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Изменение 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент 
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Последиците от така наречените мерки за „бюджетна консолидация“ са ясни. 
Необходимо е: - да се прекрати икономическото управление и да се отмени пактът 
„Евро плюс“ и бюджетният пакт; - да се отмени Пактът за стабилност и да се 
замени с истински пакт за заетост и социален напредък;- да се насърчи заетостта, 
както и социалният и икономическият растеж чрез повече структурни и кохезионни 
фондове; - да се създаде фонд „Солидарност“ за подкрепа на държави, които имат 
нужда от това, в областта на производството, основните обществени услуги и 
създаването на работни места с трудови права.

Изменение 27
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Безпрецедентната глобална криза, 
която засегна света през последните 
три години, повлия сериозно на 
икономическия растеж и финансовата 
стабилност и предизвика силно 
влошаване на държавния дефицит и 
дълг на държавите членки, в резултат на 
което редица от тях потърсиха 
финансова помощ извън рамките на 
Съюза.

(1) Безпрецедентната глобална криза и 
спадът в икономическата дейност,
които засегнаха света през последните 
три години, повлияха сериозно на 
икономическия растеж и финансовата 
стабилност, предизвикаха силно 
влошаване на финансовите, 
икономическите и социалните 
условия и увеличиха държавния 
дефицит и дълг на държавите членки, в 
резултат на което редица от тях 
потърсиха финансова помощ извън 
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рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Безпрецедентната глобална криза, 
която засегна света през последните три 
години, повлия сериозно на 
икономическия растеж и финансовата 
стабилност и предизвика силно 
влошаване на държавния дефицит и 
дълг на държавите членки, в резултат на 
което редица от тях потърсиха 
финансова помощ извън рамките на 
Съюза.

(1) Безпрецедентната глобална криза, 
която засегна света през последните три 
години, повлия сериозно на 
икономическия растеж и финансовата 
стабилност и предизвика силно 
влошаване на финансовите, 
икономическите и социалните 
условия, както и на държавния 
дефицит и дълг на държавите членки, в 
резултат на което редица от тях 
потърсиха финансова помощ извън 
рамките на Съюза.

Or. en

Изменение 29
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Икономическата криза ясно 
показа, че ЕС трябва да следва 
алтернативна програма за
икономическата политика, която да 
осигурява не само мерки за строги 
икономии, но също така и развитие, 
висококачествена пълна заетост, 
устойчив растеж и фискална 
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отговорност в съответствие с 
целите и задачите на стратегията 
„Европа 2020“.

Or. en

Изменение 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Рязкото влошаване на 
икономическата и бюджетната 
ситуация на държавите членки 
имаше ужасни последици по 
отношение на рязкото повишаване на 
равнището на безработица в целия 
Съюз, като младите хора на възраст 
под 25 години бяха една от най-
засегнатите от кризата групи. 
Равнището на безработица на тази 
група достигна върхова стойност от 
20 %, като в много държави членки 
достига над 40 %. В резултат на това 
данъчната основа намаля, 
икономическите и социалните 
разходи силно се увеличиха, заедно с 
рязко нарастване на бедността и 
социалното изключване, а загубата на 
възможности за растеж сериозно 
възпрепятства пътя към 
икономическо и бюджетно 
възстановяване.

Or. en

Изменение 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 1a (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 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Всички политики на Европейския 
съюз трябва да бъдат в съответствие 
с Хартата на основните права, която 
предоставя на гражданите както 
индивидуални, така и колективни 
права. Освен това ЕС и неговите 
държави членки следва да спазват 
основните принципи, предвидени в 
основните конвенции на 
Международната организация на 
труда, която защитава основните 
права на всички работници.

Or. en
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Изменение 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В правото на Съюз следва да бъде 
заложено пълно съответствие между 
рамката за многостранен надзор на 
Съюза, установена с Договора, и 
евентуалните политически условия, с 
които е обвързана подобна финансова 
помощ. Икономическата и финансовата 
интеграция на държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, предполага 
засилен надзор, за да се предотврати 
разпространяване на затрудненията, 
които дадена държава членка изпитва по 
отношение на финансовата си 
стабилност, към останалата част на 
еврозоната.

(2) В правото на Съюза следва да бъде 
заложено пълно съответствие между 
рамката за многостранен надзор на 
Съюза, установена с Договора, и 
евентуалните политически условия, с 
които е обвързана подобна финансова 
помощ, придружено от стимули за 
насърчаване на устойчивия растеж, 
заетостта и социалния напредък. 
Икономическата и финансовата 
интеграция на държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, предполага 
засилен надзор, за да се предотврати 
разпространяване на затрудненията, 
които дадена държава членка изпитва по 
отношение на финансовата си 
стабилност, към останалата част на 
еврозоната.

Or. en

Изменение 34
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В правото на Съюз следва да бъде 
заложено пълно съответствие между 
рамката за многостранен надзор на 
Съюза, установена с Договора, и 
евентуалните политически условия, с 
които е обвързана подобна финансова 
помощ. Икономическата и финансовата 
интеграция на държавите членки, чиято 

(2) В правото на Съюза следва да бъде 
заложено пълно съответствие между 
рамката за многостранен надзор на 
Съюза, установена с Договора, и 
евентуалните политически условия, с 
които е обвързана подобна финансова 
помощ, придружено от стимули за 
насърчаване на растежа. 
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парична единица е еврото, предполага 
засилен надзор, за да се предотврати 
разпространяване на затрудненията, 
които дадена държава членка изпитва по 
отношение на финансовата си 
стабилност, към останалата част на 
еврозоната.

Икономическата и финансовата 
интеграция на държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, предполага 
засилен надзор, за да се предотврати 
разпространяване на затрудненията, 
които дадена държава членка изпитва по 
отношение на финансовата си 
стабилност, към останалата част на 
еврозоната.

Or. en

Изменение 35
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Концепцията за социално 
управление следва да бъде добавена 
към икономическото управление, 
включително към мерките за засилен 
надзор над икономическите 
политики, както и следва да се 
добавят някои подходящи и 
съгласувани социални мерки за 
запазване на заетостта.

Or. en

Изменение 36
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Обхватът на икономическия и 
фискалния надзор следва да бъде 
съобразен с тежестта на възникналите 
финансови затруднения, като следва да 

(3) Обхватът на икономическия и 
фискалния надзор следва да бъде 
съобразен с тежестта на възникналите 
финансови затруднения, като следва да 
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отразява естеството на получената 
финансова подкрепа, която може да 
варира от превантивна подкрепа въз 
основа на условия за допустимост до 
пълна програма за макроикономически 
корекции, обвързана с изпълнението на 
строги политически условия.

отразява естеството на получената 
финансова подкрепа, която може да 
варира от превантивна подкрепа въз 
основа на условия за допустимост до 
пълна програма за макроикономически 
корекции, обвързана с изпълнението на 
строги политически условия. Всяка 
програма за макроикономически 
корекции взема предвид, когато е 
възможно, националната програма за 
реформа на съответната държава в 
контекста на стратегията „Европа 
2020“ за растеж и работни места.

