за неблагоприятно въздействие върху 
правилното функциониране на 
икономиката на дадена държава-членка 

a) „неравновесия“ означават 
постоянно отдалечаващи се
тенденции между общото търсене и 
общото предлагане, водещи до 
системен излишък или дефицит в
състоянието на общите спестявания 
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или на Икономическия и паричен съюз, 
или на Европейския съюз като цяло.

в икономиката, което оказва или 
притежава потенциал за 
неблагоприятно въздействие върху 
правилното функциониране на 
икономиката на дадена държава-членка 
или на Икономическия и паричен съюз, 
или на Европейския съюз като цяло.

Or. en

Обосновка

За да се постигне напредък в една добре функционираща политика е необходимо общо, 
но точно определение, обхващащо всички възможни видове  неравновесия. 
Изменението предвижда такова определение.

Изменение 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „неравновесия“ означава 
макроикономически тенденции, които 
оказват или притежават потенциал за 
неблагоприятно въздействие върху 
правилното функциониране на 
икономиката на дадена държава-членка 
или на Икономическия и паричен съюз, 
или на Европейския съюз като цяло.

a) „неравновесия“ означава
макроикономически тенденции, които 
оказват или притежават потенциал за 
неблагоприятно въздействие върху 
правилното функциониране на 
икономиката или 
конкурентоспособността на дадена 
държава-членка или на Икономическия 
и паричен съюз, или на Европейския 
съюз като цяло.

Or. en

Изменение 59
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „неравновесия“ означава 
макроикономически тенденции, които 
оказват или притежават потенциал за 
неблагоприятно въздействие върху 
правилното функциониране на 
икономиката на дадена държава-членка 
или на Икономическия и паричен съюз, 
или на Европейския съюз като цяло.

a) „неравновесия“ означава постоянно 
отдалечаващи се тенденции между 
общото търсене и общото 
предлагане, водещи до систематичен 
излишък или недостиг в състоянието
на общите спестявания в 
икономиката, които оказват или 
притежават потенциал за 
неблагоприятно въздействие върху 
правилното функциониране на 
икономиката на дадена държава-членка 
или на Икономическия и паричен съюз, 
или на Европейския съюз като цяло.

Or. en

Изменение 60
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „прекомерни неравновесия“ означава 
сериозни неравновесия, включително 
такива, застрашаващи правилното 
функциониране на Икономическия и 
паричен съюз.

б) „прекомерни неравновесия“ означава 
макроикономически неравновесия, в 
рамките на зоната на Икономическия 
и паричен съюз, които нарушават 
гладкото и устойчиво икономическо 
развитие в една или повече от 
държавите-членки, участващи в
Икономическия и паричен съюз.

Or. de

Изменение 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След консултация с държавите-
членки Комисията съставя индикативна 
таблица с показатели, служеща за 
улесняване на ранното установяване и 
наблюдението на неравновесията.

1. След консултация с държавите-
членки и Европейския парламент, 
Комисията съставя индикативна 
таблица с показатели, служеща за 
улесняване на ранното установяване и 
наблюдението на неравновесията.

Or. en

Изменение 62
Sven Giegold

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След консултация с държавите-
членки Комисията съставя индикативна 
таблица с показатели, служеща за 
улесняване на ранното установяване и 
наблюдението на неравновесията.

1. След консултация с държавите-
членки и Европейския парламент, 
Комисията съставя индикативна 
таблица с показатели, служеща за 
улесняване на ранното установяване и 
наблюдението на неравновесията 
съгласно процедурите и условията, 
заложени в параграфи 2 до 4 от 
настоящия член.

Or. en

Изменение 63
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След консултация с държавите-
членки Комисията съставя индикативна 
таблица с показатели, служеща за 
улесняване на ранното установяване и 

1. След обширна консултация с всички 
държави-членки и Европейския 
парламент, Комисията съставя 
индикативна таблица с показатели, 
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наблюдението на неравновесията. служеща за улесняване на ранното 
установяване и наблюдението на 
неравновесията..

