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Изменение 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент – акт за изменение
-

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Последствията от т. нар. мерки за „бюджетно консолидиране“ са ясни. Би следвало 
да се изразяват в: отмяна на икономическото управление, пакта „Евро плюс“ и 
бюджетния пакт - отмяна на Пакта за стабилност и замяната му с истински пакт 
за заетост и социален напредък - насърчаване на заетостта и социалния и 
икономическия растеж с по-големи структурни и кохезионни фондове - създаване на 
фонд за солидарност за подкрепа на държавите в затруднение по отношение на 
равнището на производство, важните публични услуги, създаването на работни 
места с права.

Изменение 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно Договора държавите 
членки са задължени да считат 
икономическите си политики за въпрос 
от общ интерес, като бюджетните им 
политики трябва да са продиктувани 
от необходимостта от стабилни 
публични финанси, а икономическите 
им политики да не застрашават 
правилното функциониране на 
Икономическия и паричен съюз.

(1) Съгласно Договора държавите 
членки са задължени да считат 
икономическите си политики за въпрос 
от общ интерес.

Or. en
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Изменение 18
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Съгласно член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз при определянето и 
осъществяването на своите 
политики и дейности Съюзът взема 
предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на 
адекватна социална закрила, с 
борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве.

Or. en

Изменение 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз посочва изискването, че при 
определянето и осъществяването на 
своите политики и дейности Съюзът 
взема предвид изискванията, свързани 
с насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на 
адекватна социална закрила, с 
борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
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здраве.

Or. en

Изменение 20
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С измененията на Пакта за 
стабилност и растеж се приеха както 
допълнителни насоки, а за държавите 
членки, чиято парична единица е 
еврото, и допълнителни стимули за 
определяне и провеждане на разумна 
бюджетна политика, като същевременно 
се избягва прекомерен държавен 
дефицит. Тези разпоредби създадоха по-
здрава рамка на равнището на Съюза за 
надзор над националните икономически 
политики.

(3) С измененията на Пакта за 
стабилност и растеж се приеха както 
допълнителни насоки, а за държавите 
членки, чиято парична единица е 
еврото, и допълнителни стимули за 
определяне и провеждане на разумна 
бюджетна политика, като същевременно 
се избягва прекомерен държавен 
дефицит. Тези разпоредби създадоха по-
здрава рамка на равнището на Съюза за 
надзор над националните икономически 
политики. Към тези разпоредби следва 
да се прибави засилено наблюдение на 
социалните политики във връзка със 
създаването на работни места.

Or. en

Изменение 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С измененията на Пакта за 
стабилност и растеж се приеха както 
допълнителни насоки, а за държавите 
членки, чиято парична единица е 
еврото, и допълнителни стимули за 
определяне и провеждане на разумна 

(3) С измененията на Пакта за 
стабилност и растеж се приеха както 
допълнителни насоки, а за държавите 
членки, чиято парична единица е 
еврото, и допълнителни стимули за 
определяне и провеждане на разумна 
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бюджетна политика, като същевременно 
се избягва прекомерен държавен 
дефицит. Тези разпоредби създадоха 
по-здрава рамка на равнището на 
Съюза за надзор над националните 
икономически политики.

бюджетна политика, като същевременно 
се избягва прекомерен държавен 
дефицит.

Or. en

Изменение 22
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 а) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет прие нова стратегия за 
работни места и растеж, 
стратегията „Европа 2020“, за да 
може Съюзът да излезе от кризата 
по-силен и да насочи икономиката си 
към интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж, съчетан с 
високо равнище на качествена 
заетост, производителност и 
социално сближаване.

Or. en

Изменение 23
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 a) Следва да се обърне надлежно 
внимание на стратегията „Европа 
2020“ за работни места и растеж и 
на това как тя се изпълнява от 
държавите членки посредством 
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националните им програми за 
реформа.

Or. en

Изменение 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 a) Съюзът пое ангажимент за 
стратегия за работни места и 
растеж – стратегията „Европа 
2020“, включваща цели в областта на 
заетостта, бедността, 
образованието, иновациите и 
околната среда;

Or. en

Изменение 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Процесът на планиране е най-
добрият момент за гарантиране на 
стабилни публични финанси, като 
сериозните грешки следва да се 
констатират възможно най-рано.
Държавите членки следва да извлекат 
ползи не само от определянето на 
основните принципи и бюджетни цели, 
но също така и от един координиран 
надзор над техните бюджетни 
политики.

(5) Процесът на планиране е най-
добрият момент за гарантиране на 
стабилни публични финанси, като 
сериозните грешки следва да се 
констатират възможно най-рано.
Държавите членки биха могли да 
извлекат ползи от определянето на 
основните принципи и бюджетни цели.

Or. en
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Изменение 26
Thomas Mann

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Процесът на планиране е най-
добрият момент за гарантиране на 
стабилни публични финанси, като 
сериозните грешки следва да се 
констатират възможно най-рано.
Държавите членки следва да извлекат 
ползи не само от определянето на 
основните принципи и бюджетни цели, 
но също така и от един координиран 
надзор над техните бюджетни политики.

(5) Процесът на планиране е най-
добрият момент за гарантиране на 
стабилни  и устойчиви публични 
финанси, като сериозните грешки 
следва да се констатират възможно най-
рано. Държавите членки следва да 
извлекат ползи не само от определянето 
на основните принципи и бюджетни 
цели, но също така и от един 
координиран надзор над техните 
бюджетни политики.

Or. en

Изменение 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Процесът на планиране е най-
добрият момент за гарантиране на
стабилни публични финанси, като 
сериозните грешки следва да се 
констатират възможно най-рано.
Държавите членки следва да извлекат 
ползи не само от определянето на 
основните принципи и бюджетни цели, 
но също така и от един координиран 
надзор над техните бюджетни политики.

(5) Процесът на планиране е най-
добрият момент за гарантиране на
устойчиви публични финанси, като 
сериозните грешки следва да се 
констатират възможно най-рано.
Държавите членки следва да извлекат 
ползи не само от определянето на 
основните принципи и бюджетни цели, 
но също така и от един координиран 
надзор над техните бюджетни политики.
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Изменение 28
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Процесът на планиране е най-
добрият момент за гарантиране на 
стабилни публични финанси, като 
сериозните грешки следва да се 
констатират възможно най-рано.
Държавите членки следва да извлекат 
ползи не само от определянето на 
основните принципи и бюджетни цели, 
но също така и от един координиран 
надзор над техните бюджетни политики.

(5) Процесът на планиране е най-
добрият момент за гарантиране на 
стабилни публични финанси, като 
сериозните грешки следва да се 
констатират възможно най-рано.
Държавите членки следва да извлекат 
ползи не само от определянето на 
основните принципи и бюджетни цели, 
но също така и от един координиран 
надзор над техните бюджетни политики
и политики за растеж.

Or. en

Изменение 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Чрез създаването на общ
бюджетен график за държавите 
членки, чиято парична единица е 
еврото, следва да се съгласуват по-
добре главните етапи в подготовката 
на националните бюджети, като по 
този начин ще се допринесе за 
ефективността на европейския 
семестър за координация на 
бюджетната политика. Приемането 
на общ бюджетен график следва да 
доведе до повече синергия, като улесни 

заличава се
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координацията на политиките 
между държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, и 
гарантира, че препоръките на Съвета 
и Комисията са адекватно включени в 
националния процес за приемане на 
бюджета.

Or. en

Изменение 30
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Чрез създаването на общ бюджетен 
график за държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, следва да се 
съгласуват по-добре главните етапи в 
подготовката на националните 
бюджети, като по този начин ще се 
допринесе за ефективността на 
европейския семестър за координация 
на бюджетната политика. Приемането 
на общ бюджетен график следва да 
доведе до повече синергия, като улесни 
координацията на политиките между 
държавите членки, чиято парична 
единица е еврото, и гарантира, че 
препоръките на Съвета и Комисията са 
адекватно включени в националния 
процес за приемане на бюджета.