Or. en

Изменение 37
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Държава членка, чиято парична 
единица е еврото, следва да подлежи на 
засилен надзор, когато изпитва или е 
застрашена от сериозни финансови 
затруднения, за да се създадат условия 
за бързо възстановяване на нормалното 
положение и за предпазване на 
останалите държави членки от 
еврозоната от възможни отрицателни 
ефекти. Този засилен надзор следва да 
включва по-широк достъп до 
информацията, необходима за засилен 
мониторинг на икономическото, 
фискалното и финансовото положение, 
и периодично докладване пред 
Икономическия и финансов комитет 
(ИФК) или пред подкомитет, който той 
може да определи за тази цел. Същите 
условия за надзор следва да се прилагат 
по отношение на държавите членки, 
които искат превантивна помощ по 
линия на Европейския механизъм за 

(4) Държава членка, чиято парична 
единица е еврото, следва да подлежи на 
засилен надзор, когато изпитва или е 
застрашена от сериозни финансови 
затруднения, за да: а) се създадат 
условия за бързо възстановяване на 
нормалното положение и за предпазване 
на останалите държави членки от 
еврозоната от възможни отрицателни 
ефекти; б) се предотвратят 
последствията от финансови 
сътресения, водещи до намаляване на 
социалните помощи и неустойчивост 
на пенсионните системи; в) борба със 
социалното изключване, бедността и 
липсата на достъп до образователни 
възможности, особено за най-
уязвимите групи. Този засилен надзор 
следва да включва по-широк достъп до 
информацията, необходима за засилен 
мониторинг на икономическото, 
фискалното и финансовото положение, 
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финансова стабилност (ЕМФС), 
Европейския механизъм за стабилност 
(ЕМС), Международния валутен фонд 
(МВФ) или друга международна 
финансова институция.

и периодично докладване пред 
Икономическия и финансов комитет 
(ИФК) или пред подкомитет, който той 
може да определи за тази цел. Същите 
условия за надзор следва да се прилагат 
по отношение на държавите членки, 
които искат превантивна помощ по 
линия на Европейския инструмент за 
финансова стабилност (ЕИФС), 
Европейския механизъм за стабилност 
(ЕМС), Международния валутен фонд 
(МВФ) или друга международна 
финансова институция.

Or. en

Изменение 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Държава членка, чиято парична 
единица е еврото, следва да подлежи на 
засилен надзор, когато изпитва или е 
застрашена от сериозни финансови 
затруднения, за да се създадат условия 
за бързо възстановяване на нормалното 
положение и за предпазване на 
останалите държави членки от 
еврозоната от възможни отрицателни 
ефекти. Този засилен надзор следва да 
включва по-широк достъп до 
информацията, необходима за засилен 
мониторинг на икономическото, 
фискалното и финансовото положение, 
и периодично докладване пред 
Икономическия и финансов комитет 
(ИФК) или пред подкомитет, който той 
може да определи за тази цел. Същите 
условия за надзор следва да се прилагат 
по отношение на държавите членки, 
които искат превантивна помощ по 

(4) Държава членка, чиято парична 
единица е еврото, следва да подлежи на 
засилен надзор, когато изпитва или е 
застрашена от сериозни финансови 
затруднения, за да се създадат условия 
за бързо възстановяване на нормалното 
положение и за предпазване на 
останалите държави членки от 
еврозоната от възможни отрицателни 
ефекти. Този засилен надзор следва да 
включва по-широк достъп до 
информацията, необходима за засилен 
мониторинг на социалното, 
фискалното и финансовото положение, 
както и на положението в областта 
на заетостта, и въвеждането на 
периодично докладване пред 
Европейския парламент,
Икономическия и финансов комитет 
(ИФК), Комитета по заетостта (КЗ) 
и Комитета за социална закрила 
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линия на Европейския механизъм за 
финансова стабилност (ЕМФС), 
Европейския механизъм за стабилност 
(ЕМС), Международния валутен фонд 
(МВФ) или друга международна 
финансова институция.

(КСЗ) или пред подкомитет, който тези 
комитети могат да определят за тази 
цел. Същите условия за надзор следва 
да се прилагат по отношение на 
държавите членки, които искат 
превантивна помощ по линия на 
Европейския инструмент за финансова 
стабилност (ЕИФС), Европейския 
механизъм за стабилност (ЕМС), 
Международния валутен фонд (МВФ) 
или друга международна финансова 
институция.

Or. en

Изменение 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Надзорът над икономическата и
бюджетната ситуация трябва да бъде 
значително засилен за държавите 
членки, които прилагат програма за 
макроикономически корекции. Поради 
всеобхватния характер на тази 
програма всички други процедури за 
икономически и фискален надзор следва 
да бъдат прекратени за срока на 
програмата за макроикономически 
корекция, за да се избегне дублиране на 
задълженията за докладване.

(5) Надзорът над икономическата,
бюджетната и социалната ситуация, 
както и над ситуацията в областта 
на заетостта, следва да бъде 
значително засилен за държавите 
членки, които прилагат програма за 
макроикономически корекции. Тази 
програма съдържа мерки, които имат 
обща цел за възстановяване на 
финансовата стабилност и 
постигане на целите на стратегията 
за растеж и работни места. 
Държавите членки докладват за 
напредъка и по двата аспекта. Поради 
всеобхватния характер на програмата 
за макроикономически корекции
всички други процедури за 
икономически и фискален надзор следва 
да бъдат прекратени за срока на 
програмата за макроикономически 
корекции, за да се избегне дублиране на 
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задълженията за докладване.

Or. en

Изменение 40
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Вземането на решение относно 
неизпълнението от държава членка 
на програмата за макроикономически 
корекции би предполагало 
преустановяване на плащания и 
поетите задължения от фондове на 
Съюза, както е предвидено в член 21, 
параграф 6 от Регламент (ЕС) № xxx 
за определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, обхванати от общата 
стратегическа рамка, и за определяне 
на общи разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и за отменяне на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006,

заличава се

Or. en

Изменение 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Вземането на решение относно 
неизпълнението от държава членка 
на програмата за макроикономически 
корекции би предполагало 
преустановяване на плащания и 
поетите задължения от фондове на 
Съюза, както е предвидено в член 21, 
параграф 6 от Регламент (ЕС) № xxx 
за определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, обхванати от общата 
стратегическа рамка, и за определяне 
на общи разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и за отменяне на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006,

заличава се

Or. en

Изменение 42
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Вземането на решение относно 
неизпълнението от държава членка 
на програмата за макроикономически 
корекции би предполагало 
преустановяване на плащания и 
поетите задължения от фондове на 
Съюза, както е предвидено в член 21, 
параграф 6 от Регламент (ЕС) № xxx 
за определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, 