Or. en

Изменение 64
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Таблицата се състои от набор от 
макроикономически и макрофинансови 
показатели за държавите-членки. 
Комисията може да определи примерни 
долни или горни критични стойности за 
тези показатели, които да служат като 
нива на предупреждение. Критичните 
стойности, приложими за държавите-
членки, чиято парична единица е
еврото, могат да се различават от тези, 
приложими за другите държави-членки.

2. Таблицата се състои от набор от 
макроикономически и макрофинансови 
показатели за държавите-членки, които
поставят особено ударение върху
конкурентоспособността на 
държавите-членки. Комисията може 
да определи примерни долни или горни 
критични стойности за тези показатели, 
които да служат като нива на 
предупреждение. Критичните 
стойности, приложими за държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, могат да се различават от тези, 
приложими за другите държави-членки.

Or. de

Изменение 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Таблицата се състои от набор от 
макроикономически и макрофинансови
показатели за държавите-членки. 
Комисията може да определи 
примерни долни или горни критични 

2. Таблицата се състои от набор от 
макроикономически, макрофинансови
и социални показатели за държавите-
членки. Те ще позволят 
установяването на сериозни 
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стойности за тези показатели, 
които да служат като нива на 
предупреждение. Критичните 
стойности, приложими за 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, могат да се 
различават от тези, приложими за 
другите държави-членки.

разминавания между общото търсене 
и предлагане и между прихода и 
потреблението на икономиката. 
Наред с другото, социалните 
показатели включват показатели за 
неравенствата, разпространеността 
на ниско заплащане, „работещите 
бедни“, дела на трудовите доходи в
общия БВП и единичните размери на 
печалбата.

Or. en

Обосновка

С това се надгражда определението на неравновесия съгласно предвиденото в 
изменение 1. От съществено значение е да се включат социалните показатели, по-
специално за неравенствата, тъй като големите и/или нарастващите неравенства са 
основна причина за прекомерни спестявания в горната част на скалата на доходите и 
прекомерна задлъжнялост в долните или средните сегменти на доходите.

Изменение 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Таблицата се състои от набор от 
макроикономически и макрофинансови 
показатели за държавите-членки. 
Комисията може да определи примерни 
долни или горни критични стойности за 
тези показатели, които да служат като 
нива на предупреждение. Критичните 
стойности, приложими за държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, могат да се различават от тези, 
приложими за другите държави-членки.

2. Таблицата се състои от набор от 
макроикономически и макрофинансови 
показатели, които са достатъчни за 
измерване на икономическото 
равновесие и 
конкурентоспособността на 
държавите-членки в сравнение с други 
държави-членки. Комисията може да 
определи примерни долни или горни 
критични стойности за тези показатели, 
които да служат като нива на 
предупреждение. Критичните 
стойности, приложими за държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, могат да се различават от тези, 
приложими за другите държави-членки.
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Or. en

Обосновка

Въвеждането на показателите в регламента би засегнало гъвкавостта, която е 
необходима за тази процедура. Вместо това, решението за избора на показатели 
следва да бъде оставено на Европейската комисия, с максималното възможно 
експертно сътрудничество.

Изменение 67
Sven Giegold

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Таблицата се състои от набор от 
макроикономически и макрофинансови 
показатели за държавите-членки. 
Комисията може да определи примерни 
долни или горни критични стойности за 
тези показатели, които да служат като 
нива на предупреждение. Критичните 
стойности, приложими за държавите-
членки, чиято парична единица е
еврото, могат да се различават от тези, 
приложими за другите държави-членки.

2. Таблицата се състои от набор от 
показатели с отношение към 
установяването на риска от 
потенциални макроикономически и 
макрофинансови неравновесия на 
равнище Европейски съюз и държави-
членки. Комисията може да определи 
примерни долни или горни критични 
стойности за тези показатели, които да 
служат като нива на предупреждение. 
Критичните стойности за външни 
неравновесия ще подчертават 
симетрично прекомерните дефицити, 
както и прекомерните излишъци.
Критичните стойности, приложими за 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, могат да се 
различават от тези, приложими за 
другите държави-членки.