(6) Чрез създаването на общ бюджетен 
график за държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, следва да се 
съгласуват по-добре главните етапи в 
подготовката на националните 
бюджети, като по този начин ще се 
допринесе за ефективността на 
европейския семестър за координация 
на бюджетната политика. Приемането 
на общ бюджетен график следва: а) да 
доведе до повече синергия, като улесни 
координацията на политиките между 
държавите членки, чиято парична 
единица е еврото; б) да гарантира, че 
бюджетните политики ще бъдат в 
съответствие със стратегията 
„Европа 2000“, и в) да гарантира, че 
препоръките на Съвета и Комисията са 
адекватно включени в националния 
процес за приемане на бюджета.

Or. en

Изменение 31
Thomas Mann
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Чрез създаването на общ бюджетен 
график за държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, следва да се 
съгласуват по-добре главните етапи в 
подготовката на националните 
бюджети, като по този начин ще се 
допринесе за ефективността на 
европейския семестър за координация 
на бюджетната политика. Приемането 
на общ бюджетен график следва да 
доведе до повече синергия, като улесни 
координацията на политиките между 
държавите членки, чиято парична 
единица е еврото, и гарантира, че 
препоръките на Съвета и Комисията са 
адекватно включени в националния 
процес за приемане на бюджета.

(6) Чрез създаването на общ бюджетен 
график за държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, следва да се 
съгласуват по-добре главните етапи в 
подготовката на националните 
бюджети, като по този начин ще се 
допринесе за ефективността на 
европейския семестър за координация 
на бюджетната политика и за 
насърчаване на икономически растеж 
и устойчива заетост. Приемането на 
общ бюджетен график следва да доведе 
до повече синергия, като улесни 
координацията на политиките между 
държавите членки, чиято парична 
единица е еврото, и гарантира, че 
препоръките на Съвета и Комисията са 
адекватно включени в националния 
процес за приемане на бюджета.

Or. en

Изменение 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съществуват солидни доказателства, 
че бюджетните рамки, изградени на 
базата на правила, са ефективен 
инструмент за подпомагане на 
стабилните и устойчивите фискални 
политики. Въвеждането на национални 
фискални правила, които отговарят на 
бюджетните цели на равнище Съюз, 
следва да бъде важен елемент за 
гарантиране спазването на разпоредбите 
на Пакта за стабилност и растеж. По-

(7) Съществуват солидни доказателства, 
че бюджетните рамки, изградени на 
базата на правила, са ефективен 
инструмент за подпомагане на 
стабилните и устойчивите фискални 
политики. Въвеждането на национални 
фискални правила, които отговарят на 
бюджетните цели на равнище Съюз, 
следва да бъде важен елемент за 
гарантиране спазването на разпоредбите 
на Пакта за стабилност и растеж.
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специално държавите членки следва 
да въведат структурно балансирани 
бюджетни правила, чрез които 
основните принципи на фискалната 
рамка на Съюза да бъдат 
транспонирани в националното 
законодателство. Транспонирането 
следва да бъде осъществено чрез 
обвързващи правила, за предпочитане 
от конституционен характер, така 
че да се засвидетелства най-силният 
ангажимент на националните органи 
по отношение на Пакта за 
стабилност и растеж.

Or. en

Изменение 33
Roger Helmer

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съществуват солидни доказателства, 
че бюджетните рамки, изградени на 
базата на правила, са ефективен 
инструмент за подпомагане на 
стабилните и устойчивите фискални 
политики. Въвеждането на национални 
фискални правила, които отговарят на 
бюджетните цели на равнище Съюз, 
следва да бъде важен елемент за 
гарантиране спазването на разпоредбите 
на Пакта за стабилност и растеж. По-
специално държавите членки следва да 
въведат структурно балансирани 
бюджетни правила, чрез които 
основните принципи на фискалната 
рамка на Съюза да бъдат транспонирани 
в националното законодателство.
Транспонирането следва да бъде 
осъществено чрез обвързващи правила, 
за предпочитане от конституционен 
характер, така че да се засвидетелства 

(7) Съществуват солидни доказателства, 
че бюджетните рамки, изградени на 
базата на правила, са ефективен 
инструмент за подпомагане на 
стабилните и устойчивите фискални 
политики. Въвеждането на национални 
фискални правила, които отговарят на 
бюджетните цели на равнище Съюз, 
следва да бъде важен елемент за 
гарантиране спазването на разпоредбите 
на Пакта за стабилност и растеж. По-
специално държавите членки следва да 
въведат структурно балансирани 
бюджетни правила, чрез които 
основните принципи на фискалната 
рамка на Съюза да бъдат транспонирани 
в националното законодателство.
Транспонирането следва да бъде 
осъществено чрез обвързващи
национални конституционни правила, 
така че да се засвидетелства най-
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най-силният ангажимент на 
националните органи по отношение на 
Пакта за стабилност и растеж.

силният ангажимент на националните 
органи по отношение на Пакта за 
стабилност и растеж.

Or. en

Изменение 34
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съществуват солидни доказателства, 
че бюджетните рамки, изградени на 
базата на правила, са ефективен 
инструмент за подпомагане на 
стабилните и устойчивите фискални 
политики. Въвеждането на национални 
фискални правила, които отговарят на 
бюджетните цели на равнище Съюз, 
следва да бъде важен елемент за 
гарантиране спазването на разпоредбите 
на Пакта за стабилност и растеж. По-
специално държавите членки следва да 
въведат структурно балансирани 
бюджетни правила, чрез които 
основните принципи на фискалната 
рамка на Съюза да бъдат транспонирани 
в националното законодателство.
Транспонирането следва да бъде 
осъществено чрез обвързващи правила, 
за предпочитане от конституционен 
характер, така че да се засвидетелства 
най-силният ангажимент на 
националните органи по отношение на 
Пакта за стабилност и растеж.

(7) Съществуват солидни доказателства, 
че бюджетните рамки, изградени на 
базата на правила, са ефективен 
инструмент за подпомагане на 
стабилните и устойчивите фискални 
политики. Въвеждането на национални 
фискални правила, които отговарят на 
бюджетните цели и целите по 
отношение на заетостта и 
устойчивия растеж на равнище Съюз, 
следва да бъде важен елемент за 
гарантиране спазването на разпоредбите 
на Пакта за стабилност и растеж. По-
специално държавите членки следва да 
въведат структурно балансирани 
бюджетни правила, чрез които 
основните принципи на фискалната 
рамка на Съюза да бъдат транспонирани 
в националното законодателство.
Транспонирането следва да бъде 
осъществено чрез обвързващи правила, 
за предпочитане от конституционен 
характер, така че да се засвидетелства 
най-силният ангажимент на 
националните органи по отношение на 
Пакта за стабилност и растеж.

Or. en
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Изменение 35
Thomas Mann

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Необективните и нереалистичните 
макроикономически и бюджетни 
прогнози могат да се окажат
съществена пречка пред ефективността 
на бюджетното планиране, вследствие 
на което да отслабят ангажимента за 
бюджетната дисциплина. Прогнози от 
независими органи може да 
представляват безпристрастни и 
реалистични макроикономически 
прогнози.

(8) Необективните и нереалистичните 
макроикономически и бюджетни 
прогнози са съществена пречка пред 
ефективността на бюджетното 
планиране, вследствие на което да 
отслабят ангажимента за бюджетната 
дисциплина. Прогнози от независими 
органи може да представляват 
безпристрастни и реалистични 
макроикономически прогнози.