(7) Държавите членки, които 
изпитват или са застрашени от 
сериозни затруднения по отношение 
на финансовата си стабилност и/или 
са получили или може да получат 
финансова помощ, зависят от 
европейската солидарност. 
Европейските структурни фондове и 
Кохезионният фонд могат да дадат 
важен принос, за да се гарантира, че 
дори в случай на финансови 
ограничения се извършват 
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Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, обхванати от общата 
стратегическа рамка, и за определяне 
на общи разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и за отменяне на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006,

инвестиции, за да се постигнат 
целите за растеж и заетост и 
социалните цели на стратегията 
„Европа 2020“. Проектът на програма 
за макроикономически корекции 
следователно може да се придружава 
с искане от страна на съответната 
държава членка за временно 
увеличаване на плащанията или на 
плащането на крайното салдо от 
структурните фондове и Кохезионния 
фонд,

Or. en

Изменение 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Вземането на решение относно 
неизпълнението от държава членка на 
програмата за макроикономически 
корекции би предполагало
преустановяване на плащания и поетите 
задължения от фондове на Съюза, както 
е предвидено в член 21, параграф 6 от 
Регламент (ЕС) № xxx за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, обхванати от 
общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд и за отменяне на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006,

(7) Вземането на решение относно 
сериозно и многократно неизпълнение
от държава членка на програмата за 
макроикономически корекции 
евентуално би могло да доведе до
преустановяване на плащанията и 
поетите задължения от фондове на 
Съюза, както е предвидено в член 21, 
параграф 6 от Регламент (ЕС) № xxx за 
определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, обхванати от общата 
стратегическа рамка, и за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд и за 
отменяне на Регламент (ЕО) № 
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1083/2006. Напротив, държавите 
членки, които са в тежко 
икономическо, бюджетно и социално 
положение и които полагат 
значителни усилия за подкрепа на 
икономическото възстановяване и 
създаването на работни места, следва 
да получават по-голям процент от 
европейската солидарност чрез 
увеличаване на средствата, 
предоставяни им от европейските 
фондове. Това ще им позволи да 
постигнат бюджетна стабилност, 
като същевременно насърчават 
икономическия растеж и създаването 
на работни места и запазят 
подходящи нива на социална закрила,

Or. en

Изменение 44
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Вземането на решение относно 
неизпълнението от държава членка на 
програмата за макроикономически 
корекции би предполагало
преустановяване на плащания и
поетите задължения от фондове на 
Съюза, както е предвидено в член 21, 
параграф 6 от Регламент (ЕС) № xxx за 
определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, обхванати от общата 
стратегическа рамка, и за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд 

(7) Вземането на решение относно 
неизпълнението от държава членка на 
програмата за макроикономически 
корекции би могло да засегне поетите 
задължения от фондове на Съюза, както 
е предвидено в член 21, параграф 6 от 
Регламент (ЕС) № xxx за определяне на 
общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, обхванати от 
общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, 
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за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд и за 
отменяне на Регламент (ЕО) № 
1083/2006,

Кохезионния фонд и за отменяне на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006,

Or. en

Изменение 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При прилагането на настоящия 
регламент се зачитат изцяло 
разпоредбите на член 152 от ДФЕС, а 
препоръките, издадени съгласно 
настоящия регламент, зачитат 
националните практики и 
институции за образуване на 
работните заплати. При 
прилагането се взема предвид член 28 
от Хартата на основните права и 
съответно то не засяга правото на 
договаряне, сключване и прилагане на 
колективни договори и предприемане 
на колективни действия в 
съответствие с националното право 
и практики.

Or. en

Изменение 46
Frédéric Daerden

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Прилагането на настоящия 
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регламент е в съответствие с член 
153, параграф 3 и член 152 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Решенията, 
взимани в съответствие с настоящия 
регламент, зачитат принципа на 
субсидиарност, социалния диалог и 
компетентностите на държавите 
членки и социалните партньори по 
отношение на образуването на 
работните заплати и 
предоставянето на пенсии. 
Прилагането на настоящия 
регламент е в съответствие с член 28 
от Хартата на основните права на 
Европейския съюз и не засяга правото 
на договаряне, сключване или 
прилагане на колективни договори, 
както и правото на колективни 
действия, при надлежно съблюдаване 
на националните практики за 
колективно договаряне или 
националното право.

Or. en

Изменение 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията може да реши да приложи 
засилен надзор по отношение на 
държава членка, която изпитва сериозни 
затруднения по отношение на 
финансовата си стабилност. Преди това 
на засегнатата държава членка се 
предоставя възможност да изрази
своите виждания. Комисията решава на 
всеки шест месеца дали да удължи срока 
на засиления надзор.

1. Комисията може да реши да приложи 
засилен надзор по отношение на 
държава членка, която изпитва сериозни 
затруднения по отношение на 
финансовата си стабилност. Преди това 
на засегнатата държава членка, както и 
на социалните партньори се 
предоставя възможност да изразят
своите виждания. Комисията решава на 
всеки шест месеца дали да удължи срока 
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на засиления надзор.

Or. en

Изменение 48
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията оповестява всяко 
решение в съответствие с параграфи 
1 и 2.

Or. en

Изменение 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) съобщава всяка актуална 
информация, необходима за 
внимателен мониторинг на напредъка 
по отношение на постигането на 
стратегията на ЕС за растеж и 
работни места въз основа на 
показателите, разработени в 
рамката за съвместна оценка;

Or. en

Изменение 50
Philippe Boulland
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) съобщава на Европейския 
парламент информация относно 
развитието на бедността във всяка 
държава членка.

Or. en

Изменение 51
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) съобщава на Европейския 
парламент, на Комисията и на 
националните парламенти 
информация относно публичните 
инвестиции за постигане на целите 
за растеж и заетост и социалните 
цели на стратегията „Европа 2020“.

Or. en

Изменение 52
Antigoni Papadopoulou

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавата членка, която е под 
надзор, в никакъв случай не прилага 
мерките, посочени в параграфи 1, 2 и 
3, в ущърб на социалните права, а 
следва да се стреми да засили 
социалното и половото измерение на 
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единния пазар.

Or. en

Изменение 53
Antigoni Papadopoulou

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. При изпълнението на програмата 
за макроикономически корекции 
държавата членка, която е под 
надзор, трябва напълно да спазва 
трудовото право и практики, 
правото на колективно 
представителство и договаряне, 
както и правото на колективни 
действия, включително и правото на 
стачка.