Or. en

Изменение 68
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Таблицата се състои от набор от 
макроикономически и макрофинансови 
показатели за държавите-членки. 
Комисията може да определи примерни 
долни или горни критични стойности за 
тези показатели, които да служат като 
нива на предупреждение. Критичните 
стойности, приложими за 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, могат да се 
различават от тези, приложими за 
другите държави-членки.

2. Таблицата се състои от набор от 
макроикономически, макрофинансови и
социални показатели за държавите-
членки. Те ще позволят 
установяването на сериозни 
разминавания между общото търсене 
и предлагане и между прихода и 
потреблението на икономиката и ще 
отразят краткосрочните, 
структурните и средносрочните и 
дългосрочните тенденции. Комисията 
определя примерни и симетрични 
долни или горни критични стойности за 
тези показатели, които да служат като 
нива на предупреждение.

Or. en

Изменение 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Списъкът на показателите, които 
ще бъдат включени в таблицата, и 
критичните стойности следва да 
позволява установяването на 
вътрешни и външни 
макроикономически неравновесия.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на показателите в регламента би засегнало гъвкавостта, която е 
необходима за тази процедура. Вместо това, решението за избора на показатели 
следва да бъде оставено на Европейската комисия, с максималното възможно 
експертно сътрудничество.
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Изменение 70
Sven Giegold

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията приема, чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член -12, и при условията на членове -
12a и -12б, мерки, определящи списъка 
на съответните показатели и 
критични стойности, които да 
бъдат включени в таблицата. 
Списъкът на показателите включва 
следните групи показатели:
- вътрешни неравновесия, 
включително частен и държавен дълг, 
неравновесия в доходите, 
продуктивността на ресурсите, 
ХИПЦ, частната и държавната
научноизследователска и развойна 
дейност, образованието, равнището 
на заетост в еквивалент на пълно
работно време, териториалното 
сближаване, развитието на цените 
на активите с особено внимание към 
недвижимите имоти и финансовите 
пазари;
- външни неравновесия, включително 
баланса по текущата сметка с 
особено внимание към неговия 
енергиен компонент, нетните 
чуждестранни финансови активи 
като част от БВП, общия 
високотехнологичен износ към 
останалата част от света като 
процент от всичко.

Or. en
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Изменение 71
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. По отношение на проектните 
показатели, относими към 
стабилността на финансовия пазар, 
се провеждат консултации с 
Европейския комитет за системен 
риск.

Or. en

Изменение 72
Sven Giegold

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. По отношение на показателите, 
които имат връзка с развитието на 
цените на активите, се провеждат
консултации с Европейската 
централна банка.

Or. en

Изменение 73
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията приема, чрез 
делегирани актове в съответствие с 
член -12а, и при условията на членове 
-12б и -12в, мерки, определящи 
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списъка на съответните показатели, 
които да бъдат включени в 
таблицата. Списъкът на 
показателите включва следните 
групи показатели:
a) вътрешни неравновесия, 
включително частен и държавен дълг 
и неговото развитие; неравновесия във 
вътрешните доходи; равнищата на 
безработица; разпространеността на 
ниско заплащане и „работещи бедни“, 
дела на трудовите доходи в общия 
БВП и единичните размери на 
печалбата, както и развитието на 
цените на активите с особено 
внимание към недвижимите имоти и 
финансовите пазари;
б) външни неравновесия, включително 
състава, баланса и развитието по 
текущата сметка; развитието на 
дяловете на износните пазари в 
Европейския съюз и пазарите на 
трети държави; и нетните позиции 
на чуждестранни активи;
в) развитие на вътрешния пазар, 
включително постоянно 
актуализиран петгодишен осреднен 
сравнителен действителен ръст; 
показател за динамиката на ръста и 
заетостта, включително енергиен 
състав на продукта и държавните и 
частните инвестиции за 
научноизследователска и развойна 
дейност; и потоците от преки 
инвестиции от Европейския съюз и 
от трети държави.

Or. en

Изменение 74
Sven Giegold

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията редовно оценява доколко 
таблицата отговаря на своето 
предназначение, включително по 
отношение на набора от показатели, 
зададените критични стойности и 
използваната методика, и внася 
изменения, ако те са необходими за 
запазване или повишаване на нейната 
способност за откриване на 
възникващите неравновесия и 
наблюдение на тяхното развитие. 
Измененията в използваната методика, 
състава на таблицата с показатели и 
съответните критични стойности се
публикуват.