Or. en

Изменение 36
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Необективните и нереалистичните 
макроикономически и бюджетни 
прогнози могат да се окажат съществена 
пречка пред ефективността на 
бюджетното планиране, вследствие на 
което да отслабят ангажимента за 
бюджетната дисциплина. Прогнози от 
независими органи може да 
представляват безпристрастни и
реалистични макроикономически 
прогнози.

(8)  Необективните и нереалистичните 
макроикономически и бюджетни 
прогнози могат да се окажат съществена 
пречка пред ефективността на 
бюджетното планиране, вследствие на 
което да отслабят ангажимента за 
бюджетната дисциплина. Прогнози от 
независими органи биха могли да 
представляват безпристрастни и по-
реалистични макроикономически 
прогнози.

Or. en
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Изменение 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Както показа кризата с 
държавните дългови инструменти и 
по-специално нуждата от 
въвеждането на общи финансови 
механизми за защита, държавите 
членки, чиято парична единица е 
еврото, взаимно усещат ефектите от 
своите бюджетни политики. Всяка 
държава членка, чиято парична 
единица е еврото, следва да се 
консултира с Комисията и други 
държави членки, чиято парична 
единица е еврото, преди приемането 
на планове за сериозна реформа на 
фискалната политика, която може 
да има евентуално въздействие върху 
другите държави, така че да се даде 
възможност за оценка на 
евентуалните последствия за 
еврозоната като цяло. Те следва да 
разглеждат своите бюджетни 
планове като въпрос от общ интерес 
и да ги представят на Комисията за 
целите на мониторинга, преди 
плановете да влязат в сила. 
Комисията следва да бъде в състояние 
при необходимост да приема 
становище относно проекта на 
бюджетен план, което държавата 
членка и по-специално бюджетните 
органи следва да бъдат приканени да 
вземат предвид при процеса на 
приемане на закона за бюджета. 
Посредством това становище следва 
да се гарантира, че политическите 
насоки на Съюза в бюджетната сфера 
са надлежно отразени в процеса на 
изготвяне на националните 
бюджети. По-специално 
становището следва да включва 

заличава се
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оценка на това дали бюджетните 
планове адекватно отразяват 
препоръките, издадени в рамките на 
европейския семестър в бюджетната 
сфера. Комисията следва да има 
готовност да представи 
становището пред парламента на 
съответната държава членка по 
негово искане. Когато се прави оценка 
за това дали и кога са изпълнени 
условията за приемане на решение за 
започване срещу съответната 
държава членка на процедура при 
прекомерен дефицит, следва да се 
вземе предвид до каква степен е 
изпълнено това становище, като 
непредприемане на действия в 
отговор на ранните указания на 
Комисията следва да се разглежда 
като усложняващ фактор. Също 
така Еврогрупата следва да обсъди 
бюджетната ситуация и 
перспективите за еврозоната въз 
основа на изготвена от Комисията 
цялостна оценка на плановете.

Or. en

Изменение 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Както показа кризата с държавните 
дългови инструменти и по-специално 
нуждата от въвеждането на общи 
финансови механизми за защита, 
държавите членки, чиято парична 
единица е еврото, взаимно усещат 
ефектите от своите бюджетни политики.
Всяка държава членка, чиято парична 
единица е еврото, следва да се 
консултира с Комисията и други 

(10) Както показа кризата с държавните 
дългови инструменти и по-специално 
нуждата от въвеждането на общи 
финансови механизми за защита, 
държавите членки, чиято парична 
единица е еврото, взаимно усещат 
ефектите от своите бюджетни и 
макроикономически политики. Всяка 
държава членка, чиято парична единица 
е еврото, следва да се консултира с 
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държави членки, чиято парична единица 
е еврото, преди приемането на планове 
за сериозна реформа на фискалната 
политика, която може да има 
евентуално въздействие върху другите 
държави, така че да се даде възможност 
за оценка на евентуалните последствия 
за еврозоната като цяло. Те следва да 
разглеждат своите бюджетни планове 
като въпрос от общ интерес и да ги 
представят на Комисията за целите на 
мониторинга, преди плановете да влязат 
в сила. Комисията следва да бъде в 
състояние при необходимост да приема 
становище относно проекта на 
бюджетен план, което държавата членка 
и по-специално бюджетните органи 
следва да бъдат приканени да вземат 
предвид при процеса на приемане на 
закона за бюджета. Посредством това 
становище следва да се гарантира, че 
политическите насоки на Съюза в 
бюджетната сфера са надлежно 
отразени в процеса на изготвяне на 
националните бюджети. По-специално 
становището следва да включва оценка 
на това дали бюджетните планове 
адекватно отразяват препоръките, 
издадени в рамките на европейския 
семестър в бюджетната сфера.
Комисията следва да има готовност да 
представи становището пред
парламента на съответната държава 
членка по негово искане. Когато се 
прави оценка за това дали и кога са 
изпълнени условията за приемане на 
решение за започване срещу 
съответната държава членка на 
процедура при прекомерен дефицит, 
следва да се вземе предвид до каква 
степен е изпълнено това становище, 
като непредприемане на действия в 
отговор на ранните указания на 
Комисията следва да се разглежда като 
усложняващ фактор. Също така 
Еврогрупата следва да обсъди 
бюджетната ситуация и перспективите 
за еврозоната въз основа на изготвена от 

Комисията и други държави членки, 
чиято парична единица е еврото, преди 
приемането на планове за сериозна 
реформа на фискалната политика, която 
може да има евентуално въздействие 
върху другите държави, така че да се 
даде възможност за оценка на 
евентуалните последствия за еврозоната 
като цяло, включително социалното 
въздействие и въздействието върху 
околната среда. Те следва да 
разглеждат своите бюджетни планове 
като въпрос от общ интерес и да ги 
представят на Комисията за целите на 
мониторинга, преди плановете да влязат 
в сила. Комисията следва да бъде в 
състояние при необходимост да приема 
становище относно проекта на 
бюджетен план, което държавата членка 
и по-специално бюджетните органи 
следва да бъдат приканени да вземат 
предвид при процеса на приемане на 
закона за бюджета. Посредством това 
становище следва да се гарантира, че 
политическите насоки на Съюза, дадени
в рамките на европейския семестър,
са надлежно отразени в процеса на 
изготвяне на националните бюджети.
По-специално становището следва да 
включва оценка на това дали 
бюджетните планове адекватно 
отразяват препоръките, издадени в 
рамките на европейския семестър.
Комисията следва да има готовност да 
представи становището пред 
парламента на съответната държава 
членка по негово искане. Когато се 
прави оценка за това дали и кога са 
изпълнени условията за приемане на 
решение за започване срещу 
съответната държава членка на 
процедура при прекомерен дефицит, 
следва да се вземе предвид до каква 
степен е изпълнено това становище, 
като непредприемане на действия в 
отговор на ранните указания на 
Комисията следва да се разглежда като 
усложняващ фактор. Също така 
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Комисията цялостна оценка на 
плановете.

Еврогрупата следва да обсъди 
бюджетната ситуация и перспективите 
за еврозоната въз основа на изготвена от 
Комисията цялостна оценка на 
плановете.