Or. en

Изменение 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията извършва в 
сътрудничество с ЕЦБ редовни мисии за 
проверка в държавата членка под 
надзор, за да провери напредъка, 
постигнат по прилагането на мерките, 
посочени в параграфи 1, 2 и 3. Всяко 
тримесечие тя съобщава своите 
заключения на Икономическия и 
финансов комитет (ИФК) ― или на 
подкомитета, който може да бъде 

4. Комисията извършва в 
сътрудничество с ЕЦБ и 
Международната организация на 
труда (МОТ) редовни мисии за 
проверка в държавата членка под 
надзор, за да провери напредъка, 
постигнат по прилагането на мерките, 
посочени в параграфи 1, 2 и 3. Всяко 
тримесечие тя съобщава своите 
заключения на Икономическия и 
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определен за тази цел, и преценява по-
специално дали са необходими 
допълнителни мерки. Тези мисии за 
проверка на място заместват 
мониторинга, предвиден в член 10а, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1467/97.

финансов комитет (ИФК), на 
Комитета по заетостта (КЗ) и на 
Комитета за социална закрила (КСЗ)
– или на подкомитета, който тези 
комитети могат да определят за тази 
цел, и преценява по-специално дали са 
необходими допълнителни мерки. Тези 
мисии за проверка на място заместват 
мониторинга, предвиден в член 10а, 
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1467/97.

Or. en

Изменение 55
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато въз основа на предвидената в 
параграф 4 оценка е направено 
заключение, че са необходими 
допълнителни мерки и че финансовото 
положение на съответната държава 
членка има значително неблагоприятно 
влияние върху финансовата стабилност 
на еврозоната, Съветът, с 
квалифицирано мнозинство, по 
предложение на Комисията, може да 
препоръча на засегнатата държава 
членка да потърси финансова помощ и 
да подготви програма за 
макроикономически корекции. Съветът 
може да реши да оповести тази 
препоръка.

5. Когато въз основа на предвидената в 
параграф 4 оценка е направено 
заключение, че са необходими 
допълнителни мерки и че финансовото 
положение на съответната държава 
членка има значително неблагоприятно 
влияние върху финансовата стабилност 
на еврозоната, Европейският 
парламент и Съветът, по предложение 
на Комисията, могат да препоръчат на 
засегнатата държава членка да потърси 
финансова помощ и да подготви 
програма за макроикономически 
корекции. Съветът действа с 
квалифицирано мнозинство. 

Or. en

Изменение 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато въз основа на предвидената в 
параграф 4 оценка е направено 
заключение, че са необходими 
допълнителни мерки и че финансовото 
положение на съответната държава 
членка има значително неблагоприятно 
влияние върху финансовата стабилност 
на еврозоната, Съветът, с 
квалифицирано мнозинство, по 
предложение на Комисията, може да 
препоръча на засегнатата държава 
членка да потърси финансова помощ и 
да подготви програма за 
макроикономически корекции. Съветът 
може да реши да оповести тази 
препоръка.

5. Когато въз основа на предвидената в 
параграф 4 оценка е направено 
заключение, че са необходими 
допълнителни мерки и че финансовото, 
икономическото и социалното
положение на съответната държава 
членка има значително неблагоприятно 
влияние върху финансовата и 
икономическата стабилност на 
еврозоната, Съветът, с квалифицирано 
мнозинство, по предложение на 
Комисията, може да препоръча на 
засегнатата държава членка да потърси 
финансова помощ и да подготви 
програма за макроикономически 
корекции. Съветът оповестява тази 
препоръка.

Or. en

Изменение 57
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато въз основа на предвидената в 
параграф 4 оценка е направено 
заключение, че са необходими 
допълнителни мерки и че финансовото 
положение на съответната държава 
членка има значително неблагоприятно 
влияние върху финансовата стабилност 
на еврозоната, Съветът, с 
квалифицирано мнозинство, по 
предложение на Комисията, може да 
препоръча на засегнатата държава 
членка да потърси финансова помощ и

5. Когато въз основа на предвидената в 
параграф 4 оценка е направено 
заключение, че са необходими 
допълнителни мерки и че финансовото 
положение на съответната държава 
членка има значително неблагоприятно 
влияние върху финансовата стабилност 
на еврозоната, Съветът, по предложение 
на Комисията, може да препоръча на 
засегнатата държава членка да потърси 
финансова помощ и да подготви 
програма за макроикономически 
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да подготви програма за 
макроикономически корекции. Съветът 
може да реши да оповести тази 
препоръка.

корекции. Съветът може да реши да 
оповести тази препоръка. 

Or. en

Изменение 58
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. При вземането на решение в 
съответствие с параграф 5 
препоръката на Комисията се счита 
за приета от Съвета, освен ако той 
не вземе решение с квалифицирано 
мнозинство за отхвърляне на 
препоръката в срок от 10 дни след 
приемането й от Комисията. 
Съответната държава членка може 
да поиска свикване на заседание на 
Съвета в рамките на посочения срок, 
за да се гласува решението.

Or. en

Изменение 59
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако препоръката по параграф 5 бъде 
оповестена:

заличава се

а) съответната комисия на 
Европейския парламент може да 
покани представители на 
съответната държава членка да 



PE483.682v01-00 24/45 AM\893501BG.doc

BG

участват в обмен на мнения;
б) представители на Комисията 
може да бъдат поканени от 
парламента на съответната 
държава членка да участват в обмен 
на мнения.

Or. en

Обосновка

Този обмен на мнения следва да бъде част от един по-широк „икономически диалог“, 
който е от първостепенно значение. Поради това е за предпочитане на 
„икономическия диалог“ да се посвети отделен член от настоящия регламент.

Изменение 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако препоръката по параграф 5 бъде 
оповестена:

6. Ако бъде отправена препоръка по 
параграф 5:

Or. en

Изменение 61
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако препоръката по параграф 5 бъде 
оповестена:

6. Ако бъде отправена препоръка по 
параграф 5 :

Or. en
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Изменение 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 6 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съответната комисията на 
Европейския парламент може да 
покани представители на съответната 
държава членка да участват в обмен на 
мнения;

а) съответните комисии на 
Европейския парламент могат да 
поканят представители на съответната 
държава членка да участват в обмен на 
мнения;

Or. en

Изменение 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а
Програма за устойчиво 

възстановяване
1. Държава членка, подложена на 
засилен надзор, приема в тясно 
сътрудничество с Комисията 
програма за устойчиво 
възстановяване, имаща за цел 
осигуряване на устойчивост на 
публичните финанси и икономическо 
възстановяване.
2. В програмата за устойчиво 
възстановяване се определят 
многогодишни цели относно 
публичните инвестиции и 
социалните разходи, насочени към 
запазване на условията за постигане 
на целите на стратегията на ЕС за 
растеж и работни места. 



PE483.682v01-00 26/45 AM\893501BG.doc

BG

Програмата за устойчиво 
възстановяване включва, като се 
отчитат структурните слабости, 
конкретни приоритетни програми и 
проекти, които трябва да бъдат 
изпълнени с цел да се стабилизира 
съвкупното търсене.
3. Програмата за устойчиво 
възстановяване включва всякакви 
действия, предвидени за мобилизиране 
на средства на ЕС, свързани със 
следните инструменти:
- Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията;
- структурните фондове;
- европейските облигации за проекти;
- Рамковата програма „Хоризонт 
2020“.
4. Програмата за устойчиво 
възстановяване се прилага към 
документите, които трябва да бъдат 
представени на Комисията в 
съответствие с член 3, параграф 3.