4. Комисията редовно оценява доколко 
таблицата отговаря на своето 
предназначение, включително по 
отношение на набора от показатели, 
зададените критични стойности и 
използваната методика, и, чрез 
делегирани актове, в съответствие с 
член -12 и при условията на членове -
12a и -12б, внася изменения, ако те са 
необходими за запазване или 
повишаване на нейната способност за 
откриване на възникващите 
неравновесия и наблюдение на тяхното 
развитие. Измененията в използваната 
методика, състава на таблицата с 
показатели и съответните критични 
стойности се публикуват.

Or. en

Изменение 75
Jürgen Creutzmann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Публикуването на актуализираната 
таблица с показатели се придружава от 
доклад на Комисията, съдържащ 
икономическа и финансова оценка, 
разглеждаща в перспектива развитието 
по различните показатели и ползваща 
при необходимост и други 
икономически и финансови показатели, 
които са от значение за откриването на 
неравновесия. В доклада се посочва 
също така дали достигането на долни 
или горни критични стойности в една 
или повече държави-членки означава 
възможно възникване на неравновесия.

2. Публикуването на актуализираната 
таблица с показатели се придружава от 
доклад на Комисията, съдържащ 
икономическа и финансова оценка на 
конкурентоспособността, 
разглеждаща в перспектива развитието 
по различните показатели и ползваща 
при необходимост и други 
икономически и финансови показатели, 
които са от значение за откриването на 
неравновесия. В доклада се посочва 
също така дали достигането на долни 
или горни критични стойности в една 
или повече държави-членки означава 
възможно възникване на неравновесия.
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Or. de

Изменение 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Публикуването на актуализираната 
таблица с показатели се придружава от 
доклад на Комисията, съдържащ 
икономическа и финансова оценка, 
разглеждаща в перспектива развитието 
по различните показатели и ползваща 
при необходимост и други 
икономически и финансови показатели, 
които са от значение за откриването на 
неравновесия. В доклада се посочва 
също така дали достигането на долни 
или горни критични стойности в една 
или повече държави-членки означава 
възможно възникване на неравновесия.

2. Публикуването на актуализираната 
таблица с показатели се придружава от 
доклад на Комисията, съдържащ 
икономическа и финансова оценка, 
разглеждаща в перспектива развитието 
по различните показатели и ползваща 
при необходимост и други 
икономически и финансови или 
структурни показатели, които са от 
значение за откриването на 
неравновесия. В доклада се посочва 
също така дали достигането на долни 
или горни критични стойности в една 
или повече държави-членки означава 
възможно възникване на неравновесия.

Or. en

Изменение 77
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Публикуването на актуализираната 
таблица с показатели се придружава от 
доклад на Комисията, съдържащ 
икономическа и финансова оценка, 
разглеждаща в перспектива 
развитието по различните 
показатели и ползваща при 
необходимост и други икономически и 
финансови показатели, които са от 

2. Публикуването на актуализираната 
таблица с показатели се придружава от 
задълбочен доклад на Комисията, 
съдържащ икономическа и финансова 
оценка и разглеждащи показателите в 
перспектива. Вземат се предвид най-
добрите практики. В доклада се 
посочва също така дали достигането на 
долни или горни критични стойности в 
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значение за откриването на 
неравновесия. В доклада се посочва 
също така дали достигането на долни 
или горни критични стойности в една 
или повече държави-членки означава 
възможно възникване на неравновесия.

една или повече държави-членки 
означава възможно възникване на 
неравновесия в съответните 
държави-членки, в друга държава-
членка или в целия Европейски съюз.
Взема се предвид цялата налична 
информация и не се правят 
заключения от таблицата само въз 
основа на показателите.

Or. en

Изменение 78
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Като част от многостранното 
наблюдение съгласно член 121, 
параграф 3 от Договора, Съветът 
обсъжда доклада на Комисията и 
приема заключения по него. 
Еврогрупата обсъжда доклада, 
доколкото той се отнася пряко или 
косвено до държави-членки, чиято 
парична единица е еврото.