Or. en

Изменение 39
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Както показа кризата с държавните 
дългови инструменти и по-специално 
нуждата от въвеждането на общи 
финансови механизми за защита, 
държавите членки, чиято парична 
единица е еврото, взаимно усещат 
ефектите от своите бюджетни политики.
Всяка държава членка, чиято парична 
единица е еврото, следва да се 
консултира с Комисията и други 
държави членки, чиято парична единица 
е еврото, преди приемането на планове 
за сериозна реформа на фискалната 
политика, която може да има 
евентуално въздействие върху другите 
държави, така че да се даде възможност 
за оценка на евентуалните последствия 
за еврозоната като цяло. Те следва да 
разглеждат своите бюджетни планове 
като въпрос от общ интерес и да ги 
представят на Комисията за целите на 
мониторинга, преди плановете да влязат 
в сила. Комисията следва да бъде в 
състояние при необходимост да приема 
становище относно проекта на 
бюджетен план, което държавата членка 
и по-специално бюджетните органи 
следва да бъдат приканени да вземат 
предвид при процеса на приемане на 
закона за бюджета. Посредством това 

(10) Както показа кризата с държавните 
дългови инструменти и по-специално 
нуждата от въвеждането на общи 
финансови механизми за защита, 
държавите членки, чиято парична 
единица е еврото, взаимно усещат 
ефектите от своите бюджетни политики.
Всяка държава членка, чиято парична 
единица е еврото, следва да се 
консултира с Комисията и други 
държави членки, чиято парична единица 
е еврото, преди приемането на планове 
за сериозна реформа на фискалната 
политика, която може да има 
евентуално въздействие върху другите 
държави, така че да се даде възможност 
за оценка на евентуалните последствия 
за еврозоната като цяло. Те следва да 
разглеждат своите бюджетни планове 
като въпрос от общ интерес и да ги 
представят на Комисията за целите на 
мониторинга, преди плановете да влязат 
в сила. Комисията следва да бъде в 
състояние при необходимост да приема 
становище относно проекта на 
бюджетен план, което държавата членка 
и по-специално бюджетните органи 
следва да бъдат приканени да вземат 
предвид при процеса на приемане на 
закона за бюджета. Посредством това 
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становище следва да се гарантира, че 
политическите насоки на Съюза в 
бюджетната сфера са надлежно 
отразени в процеса на изготвяне на 
националните бюджети. По-специално 
становището следва да включва оценка 
на това дали бюджетните планове 
адекватно отразяват препоръките, 
издадени в рамките на европейския 
семестър в бюджетната сфера.
Комисията следва да има готовност да 
представи становището пред 
парламента на съответната държава 
членка по негово искане. Когато се 
прави оценка за това дали и кога са 
изпълнени условията за приемане на 
решение за започване срещу 
съответната държава членка на 
процедура при прекомерен дефицит, 
следва да се вземе предвид до каква 
степен е изпълнено това становище, 
като непредприемане на действия в 
отговор на ранните указания на 
Комисията следва да се разглежда като 
усложняващ фактор. Също така 
Еврогрупата следва да обсъди 
бюджетната ситуация и перспективите 
за еврозоната въз основа на изготвена от 
Комисията цялостна оценка на 
плановете.

становище следва да се гарантира, че 
политическите насоки на Съюза в 
бюджетната сфера са надлежно 
отразени в процеса на изготвяне на 
националните бюджети. По-специално 
становището следва да включва оценка 
на това дали бюджетните планове 
адекватно отразяват целите на 
стратегията „Европа 2020“ в 
областта на растежа, заетостта и 
социалната сфера, както и
препоръките, издадени в рамките на 
европейския семестър. Комисията 
следва да има готовност да представи 
становището пред парламента на 
съответната държава членка по негово 
искане. Когато се прави оценка за това 
дали и кога са изпълнени условията за 
приемане на решение за започване 
срещу съответната държава членка на 
процедура при прекомерен дефицит, 
следва да се вземе предвид до каква 
степен е изпълнено това становище, 
като непредприемане на действия в 
отговор на ранните указания на 
Комисията следва да се разглежда като 
усложняващ фактор. Също така 
Еврогрупата следва да обсъди 
бюджетната ситуация и перспективите 
за еврозоната въз основа на изготвена от 
Комисията цялостна оценка на 
плановете.

Or. en

Изменение 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Държавите членки, чиято парична 
единица е еврото и които са в процедура 
при прекомерен дефицит, следва да 

(11) Държавите членки, чиято парична 
единица е еврото и които са в процедура 
при прекомерен дефицит, следва да 
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бъдат подложени на по-строг 
мониторинг, за да се гарантира пълно 
и своевременно коригиране на 
прекомерния дефицит. По-строгият 
мониторинг следва да осигури 
ранното коригиране на всякакви 
отклонения от препоръките на 
Съвета за коригиране на прекомерния 
дефицит. Този мониторинг следва да 
допълни разпоредбите на Регламент 
(EО) № 1467/97. Условията на този по-
строг мониторинг следва да се 
степенуват в зависимост от етапа на 
процедурата, която се прилага по 
отношение на държавата членка, както е 
предвидено в член 126 от Договора.

бъдат подложени на по-строго 
наблюдение. Условията на този по-
строг мониторинг следва да се 
степенуват в зависимост от етапа на 
процедурата, която се прилага по 
отношение на държавата членка, както е 
предвидено в член 126 от Договора.

Or. en

Изменение 41
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Държавите членки, чиято парична 
единица е еврото и които са в процедура 
при прекомерен дефицит, следва да 
бъдат подложени на по-строг 
мониторинг, за да се гарантира пълно и 
своевременно коригиране на 
прекомерния дефицит. По-строгият 
мониторинг следва да осигури ранното 
коригиране на всякакви отклонения от 
препоръките на Съвета за коригиране на 
прекомерния дефицит. Този мониторинг 
следва да допълни разпоредбите на 
Регламент (EО) № 1467/97. Условията 
на този по-строг мониторинг следва да 
се степенуват в зависимост от етапа на 
процедурата, която се прилага по 
отношение на държавата членка, както е 
предвидено в член 126 от Договора.

(11) Държавите членки, чиято парична 
единица е еврото и които са в процедура 
при прекомерен дефицит, следва да 
бъдат подложени на по-строг 
мониторинг, за да се гарантира пълно и 
своевременно коригиране на 
прекомерния дефицит. По-строгият 
мониторинг следва да осигури ранното 
коригиране на всякакви отклонения от 
препоръките на Съвета за коригиране на 
прекомерния дефицит, като се 
насърчава устойчивият растеж. Този 
мониторинг следва да допълни 
разпоредбите на Регламент (EО) № 
1467/97. Условията на този по-строг 
мониторинг следва да се степенуват в 
зависимост от етапа на процедурата, 
която се прилага по отношение на 
държавата членка, както е предвидено в 
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член 126 от Договора.

Or. en

Изменение 42
Thomas Mann

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на по-строг 
мониторинг по отношение на държави 
членки в процедура при прекомерен 
дефицит следва да позволи да се 
установят рисковете за спазването на 
срока за коригиране на прекомерния 
дефицит на дадена държава членка. Ако 
такива рискове бъдат установени, 
Комисията следва да изготви препоръка 
към държавата членка за мерките, които 
трябва да бъдат взети в рамките на 
определен период от време, която 
следва да бъде представена пред 
парламента на съответната държава 
членка по негово искане. Тази оценка 
следва да даде възможност за бързо 
овладяване на всякакво развитие на 
ситуацията, което излага на риск 
коригирането на прекомерния дефицит 
в определения срок. Оценка на 
спазването на тази препоръка на 
Комисията следва да бъде част от 
непрекъснатото оценяване от Комисията 
на ефективните действия за коригиране 
на прекомерния дефицит. Когато взема 
решение дали са предприети ефективни 
действия за коригиране на прекомерния 
дефицит, Съветът следва също така да 
прецени дали държавата членка се е 
съобразила с препоръката на Комисията.