Or. en

Изменение 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава членка, която желае да получи 
финансова помощ от една или няколко 
други държави, ЕИФС, ЕМС, 
Международния валутен фонд (МВФ) 
или друга институция извън рамките на 
Съюза, незабавно уведомява Съвета, 
Комисията и ЕЦБ за намерението си. 
ИФК или подкомитетът, който той може 

Държава членка, която желае да получи 
финансова помощ от една или няколко 
други държави, ЕИФС, ЕМС, 
Международния валутен фонд (МВФ) 
или друга институция извън рамките на 
Съюза, незабавно уведомява 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията и ЕЦБ за намерението си. 
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да определи за тази цел, обсъждат 
планираното искане след получаване на 
оценка от Комисията.

ИФК или подкомитетът, който той може 
да определи за тази цел, обсъждат 
планираното искане след получаване на 
оценка от Комисията.

Or. en

Изменение 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се иска финансова помощ от 
ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя –
в сътрудничество с ЕЦБ и по 
възможност с МВФ ― анализ на 
устойчивостта на държавния дълг на 
съответната държава членка, 
включително способността й да изплати 
предвидената финансова помощ и я 
препраща на ИФК или на подкомитета, 
който може да бъде определен за тази 
цел.

Когато се иска финансова помощ от 
ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя –
в сътрудничество с ЕЦБ и по 
възможност с МВФ ― анализ на 
средносрочната и дългосрочната 
устойчивост на държавния дълг на 
съответната държава членка, 
включително способността й да изплати 
предвидената финансова помощ и я 
препраща на ИФК или на подкомитета, 
който може да бъде определен за тази 
цел.

Or. en

Изменение 66
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 5 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се иска финансова помощ от 
ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя –
в сътрудничество с ЕЦБ и по 
възможност с МВФ ― анализ на 
устойчивостта на държавния дълг на 
съответната държава членка, 

Когато се иска финансова помощ от 
ЕМФС или ЕМС, Комисията подготвя –
в сътрудничество с ЕЦБ и по 
възможност с МВФ ― анализ на 
устойчивостта на държавния дълг на 
съответната държава членка, 



PE483.682v01-00 28/45 AM\893501BG.doc

BG

включително способността й да изплати 
предвидената финансова помощ и я 
препраща на ИФК или на подкомитета, 
който може да бъде определен за тази 
цел.

включително способността й да изплати 
предвидената финансова помощ, като 
същевременно изпълнява своите цели 
по отношение на равнищата на 
растеж и бедност в Съюза и 
стратегията за заетостта, и я 
препраща на ИФК, на Комитета по 
заетостта и на Комитета за 
социална закрила или на подкомитета, 
който тези комитети могат да 
определят за тази цел.

Or. en

Изменение 67
Frédéric Daerden

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава-членка, получаваща 
финансова подкрепа от една или 
няколко други държави, МВФ, ЕИФС 
или ЕМС, изготвя в съгласие с 
Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, 
проект на програма за 
макроикономически корекции, насочена 
към възстановяване на стабилното и 
устойчиво икономическо и финансово 
положение и възстановяване на 
способността й да се финансира изцяло 
на финансовите пазари. При 
изготвянето на проекта за програма за 
макроикономически корекции се 
отчитат текущите препоръки, отправени 
до съответната държава членка съгласно 
членове 121, 126 и/или 148 от Договора, 
както и предприетите от нея действия за 
тяхното изпълнение, като същевременно 
се цели разширяване, засилване и 
задълбочаване на необходимите 
политически мерки.

1. Държава членка, получаваща 
финансова подкрепа от една или 
няколко други държави, МВФ, ЕИФС 
или ЕМС, изготвя в съгласие с 
Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, 
проект на програма за 
макроикономически корекции, насочена 
към възстановяване на стабилното и 
устойчиво икономическо, социално и 
финансово положение и положение в 
областта на заетостта и 
възстановяване на способността й да се 
финансира изцяло на финансовите 
пазари. Без да се засяга член 9 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и целите за 
растеж и заетост и социалните цели 
на стратегията „Европа 2020“, при 
изготвянето на проекта за програма за
макроикономически корекции се 
отчитат текущите препоръки, отправени 
до съответната държава членка съгласно 
членове 121, 126 и/или 148 от Договора, 
както и предприетите от нея действия за 
тяхното изпълнение, като същевременно 
се цели разширяване, засилване и 
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задълбочаване на необходимите 
политически мерки. Проектът на 
програма за макроикономически 
корекции следователно може да се 
придружава с искане от страна на 
съответната държава членка за 
временно увеличаване на плащанията 
или на плащането на крайното салдо 
от структурните фондове и 
Кохезионния фонд.

Or. en

Изменение 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава членка, получаваща 
финансова подкрепа от една или 
няколко други държави, МВФ, ЕИФС 
или ЕМС, изготвя в съгласие с 
Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, 
проект на програма за 
макроикономически корекции, насочена 
към възстановяване на стабилното и 
устойчиво икономическо и финансово 
положение и възстановяване на 
способността й да се финансира изцяло 
на финансовите пазари. При 
изготвянето на проекта за програма 
за макроикономически корекции се 
отчитат текущите препоръки, 
отправени до съответната държава 
членка съгласно членове 121, 126 и/или 
148 от Договора, както и предприетите 
от нея действия за тяхното изпълнение, 
като същевременно се цели 
разширяване, засилване и задълбочаване 
на необходимите политически мерки.

1. Държава членка, получаваща 
финансова подкрепа от една или 
няколко други държави, МВФ, ЕИФС 
или ЕМС, изготвя в съгласие с 
Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ
и Международната организация на 
труда (МОТ), проект на програма за 
макроикономически корекции, насочена 
към възстановяване на стабилното и 
устойчиво икономическо, финансово и 
социално положение и възстановяване 
на способността й да се финансира 
изцяло на финансовите пазари. 
Проектът за програма за 
макроикономически корекции следва да 
бъде в пълно съответствие с член 9 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз и с текущите 
препоръки, отправени до съответната 
държава членка съгласно членове 121, 
126 и/или 148 от Договора, както и 
предприетите от нея действия за 
тяхното изпълнение, като същевременно 
се цели разширяване, засилване и 
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задълбочаване на необходимите 
политически мерки. Държавите 
членки включват в програмите си за 
макроикономически корекции 
актуализирано и подробно описание 
на прогнозираните многогодишни 
разходни цели, пряко свързани с 
постигането на целите, заложени в 
стратегията на ЕС за растеж и 
работни места, включително и на 
целите относно публичните 
инвестиции. В горепосоченото 
подробно описание надлежно се 
обясняват разликите между 
прогнозираните разходи и разходите в 
последните програми за стабилност.