4. Като част от многостранното 
наблюдение съгласно член 121, 
параграф 3 от Договора, Съветът 
обсъжда доклада на Комисията и 
приема заключения по него.
Компетентната комисия на 
Европейския парламент може да 
организира публично разискване на
доклада на Комисията. Еврогрупата 
обсъжда доклада, доколкото той се 
отнася пряко или косвено до държави-
членки, чиято парична единица е 
еврото.

Or. en

Изменение 79
Olle Ludvigsson

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като взема предвид обсъжданията в 
Съвета и Еврогрупата, както е 
предвидено в член 4, параграф 4, 
Комисията подготвя задълбочен преглед 
за всяка държава-членка, за която смята, 
че е засегната или застрашена от 
неравновесия. Прегледът включва 
оценка дали въпросната държава-членка 
е засегната от неравновесия и дали тези 
неравновесия са прекомерни.

1. Като взема предвид обсъжданията в 
Съвета и Еврогрупата, както е 
предвидено в член 4, параграф 4, 
Комисията подготвя задълбочен преглед 
за всяка държава-членка, за която смята, 
че е засегната или застрашена от 
неравновесия. Прегледът включва 
оценка дали въпросната държава-членка 
е засегната от неравновесия и дали тези 
неравновесия са прекомерни.
Задълбоченият преглед се основава на
подробните проучвания на широк 
спектър от икономически променливи 
и следва да отчита националните 
специфики по отношение на 
промишлените отношения и 
социалния диалог.

Or. en

Изменение 80
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по целесъобразност — дали 
подложената на преглед държава-членка 
е предприела подходящи действия в 
отговор на препоръките или поканите от 
страна на Съвета, приети в съответствие 
с членове 121 и 126 от Договора и 
съгласно членове 6, 7, 8 и 10 от 
настоящия регламент;

a) по целесъобразност — дали 
подложената на преглед държава-членка 
е предприела подходящи действия в 
отговор на препоръките или поканите от 
страна на Съвета, приети в съответствие 
с членове 121 и 126 от Договора и 
съгласно членове 6, 7, 8 и 10 от 
настоящия регламент и 
икономическите, социалните и други 
важни последствия от тези 
препоръки;

Or. en
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Изменение 81
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) произходът на установените 
неравновесия, включително 
дълбоките търговски и финансови 
взаимовръзки между държавите-
членки, неблагоприятните ефекти от 
националните икономически 
политики и асиметричното 
въздействие на политиките на 
Европейския съюз и еврозоната, в 
който случай Комисията приема 
подходящи мерки, при отчитане на
принципа на субсидиарност;

Or. en

Изменение 82
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. При нормални обстоятелства, 
резултатите от задълбочения 
преглед се представят на Европейския 
парламент и Съвета в контекста на 
семестъра.

Or. en

Изменение 83
Olle Ludvigsson

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Отбелязва, че препоръките на 
Комисията следва да не накърняват 
области като формиране на 
заплатите, които изрично попадат 
извън правомощията на Съюза;
счита, че най-голямо значение следва 
да бъде отдадено на националните 
практики и традиции на пазара на 
труда и че те следва да бъдат 
решаващи при определянето на 
всички препоръки, които имат 
отношение към отговорностите на 
социалните партньори или тяхната
специална позиция в социалния 
диалог;

Or. sv

Изменение 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По препоръка на Комисията Съветът 
може да приеме препоръки в 
съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора, като обяви съществуването на 
прекомерно неравновесие и препоръча 
на въпросната държава-членка да 
предприеме корективни мерки. В 
препоръките се описва характерът на 
неравновесията и подробно се посочва 
какви корективни мерки трябва да 
предприеме въпросната държава-членка, 
като се определя и срокът за това. 
Съгласно член 121, параграф 4 от 
Договора Съветът може да публикува 
своите препоръки.