(12) Прилагането на точен и стриктен 
преглед по отношение на държави 
членки в процедура при прекомерен 
дефицит следва да позволи да се 
установят рисковете за спазването на 
срока за коригиране на прекомерния 
дефицит на дадена държава членка. Ако 
такива рискове бъдат установени, 
Комисията следва да изготви препоръка 
към държавата членка за мерките, които 
трябва да бъдат взети в рамките на 
определен период от време, която 
следва да бъде представена пред 
парламента на съответната държава 
членка по негово искане. Тази оценка 
следва да даде възможност за бързо 
овладяване на всякакво развитие на 
ситуацията, което излага на риск 
коригирането на прекомерния дефицит 
в определения срок. Оценка на 
спазването на тази препоръка на
Комисията следва да бъде част от 
непрекъснатото оценяване от Комисията 
на ефективните действия за коригиране 
на прекомерния дефицит. Когато взема 
решение дали са предприети ефективни 
действия за коригиране на прекомерния 
дефицит, Съветът следва също така да 
прецени дали държавата членка се е 
съобразила с препоръката на Комисията
и до каква степен това оказва влияние 
върху целите по отношение на 
заетостта. В случай на неспазване 
следва да се предвидят строги 
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санкции. Всяка държава членка обаче 
следва да запази своя бюджетен 
суверенитет. Съветът и Комисията, 
при всички бюджетни оценки в 
рамките на процедурата при 
прекомерен дефицит, следва да 
обръщат нужното внимание на 
прилагането на системи за социална 
сигурност, допринасящи за 
постигането на целите на Съюза за 
устойчив растеж.

Or. en

Изменение 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на по-строг 
мониторинг по отношение на държави 
членки в процедура при прекомерен 
дефицит следва да позволи да се 
установят рисковете за спазването на 
срока за коригиране на прекомерния 
дефицит на дадена държава членка. Ако 
такива рискове бъдат установени, 
Комисията следва да изготви препоръка 
към държавата членка за мерките, които 
трябва да бъдат взети в рамките на 
определен период от време, която 
следва да бъде представена пред 
парламента на съответната държава 
членка по негово искане. Тази оценка 
следва да даде възможност за бързо 
овладяване на всякакво развитие на 
ситуацията, което излага на риск 
коригирането на прекомерния дефицит 
в определения срок. Оценка на 
спазването на тази препоръка на 
Комисията следва да бъде част от 
непрекъснатото оценяване от 
Комисията на ефективните действия 

(12) Прилагането на по-строго 
наблюдение по отношение на държави 
членки в процедура при прекомерен 
дефицит следва да позволи да се 
установят рисковете за спазването на 
срока за коригиране на прекомерния 
дефицит на дадена държава членка. Ако 
такива рискове бъдат установени, 
Комисията следва да изготви препоръка 
към държавата членка за мерките, които 
трябва да бъдат взети в рамките на 
определен период от време, която 
следва да бъде представена пред 
парламента на съответната държава 
членка по негово искане. Тази оценка 
следва да даде възможност за бързо 
овладяване на всякакво развитие на 
ситуацията, което излага на риск 
коригирането на прекомерния дефицит 
в определения срок.
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за коригиране на прекомерния 
дефицит. Когато взема решение дали 
са предприети ефективни действия за 
коригиране на прекомерния дефицит, 
Съветът следва също така да прецени 
дали държавата членка се е 
съобразила с препоръката на 
Комисията.

Or. en

Изменение 44
Roger Helmer

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на по-строг 
мониторинг по отношение на държави 
членки в процедура при прекомерен 
дефицит следва да позволи да се 
установят рисковете за спазването на 
срока за коригиране на прекомерния 
дефицит на дадена държава членка. Ако 
такива рискове бъдат установени, 
Комисията следва да изготви препоръка 
към държавата членка за мерките, които 
трябва да бъдат взети в рамките на 
определен период от време, която 
следва да бъде представена пред 
парламента на съответната държава 
членка по негово искане. Тази оценка 
следва да даде възможност за бързо 
овладяване на всякакво развитие на 
ситуацията, което излага на риск 
коригирането на прекомерния дефицит 
в определения срок. Оценка на 
спазването на тази препоръка на 
Комисията следва да бъде част от 
непрекъснатото оценяване от Комисията 
на ефективните действия за коригиране 
на прекомерния дефицит. Когато взема 
решение дали са предприети ефективни 
действия за коригиране на прекомерния 

(12) Прилагането на по-строг 
мониторинг по отношение на държави 
членки в процедура при прекомерен 
дефицит следва да позволи да се 
установят рисковете за спазването на 
срока за коригиране на прекомерния 
дефицит на дадена държава членка. Ако 
такива рискове бъдат установени, 
Комисията следва да изготви препоръка 
към държавата членка за мерките, които 
трябва да бъдат взети в рамките на 
определен период от време, която 
следва да бъде представена пред 
парламента на съответната държава 
членка по негово искане. Тази оценка 
следва да даде възможност за бързо 
овладяване на всякакво развитие на 
ситуацията, което излага на риск 
коригирането на прекомерния дефицит 
в определения срок. Оценка на 
спазването на тази препоръка на 
Комисията следва да бъде част от 
непрекъснатото оценяване от Комисията 
на ефективните действия за коригиране 
на прекомерния дефицит. Когато взема 
решение дали са предприети ефективни 
действия за коригиране на прекомерния 
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дефицит, Съветът следва също така да 
прецени дали държавата членка се е 
съобразила с препоръката на Комисията.

дефицит, Съветът следва също така да 
прецени дали държавата членка се е
съобразила с препоръката на Комисията.
Всяка държава членка обаче следва да 
запази своя бюджетен суверенитет в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност.

Or. en

Изменение 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се засили диалогът между 
институциите на Съюза, по-специално 
между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията, както и да се осигури по-
голяма прозрачност и отчетност, 
компетентната комисия на 
Европейския парламент може да 
предостави възможност на 
заинтересованата държава-членка, за 
която се отнася препоръката на 
Комисията, да участва в обмен на 
мнения,

(13) С цел да се засили диалогът между 
институциите на Съюза, по-специално 
между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията, както и да се осигури по-
голяма прозрачност и отчетност, 
компетентните комисии на 
Европейския парламент може да 
предостави възможност на 
заинтересованата държава-членка, за 
която се отнася препоръката на 
Комисията, да участва в обмен на 
мнения,

Or. en

Изменение 46
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се засили диалогът между 
институциите на Съюза, по-специално 

(13) С цел да се засили диалогът между 
институциите на Съюза, по-специално 
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между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията, както и да се осигури по-
голяма прозрачност и отчетност, 
компетентната комисия на Европейския 
парламент може да предостави 
възможност на заинтересованата 
държава-членка, за която се отнася 
препоръката на Комисията, да участва
в обмен на мнения,

между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията, както и да се осигури по-
голяма прозрачност и отчетност, 
компетентната комисия на Европейския 
парламент може да предостави 
възможност на държава членка, за която 
е издадена препоръка на Комисията, 
както и на социалните партньори на 
тази държава-членка да участват в 
размяна на мнения,

Or. en

Изменение 47
Roger Helmer

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) С цел да се засили диалогът между 
институциите на Съюза, по-специално 
между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията, както и да се осигури по-
голяма прозрачност и отчетност, 
компетентната комисия на Европейския 
парламент може да предостави 
възможност на заинтересованата 
държава-членка, за която се отнася 
препоръката на Комисията, да участва в 
обмен на мнения,

(13) С цел да се засили диалогът между 
институциите на Съюза, по-специално 
между Европейския парламент, Съвета 
и Комисията, както и да се осигури 
адекватен демократичен контрол, по-
голяма прозрачност и отчетност, 
компетентната комисия на Европейския 
парламент може да предостави 
възможност на заинтересованата 
държава-членка, за която се отнася 
препоръката на Комисията, да участва в 
размяна на мнения,

Or. en

Изменение 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

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



PE483.671v01-00 26/49 AM\893420BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допълване на системата за 
многостранен надзор на бюджетните 
политики, както е предвидено в 
Регламент (ЕО) № 1466/97, с 
допълнителни изисквания за 
мониторинг, за да се гарантира, че 
политическите препоръки на Съюза в 
бюджетната област са подходящо 
включени при подготовката на 
националните бюджети;

б) допълване на системата за 
многостранно наблюдение на 
бюджетните политики, установена в 
Регламент (ЕО) № 1466/97, с 
допълнителни изисквания, за да се 
гарантира, че политическите препоръки 
на Съюза в бюджетната област са 
надлежно отразени в процеса на 
изготвяне на националните бюджети;

Or. en

Изменение 49
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) засилени разпоредби за национални 
бюджетни правила и координиране на 
икономическата политика;

Or. en

Изменение 50
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Прилагането на настоящия 
регламент спазва изцяло член 153, 
параграф 3 и член 152 от ДФЕС, а 
решенията, взети съгласно 
настоящия регламент, спазват 
принципите на субсидиарност и 
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социален диалог и правомощията на 
държавите членки и на социалните 
партньори по отношение на 
формирането на работната заплата 
и пенсионното осигуряване. 
Прилагането на настоящия 
регламент съответства на член 28 
от Хартата на основните права на 
ЕС и не засяга правото на водене на 
преговори, сключване или прилагане на 
колективни споразумения, както и 
правото на колективни действия, при 
надлежно зачитане на националните 
практики за колективно договаряне 
или националното право.