Or. en

Изменение 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава членка, получаваща 
финансова подкрепа от една или 
няколко други държави, МВФ, ЕИФС 
или ЕМС, изготвя в съгласие с 
Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, 
проект на програма за 
макроикономически корекции, насочена 
към възстановяване на стабилното и 
устойчиво икономическо и финансово 
положение и възстановяване на 
способността й да се финансира изцяло 
на финансовите пазари. При 
изготвянето на проекта за програма за 
макроикономически корекции се 
отчитат текущите препоръки, отправени 
до съответната държава членка съгласно 
членове 121, 126 и/или 148 от Договора, 
както и предприетите от нея действия за 

1. Държава членка, получаваща 
финансова подкрепа от една или 
няколко други държави, МВФ, ЕИФС 
или ЕМС, изготвя в съгласие с 
Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, 
проект на програма за 
макроикономически корекции, насочена 
към възстановяване на стабилното и 
устойчиво икономическо, социално и 
финансово положение и възстановяване 
на способността й да се финансира 
изцяло на финансовите пазари. Всички 
програми за макроикономически 
корекции трябва да имат 
реалистични срокове (в средносрочен 
и дългосрочен план), като се отчита, 
че изпълнението на програмите за 
макроикономически корекции не 
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тяхното изпълнение, като същевременно 
се цели разширяване, засилване и 
задълбочаване на необходимите 
политически мерки.

трябва да бъде нито твърде рязко, 
нито твърде бързо, в противен случай 
те ще подкопаят икономическото 
възстановяване и възстановяването 
на заетостта, което ще утежни още 
повече икономическото и социално 
въздействие на кризата. При 
изготвянето на проекта за програма за 
макроикономически корекции се 
отчитат текущите препоръки, отправени 
до съответната държава членка съгласно 
членове 121, 126 и/или 148 от Договора, 
както и предприетите от нея действия за 
тяхното изпълнение, като същевременно 
се цели разширяване, засилване и 
задълбочаване на необходимите 
политически мерки.

Or. en

Изменение 70
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава членка, получаваща 
финансова подкрепа от една или 
няколко други държави, МВФ, ЕИФС 
или ЕМС, изготвя в съгласие с 
Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, 
проект на програма за 
макроикономически корекции, насочена 
към възстановяване на стабилното и 
устойчиво икономическо и финансово 
положение и възстановяване на 
способността й да се финансира изцяло 
на финансовите пазари. При 
изготвянето на проекта за програма за 
макроикономически корекции се 
отчитат текущите препоръки, отправени 
до съответната държава членка съгласно 
членове 121, 126 и/или 148 от Договора, 
както и предприетите от нея действия за 

1. Държава членка, искаща или 
получаваща финансова подкрепа от 
една или няколко други държави, МВФ, 
ЕИФС или ЕМС, изготвя в съгласие с 
Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, 
проект на програма за 
макроикономически корекции, насочена 
към възстановяване на стабилното и 
устойчиво икономическо и финансово 
положение и възстановяване на 
способността й да се финансира изцяло 
на финансовите пазари. При 
изготвянето на проекта за програма за 
макроикономически корекции се 
отчитат текущите препоръки, отправени 
до съответната държава членка съгласно 
членове 121, 126 и/или 148 от Договора, 
както и предприетите от нея действия за 
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тяхното изпълнение, като същевременно 
се цели разширяване, засилване и 
задълбочаване на необходимите 
политически мерки.

тяхното изпълнение, като същевременно 
се цели разширяване, засилване и 
задълбочаване на необходимите 
политически мерки. Всяка програма за 
макроикономически корекции следва, 
когато е възможно, да взема предвид 
националната програма за реформи 
на съответната държава в 
контекста на стратегията „Европа 
2020“ за растеж и работни места.

Or. en

Изменение 71
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава членка, получаваща 
финансова подкрепа от една или 
няколко други държави, МВФ, ЕИФС 
или ЕМС, изготвя в съгласие с 
Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, 
проект на програма за 
макроикономически корекции, насочена 
към възстановяване на стабилното и 
устойчиво икономическо и финансово 
положение и възстановяване на 
способността й да се финансира изцяло 
на финансовите пазари. При 
изготвянето на проекта за програма за 
макроикономически корекции се 
отчитат текущите препоръки, отправени 
до съответната държава членка съгласно 
членове 121, 126 и/или 148 от Договора,
както и предприетите от нея действия за 
тяхното изпълнение, като същевременно 
се цели разширяване, засилване и 
задълбочаване на необходимите 
политически мерки.

1. Държава членка, получаваща 
финансова подкрепа от една или 
няколко други държави, МВФ, ЕИФС 
или ЕМС, изготвя в съгласие с 
Комисията, действаща съвместно с ЕЦБ, 
проект на програма за 
макроикономически корекции, насочена 
към възстановяване на стабилното и 
устойчиво, и насърчаващо заетостта 
икономическо и финансово положение и 
възстановяване на способността й да се 
финансира изцяло на финансовите 
пазари. При изготвянето на проекта за 
програма за макроикономически 
корекции се отчитат текущите 
препоръки, отправени до съответната 
държава членка съгласно членове 121, 
126 и/или 148 от Договора, както и 
предприетите от нея действия за 
тяхното изпълнение, като същевременно 
се цели разширяване, засилване и 
задълбочаване на необходимите 
политически мерки.

Or. en
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Изменение 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държава членка, която прилага 
програма за макроикономически 
корекции, приема в тясна 
координация с Комисията програма за 
устойчиво възстановяване, в която се 
определят многогодишни цели 
относно публичните инвестиции и 
социалните разходи, насочени към 
запазване на условията за постигане 
на целите на стратегията на ЕС за 
растеж и работни места.
В програмата за устойчиво 
възстановяване се определят и 
избират редица конкретни 
приоритетни програми и проекти, 
насочени към стабилизиране на 
съвкупното търсене, подобряване на 
устойчивия растеж и преодоляване 
на структурните слабости на 
държавата членка.
В програмата за устойчиво 
възстановяване също така се 
определят и плановете за изтегляне в 
по-ранни периоди и мобилизиране на 
финансови средства, включително 
чрез заеми от Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) и 
финансови инструменти на ЕС.
Докладът относно програмата за 
устойчиво възстановяване се включва 
в програмите за макроикономически 
корекции и ежегодно се актуализира.

Or. en



PE483.682v01-00 34/45 AM\893501BG.doc

BG

Изменение 73
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът, с квалифицирано 
мнозинство по предложение на 
Комисията, одобрява програмата за 
макроикономически корекции.