2. По препоръка на Комисията и след 
провеждане на консултации с 
Европейския парламент и 
европейските социални партньори 
Съветът може да приеме препоръки в 
съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора, като обяви съществуването на 
прекомерно неравновесие и препоръча 
на въпросната държава-членка да 
предприеме корективни мерки. В 
препоръките се описва характерът на 
неравновесията и подробно се посочва 
какви корективни мерки трябва да 
предприеме въпросната държава-членка, 
като се определя и срокът за това. 
Съгласно член 121, параграф 4 от 
Договора Съветът може да публикува 
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своите препоръки.

Or. en

Изменение 85
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По препоръка на Комисията Съветът 
може да приеме препоръки в 
съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора, като обяви съществуването на 
прекомерно неравновесие и препоръча 
на въпросната държава-членка да 
предприеме корективни мерки. В 
препоръките се описва характерът на 
неравновесията и подробно се посочва
какви корективни мерки трябва да 
предприеме въпросната държава-членка, 
като се определя и срокът за това. 
Съгласно член 121, параграф 4 от 
Договора Съветът може да публикува 
своите препоръки.

2. По препоръка на Комисията Съветът 
може да приеме препоръки в 
съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора, като обяви съществуването на
прекомерно неравновесие и препоръча 
на въпросната държава-членка да 
предприеме корективни мерки. В 
препоръките се описва характерът на 
неравновесията и се очертава  какви 
корективни мерки да предприеме 
въпросната държава-членка, като се 
определя и срокът за това. Съгласно 
член 121, параграф 4 от Договора 
Съветът може да публикува своите 
препоръки.

Or. en

Изменение 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Препоръките, посочени в параграф 
2, отговарят на целите на Съюза, 
определени в член 3 от Договора за 
Европейския съюз. Препоръките 
вземат надлежно предвид член 153 от 
ДФЕС, както и правата, включени в 
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Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Препоръките също 
така стриктно зачитат 
конкретните особености на всяка 
държава-членка, по-специално нейния 
модел на промишлени отношения и 
социален диалог. Отдава се надлежно 
внимание на симетричността на 
препоръките, като на въпроса за 
прекомерните спестявания се обръща 
внимание също толкова интензивно, 
колкото на ситуациите, в които 
икономиките задлъжняват 
прекомерно.

Or. en

Обосновка

Немислимо е новата процедура при прекомерни неравновесия да бъде провеждана в 
противоречие с Европейския договор. Следва да бъдат взети мерки за избягване на 
превръщането на процедурата при прекомерни неравновесия в 
„противоконституционна“.

Изменение 87
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Препоръките, посочени в параграф 
2, отговарят на целите на Съюза, 
определени в член 3 от Договора за 
Европейския съюз. Препоръките 
вземат надлежно предвид член 153 от 
ДФЕС, както и правата, включени в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. Препоръките също 
така стриктно зачитат 
конкретните особености на всяка 
държава-членка, по-специално нейния 
модел на промишлени отношения и 
социален диалог. Отдава се надлежно 
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внимание на симетричността на 
препоръките, като на въпроса за 
прекомерните спестявания се обръща 
внимание също толкова интензивно, 
колкото на ситуациите, в които 
икономиките задлъжняват 
прекомерно.

Or. en

Изменение 88
Olle Ludvigsson

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка, за която е 
открита процедура при прекомерно 
неравновесие, представя на Съвета и 
Комисията план за корективни действия 
в срока, определен в препоръките в 
съответствие с член 7. В плана за 
корективни действия се посочват 
специфичните и конкретни политически 
действия, които въпросната държава-
членка е осъществила или възнамерява 
да осъществи, и се съдържа график за 
тяхното изпълнение.

1. Всяка държава-членка, за която е 
открита процедура при прекомерно 
неравновесие, представя на Съвета и 
Комисията план за корективни действия 
в срока, определен в препоръките в 
съответствие с член 7. В плана за 
корективни действия се използват 
всички съответни политически 
инструменти под контрола на 
публичните органи, като се вземат 
предвид основните права на 
гражданите, социалните партньори 
и други национални заинтересовани 
страни. В плана се посочват 
специфичните и конкретни политически 
действия, които въпросната държава-
членка е осъществила или възнамерява 
да осъществи, и се съдържа график за 
тяхното изпълнение.