Or. en

Изменение 51
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи бюджетни разпоредби Общи бюджетни разпоредби и 
информационни изисквания относно 
емитирането на държавни дългови 
инструменти 

Or. en

Изменение 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки оповестяват 
ежегодно не по-късно от 15 април 
своите средносрочни фискални планове 

1. Държавите членки определят 
ежегодно не по-късно от 15 април 
своите средносрочни фискални планове 
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в съответствие със средносрочната си 
бюджетна рамка, изработена въз основа 
на независима макроикономическа 
прогноза, заедно с програмите им за 
стабилност.

в съответствие със средносрочната си 
бюджетна рамка, изработена въз основа 
на независима макроикономическа 
прогноза, заедно с програмите им за 
стабилност.

Or. en

Изменение 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проектозаконът за консолидирания 
държавен бюджет се оповестява 
всяка година не по-късно от 15 
октомври заедно със заложените в 
него независими макроикономически 
прогнози.

заличава се

Or. en

Изменение 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Законът за консолидирания държавен 
бюджет се приема и се публикува всяка 
година не по-късно от 31 декември.

3. Законът за консолидирания държавен 
бюджет се приема до декември.

Or. en

Изменение 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки въвеждат числово 
изразени фискални правила по 
отношение на бюджетното салдо, 
посредством които в процеса на 
изработване на националните бюджети 
отразяват своята средносрочна 
бюджетна цел, както е посочено в член 
2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на 
Съвета. Тези правила се отнасят до 
държавното управление като цяло и 
имат обвързващ характер, заложен 
по възможност в конституцията.

1. Държавите-членки въвеждат числово 
изразени фискални правила по 
отношение на бюджетното салдо, 
посредством които в процеса на 
изработване на националните бюджети 
отчитат своята средносрочна 
бюджетна цел, както е посочено в член 
2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на 
Съвета.

Or. en

Изменение 56
Roger Helmer

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки въвеждат числово 
изразени фискални правила по 
отношение на бюджетното салдо, 
посредством които в процеса на 
изработване на националните бюджети 
отразяват своята средносрочна 
бюджетна цел, както е посочено в член 
2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на 
Съвета. Тези правила се отнасят до 
държавното управление като цяло и 
имат обвързващ характер, заложен 
по възможност в конституцията.

1. Държавите-членки въвеждат числово 
изразени фискални правила по 
отношение на бюджетното салдо, 
посредством които в процеса на 
изработване на националните бюджети 
отразяват своята средносрочна 
бюджетна цел, както е посочено в член 
2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на 
Съвета. Тези национални 
конституционни правила се отнасят до 
държавното управление като цяло. 

Or. en
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Изменение 57
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. В допълнение към Регламент (ЕО) 
№1466/97 държавите членки 
гарантират, че бюджетната позиция 
на държавното управление е 
балансирано или с излишък.

Or. en

Изменение 58
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Бюджетната позиция на 
държавното управление се счита за 
балансирана, ако годишният 
структурен баланс на държавното 
управление е достигнал своята 
специфична за държавата 
средносрочна цел, както е определено 
в преработения Пакт за стабилност 
и растеж с долна граница на 
структурен дефицит 0,5 % от 
брутния вътрешен продукт по 
пазарни цени.  Държавите членки 
гарантират бързо доближаване до 
своите съответни средносрочни цели. 
Държавите членки могат временно да 
се отклонят от своите средносрочни 
цели или от адаптирания план за 
тяхното постигане, само при 
извънредни обстоятелства, както е 
определено в Пакта за стабилност и 
растеж.
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Когато съотношението на 
държавния дълг към брутния 
вътрешен продукт по пазарни цени е 
значително под 60 % и когато 
рисковете по отношение на 
дългосрочната устойчивост на 
публичните финанси са ниски, 
долната граница на средносрочната 
цел, определена във втората алинея, 
може да достигне структурен 
дефицит от не повече от 1,0 % от 
брутния вътрешен продукт по 
пазарни цени.

Or. en

Изменение 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки разполагат с 
независим фискален съвет за 
мониторинг на изпълнението на 
националните фискални правила, 
предвидени в параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 60
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Информационни изисквания относно 
емитирането на държавни дългови 
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инструменти
С оглед по-доброто координиране на 
планирането и оптимизиране на 
условията за финансиране на 
държавни дългови инструменти 
държавите членки докладват 
предварително на Комисията и на 
Съвета за своите планове за 
емитиране на държавни дългови 
инструменти.

Or. en

Изменение 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки представят 
ежегодно на Комисията и 
Еврогрупата проект на бюджетен 
план за предстоящата година, не по-
късно от 15 октомври.

заличава се

Or. en

Изменение 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Проектът на бюджетен план съдържа 
следната информация за предстоящата 
година:

3. Проектът на бюджетен план може да 
съдържа следната информация за 
предстоящата година:

Or. en
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Изменение 63
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) оценка на съответствието между 
проекта на бюджетен план и целите 
на Съюза в областта на растежа и 
заетостта, общите насоки за 
икономическите и финансовите 
политики на държавите членки и на 
Съюза и насоките за политиките в 
областта на заетостта на 
държавите членки;

Or. en

Изменение 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) подробно описание на 
прогнозираните разходи, пряко 
свързани с постигането на целите, 
заложени с стратегията на Съюза за 
растеж и работни места, в това 
число публичните инвестиции, при 
използване на показателите от 
общата оценъчна рамка;

Or. en

Изменение 65
Frédéric Daerden
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) отражението на проекта на 
бюджетен план по отношение на 
целите на ЕС 2020 в областта на 
растежа, заетостта и социалната 
политика.

Or. en

Изменение 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) социална оценка на въздействието 
на проекта на бюджетен план, както 
и оценка на неговата 
последователност с целите на Съюза 
в областта на растежа и заетостa и 
с общите насоки за икономическите  
политики на държавите членки и 
насоките за политиките в областта 
на заетостта на държавите членки;

Or. en

Изменение 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прогнозите за разходите и приходите 
при непроменени политики, изразени 
като процент от БВП за консолидирания 

б) прогнозите за разходите и приходите, 
изразени като процент от БВП за 
консолидирания държавен бюджет и 
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държавен бюджет и техните основни 
компоненти;

техните основни компоненти;

Or. en

Изменение 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) целевите разходи и приходи, 
изразени като процент от БВП, на 
консолидирания държавен бюджет и 
основните му компоненти, като се 
вземат предвид заложените в член 5, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1466/97 условия и критерии за 
определяне на нарастването на 
държавните разходи, като не се 
отчитат дискреционните мерки по 
отношение на приходите;

заличава се

Or. en

Изменение 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) подробно описание и добре 
документирано количествено 
определяне на мерките, които трябва 
да бъдат вписани в бюджета за 
следващата година с цел постигане на 
съответствие между посочените в 
точка в) цели и предоставените в 
съответствие с буква б) прогнози при 
непроменена политика. Описанието 

г) описание на плановете за цялостна 
реформа на фискалната политика, която 
може да окаже евентуално въздействие 
върху други държави членки, чиято 
парична единица е еврото.
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може да бъде по-малко подробно за
мерки, чието въздействие върху 
бюджета се оценява на по-малко от 
0,1% от БВП. Особено внимание се 
обръща на плановете за цялостна 
реформа на фискалната политика, която 
може да окаже евентуално въздействие 
върху други държави-членки, чиято 
парична единица е еврото.