2. Съветът, по предложение на 
Комисията, одобрява програмата за 
макроикономически корекции.
Препоръката на Комисията се счита 
за приета от Съвета, освен ако той 
не вземе решение с квалифицирано 
мнозинство за отхвърляне на 
препоръката в срок от 10 дни след 
приемането й от Комисията. 
Съответната държава членка може 
да поиска свикване на заседание на 
Съвета в рамките на посочения срок, 
за да се гласува решението.

Or. en

Изменение 74
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът, с квалифицирано 
мнозинство по предложение на 
Комисията, одобрява програмата за 
макроикономически корекции.

2. Европейският парламент и 
Съветът, по предложение на Комисията, 
одобряват програмата за 
макроикономически корекции.
Съветът действа с квалифицирано 
мнозинство.

Or. en

Изменение 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ 
наблюдава напредъка, постигнат при 
прилагането на програмата за 
макроикономически корекции, и на 
всеки три месеца информира ИФК или 
подкомитета, който той може да 
определи за тази цел. Въпросната 
държава членка си сътрудничи тясно с 
Комисията. По-специално тя предоставя 
на Комисията цялата информация, която 
последната счита за нужна за 
извършване на мониторинг на 
програмата. В този случай се прилага 
член 3, параграф 3.

3. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ и 
МОТ наблюдава напредъка, постигнат 
при прилагането на програмата за 
макроикономически корекции, и на 
всеки три месеца информира ИФК или 
подкомитета, който той може да 
определи за тази цел, както и 
Европейския парламент и 
парламента на въпросната държава 
членка. Въпросната държава членка си 
сътрудничи тясно с Комисията. По-
специално тя предоставя на Комисията 
цялата информация, която последната 
счита за нужна за извършване на 
мониторинг на програмата. В този 
случай се прилага член 3, параграф 3.

Or. en

Изменение 76
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ 
проучва със съответната държава членка 
измененията, които може да е 
необходимо да бъдат направени в 
програмата за макроикономически 
корекции. Съветът, с квалифицирано 
мнозинство, по предложение на 
Комисията, взема решение относно 
всяка промяна, която трябва да се 
направи в програмата за 
макроикономически корекции.

4. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ 
проучва със съответната държава членка 
измененията, които може да е 
необходимо да бъдат направени в 
програмата за макроикономически 
корекции. Съветът, по предложение на 
Комисията, взема решение относно 
всяка промяна, която трябва да се
направи в програмата за 
макроикономически корекции. При 
вземането на това решение 
препоръката на Комисията се счита 
за приета от Съвета, освен ако той 
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не приеме решение с квалифицирано 
мнозинство за отхвърляне на 
препоръката в срок от 10 дни след 
приемането й от Комисията. 
Съответната държава членка може 
да поиска свикване на заседание на 
Съвета в рамките на посочения срок, 
за да се гласува решението.

Or. en

Изменение 77
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ 
проучва със съответната държава членка 
измененията, които може да е 
необходимо да бъдат направени в 
програмата за макроикономически 
корекции. Съветът, с квалифицирано 
мнозинство, по предложение на 
Комисията, взема решение относно 
всяка промяна, която трябва да се 
направи в програмата за 
макроикономически корекции.

4. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ 
проучва със съответната държава членка 
измененията, които може да е 
необходимо да бъдат направени в 
програмата за макроикономически 
корекции. Европейският парламент и
Съветът, по предложение на Комисията, 
вземат решение относно всяка 
промяна, която трябва да се направи в 
програмата за макроикономически 
корекции. Съветът действа с 
квалифицирано мнозинство.

Or. en

Изменение 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ 
проучва със съответната държава членка 
измененията, които може да е 

4. Комисията в сътрудничество с ЕЦБ и 
МОТ проучва със съответната държава 
членка измененията, които може да е 
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необходимо да бъдат направени в 
програмата за макроикономически 
корекции. Съветът, с квалифицирано 
мнозинство, по предложение на 
Комисията, взема решение относно 
всяка промяна, която трябва да се 
направи в програмата за 
макроикономически корекции.

необходимо да бъдат направени в 
програмата за макроикономически 
корекции. Съветът, с квалифицирано 
мнозинство, по предложение на 
Комисията, взема решение относно 
всяка промяна, която трябва да се 
направи в програмата за 
макроикономически корекции.

Or. en

Изменение 79
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако предвиденият в параграф 3 
мониторинг установи съществени 
отклонения от програмата за 
макроикономически корекции, Съветът,
с квалифицирано мнозинство, по 
предложение на Комисията, може да 
реши, че съответната държава членка не 
изпълнява политическите изисквания, 
заложени в програмата за 
макроикономически корекции.

5. Ако предвиденият в параграф 3 
мониторинг установи съществени 
отклонения от програмата за 
макроикономически корекции, Съветът, 
по предложение на Комисията, може да 
реши, че съответната държава членка не 
изпълнява политическите изисквания,
заложени в програмата за 
макроикономически корекции. При 
вземането на това решение 
препоръката на Комисията се счита 
за приета от Съвета, освен ако той 
не приеме решение с квалифицирано 
мнозинство за отхвърляне на 
препоръката в срок от 10 дни след 
приемането й от Комисията. 
Съответната държава членка може 
да поиска свикване на заседание на 
Съвета в рамките на посочения срок, 
за да се гласува решението.

Or. en

Изменение 80
Tamás Deutsch
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако предвиденият в параграф 3 
мониторинг установи съществени 
отклонения от програмата за 
макроикономически корекции, Съветът,
с квалифицирано мнозинство, по 
предложение на Комисията, може да 
реши, че съответната държава членка не 
изпълнява политическите изисквания, 
заложени в програмата за 
макроикономически корекции.

5. Ако предвиденият в параграф 3 
мониторинг установи съществени 
отклонения от програмата за 
макроикономически корекции, 
Европейският парламент и Съветът, 
по предложение на Комисията, могат
да решат, че съответната държава 
членка не изпълнява политическите 
изисквания, заложени в програмата за 
макроикономически корекции. 
Съветът действа с квалифицирано 
мнозинство.

Or. en

Изменение 81
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съответната комисия на 
Европейския парламент може да 
покани представители на 
засегнатата държава членка да 
участват в обмен на мнения относно 
напредъка, отбелязан при 
изпълнението на програмата за 
макроикономически корекции.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този обмен на мнения следва да бъде част от един по-широк „икономически диалог“, 
който е от първостепенно значение. Поради това е за предпочитане на 
„икономическия диалог“ да се посвети отделен член от настоящия регламент.
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Изменение 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Съответната комисия на 
Европейския парламент може да 
покани представители на засегнатата 
държава членка да участват в обмен на 
мнения относно напредъка, отбелязан 
при изпълнението на програмата за 
макроикономически корекции.

7. Съответните комисии на 
Европейския парламент могат да 
поканят представители на засегнатата
държава членка да участват в обмен на 
мнения относно напредъка, отбелязан 
при изпълнението на програмата за 
макроикономически корекции.