Or. en



PE458.550v02-00 30/39 AM\857350BG.doc

BG

Изменение 89
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. След доклада за напредъка на 
държавата-членка, председателят на 
Еврогрупата и отговорният член на 
Комисията докладват на Европейския 
парламент.

Or. en

Изменение 90
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато заключението на Съвета е, че 
държавата-членка не е предприела 
препоръчаните корективни действия, 
Съветът по препоръка на Комисията 
приема преразгледани препоръки в 
съответствие с член 7, определящи по 
препоръка на Комисията нов срок за 
корективни действия, в който трябва 
да се извърши друга оценка в 
съответствие с настоящия член.

4. Когато заключението на Съвета е, че 
държавата-членка не е предприела 
препоръчаните корективни действия, 
Комисията изисква обяснение от 
държавата-членка, съобразно което 
Комисията издава подходящ график и 
препотвърждава, преразглежда или 
отменя одобрения план за действие.

Or. en

Изменение 91
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член -12 (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12
Посещения за диалог и за надзор
1. Комисията осигурява постоянен 
диалог с органите на държавите-
членки в съответствие с целите на 
настоящия регламент. С тази цел 
Комисията провежда във всички 
държави-членки посещения за редовен 
диалог и при необходимост посещения 
за надзор.
2. При организиране на посещенията 
за диалог или за надзор Комисията, по 
целесъобразност, изпраща 
временните си заключения на 
съответните държави-членки за 
коментар.
3. В контекста на посещенията за 
диалог Комисията преглежда 
действителното икономическо 
положение в държавата-членка и 
определя рисковете или възможните 
трудностите при спазването на 
целите на настоящия регламент.
4. В контекста на посещенията за 
надзор Комисията извършва 
наблюдение на процесите и 
потвърждава, че са предприети мерки 
с оглед решенията на Съвета или 
Комисията в съответствие с целите 
на настоящия регламент. Посещения 
за надзор се извършват след издаване 
на препоръките. Комисията може да 
покани представители на 
Европейската централна банка или 
на други заинтересовани институции 
да участват в посещенията за надзор.
5. Комисията информира редовно 
Икономическия и финансов комитет 
за установеното по време на 
посещенията за диалога и за надзор.
6. Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки за улесняване на 
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посещенията за диалог и за надзор. 
Държавите-членки предоставят, по 
искане на Комисията и на доброволен 
принцип, помощта на всички 
съответни национални органи за 
подготовката и провеждането на 
посещенията за диалог и за надзор.

Or. en

Изменение 92
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член -12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12a
Упражняване на делегирането
1. Правомощията да приема 
делегираните актове, посочени в член 
3, параграф 3а и параграф 4, се 
предоставят на Комисията за срок 
от четири години, считано от ….*. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегираните правомощия най-късно 
шест месеца преди края на 
четиригодишния срок. Срокът на 
делегиране на правомощията се 
удължава автоматично с идентични 
по продължителност периоди, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът отменят делегирането в 
съответствие с член -12б.
2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета за него.
3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията, ако са спазени условията, 
посочени в членове -12б и -12в.
_____
* Датата на влизане в сила на 
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настоящия регламент.

Or. en

Изменение 93
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член -12б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12б
Оттегляне на делегирането
1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 3а и 
параграф 4, може да бъде оттеглено 
по всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли делегиране 
на правомощия, полага усилия да 
информира другата институция и 
Комисията в разумен срок преди да 
вземе окончателното решение, като 
посочва делегиранoто правомощие, 
което може да бъде оттеглено.
3. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в него. То 
поражда действие незабавно или на 
по-късна дата, посочена в него. То не 
засяга валидността на делегирани 
актове, които са вече в сила. 
Решението се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 94
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член -12в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12в
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът може да възрази срещу 
делегирания акт в срок от три 
месеца, считано от датата на 
нотифициране. По инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета, този срок се удължава с три 
месеца.
2. Ако при изтичането на срока, 
посочен в параграф 1, нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът е повдигнал възражение 
срещу делегирания акт, той се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
Делегираният акт може да се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на този срок, при 
условие че Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията за 
намерението си да не отправят 
възражения.
3. Ако в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, Европейският парламент 
или Съветът възрази срещу делегиран 
акт, той не влиза в сила. В 
съответствие с член 296 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, институцията, която 
представи възражение, посочва 
причините за възраженията по 
делегирания акт.