Or. en

Изменение 70
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) основните допускания относно 
очакваното икономическо развитие и 
важни икономически променливи, които 
имат отношение към постигането на 
бюджетните цели. Тези допускания се 
основават на независима прогноза за 
макроикономическия растеж;

д) основните допускания относно 
очакваното икономическо и социално 
развитие и важни икономически и 
социални променливи, които имат 
отношение към постигането на 
бюджетните цели. Тези допускания се 
основават на независима прогноза за 
макроикономическия растеж;

Or. en

Изменение 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) при целесъобразност, 
допълнителни указания за начина, по 
който ще бъдат изпълнени в 
бюджетната област последните 
препоръки, отправени до 

заличава се
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съответната държава-членка в 
съответствие с член 121 от Договора.

Or. en

Изменение 72
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато бюджетните цели, 
докладвани в проекта за бюджетен 
план в съответствие с параграф 3, 
букви а) и в), или прогнозите при 
запазване на политиката се 
различават от тези в последната 
програма за стабилност, разликите са 
обясняват надлежно.

4. Когато проектът за бюджетен план 
се различава от насоките на 
последната програма за стабилност, 
разликите са обясняват.

Or. en

Изменение 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Държавите членки включват в 
своите програми за стабилност и 
национални програми за реформа 
актуализирано и подробно описание 
на прогнозираните разходи, пряко 
свързани с постигането на целите, 
заложени с стратегията на Съюза за 
растеж и работни места, в това 
число публичните инвестиции, при 
използване на показателите от 
общата оценъчна рамка. Подробното 
описание описано по-горе надлежно 



PE483.671v01-00 38/49 AM\893420BG.doc

BG

обяснява разликите на 
прогнозираните разходи от най-
неотдавнашните програми за 
стабилност.

Or. en

Изменение 74
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията установи особено 
сериозно несъответствие със 
задълженията относно бюджетната 
политика, определени в Пакта за 
стабилност и растеж, изисква в срок 
от две седмици след предаването на 
проекта на бюджетен план съответната 
държава членка да преразгледа проекта 
на бюджетен план. Решението се 
оповестява.

Когато Комисията установи особено 
сериозно несъответствие с препоръките 
за всяка отделна държава, отправени 
в европейския семестър, тя изисква в 
срок от две седмици след предаването 
на проекта на бюджетен план 
съответната държава членка да 
преразгледа проекта на бюджетен план. 
Решението се оповестява.

Or. en

Изменение 75
Roger Helmer

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията установи особено 
сериозно несъответствие със 
задълженията относно бюджетната 
политика, определени в Пакта за 
стабилност и растеж, изисква в срок от 
две седмици след предаването на 
проекта на бюджетен план съответната 
държава-членка да преразгледа проекта 

Когато Комисията установи особено 
сериозно несъответствие със 
задълженията относно бюджетната 
политика, определени в Пакта за 
стабилност и растеж, изисква в срок от 
две седмици след предаването на 
проекта на бюджетен план съответната 
държава-членка да преразгледа проекта 
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на бюджетен план. Решението се 
оповестява.

на бюджетен план. Искането на 
Комисията и отговорът на 
засегнатата държава членка се 
оповестяват публично по прозрачен 
начин.

Or. en

Изменение 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Параграфи 2―4 се прилагат в случай на 
ревизиран проект на бюджетния план.

Параграфи 2―4а се прилагат в случай 
на ревизиран проект на бюджетния 
план.

Or. en

Изменение 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, ако е необходимо, приема 
становище относно проекта на 
бюджетен план до 30 ноември.

1. Комисията приема становище 
относно проекта на бюджетен план до 1
ноември, когато дадена държава 
членка не представи бюджета си 
съгласно задълженията по Пакта за 
стабилност и растеж и пристъпя 
към целите, определени в 
стратегията на Съюза за растеж и 
работни места;

Or. en
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Изменение 78
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, ако е необходимо, приема 
становище относно проекта на 
бюджетен план до 30 ноември.

1. Комисията, ако е необходимо, приема 
становище относно проекта на 
бюджетен план до 30 ноември. В тази 
връзка Комисията обръща надлежно 
внимание на прилагането на 
стратегията Европа 2020 за растеж 
и работни места от страна на 
съответната държава членка.

Or. en

Изменение 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Становището на Комисията се 
оповестява публично и се представя от 
Комисията пред парламента на 
съответната държава-членка по негово 
искане.

2. Становището на Комисията се 
оповестява публично и се представя от 
Комисията пред парламента на 
съответната държава членка или от 
Европейския парламент по негово 
искане.

Or. en

Изменение 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията прави цялостна оценка на 
бюджетната ситуация и на 
перспективите в еврозоната като цяло. 
Докладът се оповестява публично.

3. Комисията може да направи
цялостна оценка на бюджетната 
ситуация и на перспективите в
еврозоната като цяло. Докладът се 
оповестява публично.

Or. en

Изменение 81
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията прави цялостна оценка на 
бюджетната ситуация и на 
перспективите в еврозоната като цяло. 
Докладът се оповестява публично.

3. Комисията прави цялостна оценка на 
бюджетната ситуация и на 
перспективите в еврозоната като цяло. 
Докладът се оповестява публично, 
както и техните въздействия по 
отношение на целите за растеж, 
заетост и социална сигурност на ЕС 
2020.

Or. en

Изменение 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на общата оценка,
направена от Комисията в съответствие 
с параграф 3, Еврогрупата обсъжда
становищата на Комисията относно 
националните бюджетни планове и 
бюджетната ситуация и перспективите в 

4. Въз основа на общата оценка, 
направена от Комисията в съответствие 
с параграф 3, Еврогрупата може да 
обсъди становищата на Комисията 
относно националните бюджетни 
планове и бюджетната ситуация и 
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еврозоната като цяло. Докладът се 
оповестява публично.

перспективите в еврозоната като цяло. 
Докладът се оповестява публично.

Or. en

Изменение 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на общата оценка, 
направена от Комисията в съответствие 
с параграф 3, Еврогрупата обсъжда
становищата на Комисията относно 
националните бюджетни планове и 
бюджетната ситуация и перспективите в 
еврозоната като цяло. Докладът се 
оповестява публично.

4. Въз основа на общата оценка, 
направена от Комисията в съответствие 
с параграф 3, Еврогрупата и 
съответните комисии на 
Европейския парламент обсъждат
становищата на Комисията относно 
националните бюджетни планове и 
бюджетната ситуация и перспективите в 
еврозоната като цяло. Докладът се 
оповестява публично.

Or. en

Изменение 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Съветът реши в 
съответствие с член 126, параграф 6 
от Договора, че в дадена държава-
членка съществува прекомерен 
дефицит, разпоредбите на параграфи 
2—5 от настоящия член се прилагат 
по отношение на съответната 
държава-членка до отмяната на 
процедурата при прекомерен 
дефицит.