Or. en

Изменение 83
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Представители на Комисията 
може да бъдат поканени от 
парламента на съответната 
държава членка да участват в обмен 
на мнения относно напредъка, 
отбелязан при изпълнението на 
програмата за макроикономически 
корекции.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този обмен на мнения следва да бъде част от един по-широк „икономически диалог“, 
който е от първостепенно значение. Поради това е за предпочитане на 
„икономическия диалог“ да се посвети отделен член от настоящия регламент.
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Изменение 84
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а
Икономически диалог

1. За да се засили диалогът между 
институциите на Съюза, по-
специално Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, както и за да се 
гарантира по-голяма прозрачност и 
отчетност, компетентната комисия 
на Европейския парламент може да 
покани председателя на Съвета, 
Комисията и по целесъобразност 
председателя на Европейския съвет 
или председателя на Еврогрупата да 
се явят пред комисията, с цел да се 
обсъдят препоръките и решенията, 
взети съгласно настоящия регламент.
2. Компетентната комисия на 
Европейския парламент може да 
предложи на държавата членка, 
адресат на препоръка или решение на 
Съвета съгласно настоящия 
регламент, възможността да участва 
в обмен на мнения.
3. Представители на Комисията 
може да бъдат поканени от 
парламента на държавата членка, 
адресат на препоръка или решение на 
Съвета съгласно настоящия 
регламент, да участват в обмен на 
мнения.
4. Съветът и Комисията редовно 
информират Европейския парламент 
за резултатите от прилагането на 
настоящия регламент.

Or. en



AM\893501BG.doc 41/45 PE483.682v01-00

BG

Изменение 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласуваност с европейския
семестър за координация на 
икономическата политика

заличава се

Мониторингът, постановен в член 6, 
параграф 3 от настоящия регламент, 
се счита, че заменя наблюдението и 
оценката в рамките на европейския 
семестър за координация на 
икономическата политика, предвиден 
в член 2а от Регламент (ЕО) № 
1466/97 за засилване на надзора върху 
състоянието на бюджета и 
координацията на икономическите 
политики.

Or. en

Изменение 86
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Съвместимост с член 28 от Хартата 

на основните права на Европейския 
съюз и с правото на труд

Настоящият регламент взема 
предвид член 28 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и съответно не засяга правото на 
договаряне, сключване или прилагане 
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на колективни договори или на 
предприемане на колективни 
действия в съответствие с 
националното право и практики. 
Настоящият регламент също така 
не засяга правото на труд.

Or. en

Изменение 87
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Съвместимост с правото на 

договаряне и колективни действия
В съответствие с правото на ЕС и 
националното право и практики 
програмите за макроикономически 
корекции в рамките на настоящия 
регламент не засягат правото на 
работниците и работодателите или 
на съответните им организации да 
договарят и подписват колективни 
договори на съответното равнище и 
да предприемат колективни действия 
за защита на тези договори, 
включително и да предприемат 
стачни действия.

Or. en

Изменение 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10а
Съвместимост с целите на Съюза за 

растеж и заетост
Прилагането на програмите за 
макроикономически корекции в 
рамките на настоящия регламент не 
представлява основание за държавите 
членки да не спазват своите 
задължения по отношение на 
растежа в Съюза и стратегията за 
заетостта, нито за Съюза да не 
спазва или да пренебрегва своето общо 
задължение да насърчава висока 
степен на заетост, да гарантира 
адекватна социална закрила и да се 
бори срещу социалното изключване 
съгласно член 9 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 89
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава членка подлежи на надзор 
след приключване на програмата, 
докато не бъдат изплатени поне 75 % от 
финансовата помощ, получена от една 
или няколко други държави членки, 
ЕМФС, ЕИФС или ЕМС. Съветът, с 
квалифицирано мнозинство, по 
предложение на Комисията, може да 
удължи продължителността на надзора 
след приключване на програмата.

1. Държава членка подлежи на надзор 
след приключване на програмата, 
докато не бъдат изплатени поне 75 % от 
финансовата помощ, получена от една 
или няколко други държави членки, 
ЕМФС, ЕИФС или ЕМС. Съветът, по 
предложение на Комисията, може да 
удължи продължителността на надзора 
след приключване на програмата. При 
вземането на това решение 
препоръката на Комисията се счита 
за приета от Съвета, освен ако той 
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не приеме решение с квалифицирано 
мнозинство за отхвърляне на 
препоръката в срок от 10 дни след 
приемането й от Комисията. 
Съответната държава членка може 
да поиска свикване на заседание на 
Съвета в рамките на посочения срок, 
за да се гласува решението.

Or. en

Изменение 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията извършва, в 
сътрудничество с ЕЦБ, редовни мисии 
за проверка в държавата членка, която е 
под надзор след приключване на 
програмата, за да оцени нейното 
икономическо, фискално и финансово 
положение. Тя съобщава на всяко 
полугодие констатациите си на ИФК 
или на подкомитета, който може да бъде 
определен за тази цел, и оценява по-
специално дали са нужни коригиращи 
мерки.

3. Комисията извършва, в 
сътрудничество с ЕЦБ и МОТ, редовни 
мисии за проверка в държавата членка, 
която е под надзор след приключване на 
програмата, за да оцени нейното 
икономическо, фискално и финансово 
положение. Тя съобщава на всяко 
полугодие констатациите си на ИФК 
или на подкомитета, който може да бъде 
определен за тази цел, и оценява по-
специално дали са нужни коригиращи 
мерки.

Or. en

Изменение 91
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съветът, с квалифицирано 4. Съветът, по предложение на 
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мнозинство по предложение на 
Комисията, може да препоръча на 
държава членка, която е под надзор след 
приключване на програмата, да приеме 
коригиращи мерки.

Комисията, може да препоръча на 
държава членка, която е под надзор след 
приключване на програмата, да приеме 
коригиращи мерки. При вземането на 
това решение препоръката на 
Комисията се счита за приета от 
Съвета, освен ако той не вземе 
решение с квалифицирано мнозинство 
за отхвърляне на препоръката в срок 
от 10 дни след приемането й от 
Комисията. Съответната държава 
членка може да поиска свикване на 
заседание на Съвета в рамките на 
посочения срок, за да се гласува 
решението.

Or. en

Изменение 92
Philippe De Backer

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на мерките, посочени в 
член 2, параграф 1, член 3, член 6, 
параграфи 2 и 4 и член 11, параграф 4, 
право на глас имат само членовете на 
Съвета, представляващи държавите 
членки, чиято парична единица е 
еврото, като Съветът не взема предвид 
гласа на члена на Съвета, 
представляващ съответната държава 
членка.

По отношение на мерките, посочени в 
настоящия регламент, право на глас 
имат само членовете на Съвета, 
представляващи държавите членки, 
чиято парична единица е еврото, като 
Съветът не взема предвид гласа на 
члена на Съвета, представляващ 
съответната държава членка.

Or. en