Or. en
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Изменение 95
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член -12г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12г
Преглед
1. До… * и впоследствие веднъж на 
всеки три години Комисията 
публикува доклад относно 
прилагането на настоящия 
регламент. В този доклад се оценява,
наред с другото:
a) дали показателите и критичните 
стойности в таблицата са успели да 
открият възникващите неравновесия 
и да осъществят наблюдение върху 
тяхното развитие;
б) напредъка на ефективната 
координация на икономическите 
политики в съответствие с ДФЕС.
2. Докладът и всякакви съпътстващи 
предложения се препращат на 
Европейския парламент и на Съвета.
* ОВ, моля въведете дата: ххх години 
след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 96
Sven Giegold

Предложение за регламент
Член -12 (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12
Упражняване на делегирането
1. Правомощията да приема 
делегираните актове, посочени в член 
3, параграф 2а и параграф 4, се 
предоставят на Комисията за срок 
от четири години, считано от ….*. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегираните правомощия най-късно 
шест месеца преди края на 
четиригодишния срок. Срокът на 
делегиране на правомощията се 
удължава автоматично с идентични 
по продължителност периоди, освен 
ако Европейският парламент или 
Съветът отменят делегирането в 
съответствие с член -12а.
2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета за него.
3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията, ако са спазени условията, 
посочени в членове -12а и -12б.
* Датата на влизане в сила на 
настоящия регламент

Or. en

Изменение 97
Sven Giegold

Предложение за регламент
Член -12а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12a
Оттегляне на делегирането
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1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 2а и 
параграф 4, може да бъде оттеглено 
по всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли делегиране 
на правомощия, полага усилия да 
информира другата институция и 
Комисията в разумен срок преди да 
вземе окончателното решение, като 
посочва делегиранoто правомощие, 
което може да бъде оттеглено.
3. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в него. То 
поражда действие незабавно или на 
по-късна дата, посочена в него. То не 
засяга валидността на делегирани 
актове, които са вече в сила. 
Решението се публикува в Официален 
вестник на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 98
Sven Giegold

Предложение за регламент
Член -12б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12б
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът може да възрази срещу 
делегирания акт в срок от три 
месеца, считано от датата на 
нотифициране. По инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета, този срок се удължава с три 
месеца.
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2. Ако при изтичането на срока, 
посочен в параграф 1, нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът е повдигнал възражение 
срещу делегирания акт, той се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз и влиза в сила на 
датата, посочена в него.
Делегираният акт може да се 
публикува в Официален вестник на
Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на този срок, при 
условие че Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията за 
намерението си да не отправят 
възражения.
3. Ако в рамките на срока, посочен в 
параграф 1, Европейският парламент
или Съветът възрази срещу делегиран 
акт, той не влиза в сила. В 
съответствие с член 296 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, институцията, която 
представи възражение, посочва 
причините за възраженията по 
делегирания акт.

Or. en

Изменение 99
Sven Giegold

Предложение за регламент
Член -12в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12в
Преглед
1. До… * и веднъж на всеки три 
години след това Комисията 
публикува доклад относно 
прилагането на настоящия 
регламент. В този доклад се оценява 
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освен всичко друго:
a) дали показателите и критичните 
стойности в таблицата са успели да 
открият възникващите неравновесия 
и да осъществят наблюдение върху 
тяхното развитие;
б) напредъка на ефективната 
координация на икономическите 
политики в съответствие с ДФЕС.
2. Докладът и всякакви съпътстващи 
предложения се препращат на 
Европейския парламент и на Съвета.
* ОВ, моля въведете дата: ххх години 
след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 100
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 12 – 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 
възстановяването на нормалните 
икономически обстоятелства и след 
като бъде гарантирано с действаща 
уредба на финансовите пазари, че 
държавните облигации вече не са 
предмет на спекула.

Or. en