заличава се
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Or. en

Изменение 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава-членка докладва редовно пред 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет или всеки 
подкомитет, който бъде определен за 
тази цел, годишното изпълнение на 
консолидирания държавен бюджет и 
неговите подсектори, предприетите 
дискреционни мерки по отношение на 
разходите и приходите, целите за 
държавните разходи и приходи, както и 
информация относно взетите мерки и 
естеството на мерките, предвидени за 
постигане на целите. Докладът се 
оповестява публично.

Държава членка докладва редовно пред 
Комисията, Европейския парламент,
Икономическия и финансов комитет или 
всеки подкомитет, който бъде 
определен за тази цел, годишното 
изпълнение на консолидирания 
държавен бюджет и неговите 
подсектори, предприетите 
дискреционни мерки по отношение на 
разходите и приходите, целите за 
държавните разходи и приходи, както и 
информация относно взетите мерки и 
естеството на мерките, предвидени за 
постигане на целите. Докладът е 
придружен от социална оценка на 
въздействието. Докладът се оповестява 
публично.

Or. en

Изменение 86
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава-членка докладва редовно пред
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет или всеки 
подкомитет, който бъде определен за 
тази цел, годишното изпълнение на 
консолидирания държавен бюджет и 

Държава членка докладва редовно пред 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет или всеки 
подкомитет, който бъде определен за 
тази цел, годишното изпълнение на 
консолидирания държавен бюджет и 
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неговите подсектори, предприетите 
дискреционни мерки по отношение на 
разходите и приходите, целите за 
държавните разходи и приходи, както и 
информация относно взетите мерки и 
естеството на мерките, предвидени за 
постигане на целите. Докладът се 
оповестява публично.

неговите подсектори, предприетите 
дискреционни мерки по отношение на 
разходите и приходите, целите за 
държавните разходи и приходи, както и 
информация относно взетите мерки и 
тяхното въздействие по отношение 
на а целите за растеж, заетост и 
социална сигурност на ЕС 2020, както 
и естеството на мерките, предвидени за 
постигане на целите. Докладът се 
оповестява публично.

Or. en

Изменение 87
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава-членка докладва редовно пред 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет или всеки 
подкомитет, който бъде определен за 
тази цел, годишното изпълнение на 
консолидирания държавен бюджет и 
неговите подсектори, предприетите 
дискреционни мерки по отношение на 
разходите и приходите, целите за 
държавните разходи и приходи, както и 
информация относно взетите мерки и 
естеството на мерките, предвидени за 
постигане на целите. Докладът се 
оповестява публично.

Държава членка докладва редовно пред 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет или всеки 
подкомитет, който бъде определен за 
тази цел, годишното изпълнение на 
консолидирания държавен бюджет и 
неговите подсектори, бюджетното и 
социалното отражение на 
предприетите дискреционни мерки по 
отношение на разходите и приходите, 
целите за държавните разходи и 
приходи, както и информация относно 
взетите мерки и естеството на мерките, 
предвидени за постигане на целите. 
Докладът се оповестява публично.

Or. en

Изменение 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) извършва цялостен независим одит 
на сметките на държавното 
управление в сътрудничество с 
националните върховни институции 
за одит, като целта е да се оцени 
надеждността, пълнотата и 
точността на тези публични сметки 
за целите на процедурата при 
прекомерен дефицит, и докладва за 
извършения одит. В тази връзка 
Комисията (Евростат) оценява 
качеството на статистическите 
данни, предоставени от съответната 
държава-членка в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 679/20103;

заличава се

Or. en

Изменение 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на риск от неспазване на 
срока за коригиране на прекомерния 
дефицит Комисията отправя препоръка 
към съответната държава членка за 
приемане на допълнителни мерки, в 
рамките на период, съобразен със срока 
за коригиране на прекомерния дефицит, 
посочен в параграф 1. Комисията 
оповестява препоръката публично и я 
представя пред парламента на 
съответната държава членка по негово 
искане.

2. В случай на риск от неспазване на 
срока за коригиране на прекомерния 
дефицит Комисията отправя препоръка 
към съответната държава членка за 
приемане на допълнителни мерки, в 
рамките на период, съобразен със срока 
за коригиране на прекомерния дефицит, 
посочен в параграф 1. Комисията 
оповестява препоръката публично и я 
представя пред парламента на 
съответната държава членка по искане 
на парламента на съответната 
държава членка и по искане на 
Европейския парламент.
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Or. en

Изменение 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на срока, определен в 
препоръката на Комисията, посочена в 
параграф 2, съответната държава-членка 
заедно с докладите, предвидени в член 
7, параграф 3, докладва на Комисията 
относно предприети в отговор на тази 
препоръка мерки. В доклада се посочва 
въздействието на предприетите 
дискреционни мерки върху бюджета, 
целите за държавните разходи и 
приходи, информация за приетите 
мерки и естеството на мерките, 
предвидени за постигане на целите, 
както и информация за други действия, 
предприети в отговор на препоръката на 
Комисията. Докладът се оповестява 
публично.

3. В рамките на срока, определен в 
препоръката на Комисията, посочена в
параграф 2, съответната държава членка 
заедно с докладите, предвидени в член 
7, параграф 3, докладва на Комисията 
относно предприети в отговор на тази 
препоръка мерки. В доклада се посочват 
въздействието на предприетите 
дискреционни мерки върху бюджета и 
социалната политика, целите за 
държавните разходи и приходи, 
информация за приетите мерки и 
естеството на мерките, предвидени за 
постигане на целите, както и 
информация за други действия, 
предприети в отговор на препоръката на 
Комисията както и въздействието на 
мерките върху осъществяването на 
напредък в посока постигане на 
целите на стратегията на Съюза за 
растеж и работни места. Докладът се 
оповестява публично.

Or. en

Изменение 91
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
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Съгласуваност с целите на Съюза за 
растеж и заетост

Настоящият регламент нито 
освобождава дадена държава членка 
от изпълняване на нейните 
задължения  по отношение на 
растежа, заетостта и социалните 
цели на стратегията ЕС 2020, нито 
оставя на страна или пренебрегва 
своето общо задължение за 
насърчаване на висока степен на 
заетост, гарантиране на адекватна 
социална защита и борба срещу 
социалното изключване в 
съответствие с разпоредбите на член 
9 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 92
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) отражението на настоящия 
регламент по отношение на растежа, 
заетостта и социалните цели на 
стратегията ЕС2020.

Or. en

Изменение 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) приноса на настоящия регламент 
за постигането на целите на 
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стратегията на Съюза за растеж и 
работни места;

Or. en

Изменение 94
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 a. Най-късно до 31 декември 2012 г. 
Европейската комисия представя 
предложения за Европейски пакт за 
обратно изкупуване на дълга.

Or. en

Изменение 95
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Икономически диалог

1. За да се насърчи диалогът между 
институциите на Съюза, по-
специално Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, и за да се 
гарантира по-голяма прозрачност и 
отчетност, компетентната комисия 
на Европейския парламент може да 
отправя покани до председателя на 
Съвета, Комисията и когато е 
уместно, председателя на 
Европейския съвет или председателя 
на Еврогрупата, да се явят пред 
комисията за обсъждане на 
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становищата и препоръките, които 
са приети съгласно настоящия 
регламент.
2. Компетентната комисия на 
Европейския парламент може да 
предложи на дадена държава членка, 
адресат на становище или препоръка 
съгласно настоящия регламент, 
възможността да участва в размяна 
на мнения.
3. Представителите на Комисията 
могат да бъдат поканени да участват 
в размяна на мнения с парламента на 
държавата членка, която е адресат 
на становище или препоръка съгласно 
настоящия регламент. 
4. Съветът и Комисията редовно 
информират Европейския парламент 
относно прилагането на настоящия 
регламент.
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Изменение 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се прилага 
по отношение на държавите-членки, 
за които по време на влизането в сила 
на настоящия регламент вече е в ход 
процедура при прекомерен дефицит.

заличава се
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