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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

На 29 септември 2010 г. Комисията представи законодателен пакет, насочен към 
укрепване на икономическото управление в ЕС и еврозоната. Пакетът се състои от шест 
предложения: четири от тях се отнасят до фискални въпроси, включително реформа на 
Пакта за стабилност и растеж (ПСР), а два нови регламента целят откриването и 
преодоляването на възникващи макроикономически неравновесия в ЕС и еврозоната.

В последните две предложения, с оглед да се разшири икономическият надзор на ЕС, 
така че да обхване и нефискални области, Комисията предлага редица нови елементи, 
свързани с надзора и коригирането на макроикономическите неравновесия. 
„Превантивната част“ на тези елементи включва редовна оценка на рисковете от 
неравновесия въз основа на таблица с показатели и извършване на задълбочени анализи 
по страни. Когато е необходимо, Съветът може да отправи специфични препоръки до 
дадена държава-членка със сериозни неравновесия или неравновесия, които излагат на 
риск функционирането на ИПС. Освен това „корективната част“, както е представена в 
предложението за „въвеждане на наказателни мерки с цел коригиране на 
макроикономическите неравновесия в еврозоната“, предвижда държавите-членки от 
еврозоната, които не спазват в достатъчна степен отправените им съответни препоръки, 
да могат да бъдат обект на процедура при прекомерен дефицит и накрая да могат да им 
бъдат налагани санкции под формата на годишна глоба. 

Бележки

Предложенията на Комисията съдържат много разумни идеи. Като цяло докладчикът 
споделя възгледа на Комисията, че е необходимо да се разработи нова структурирана 
процедура за предотвратяване и коригиране на вредни макроикономически 
неравновесия във всяка държава-членка. Докладчикът припомня, че още съобщението 
на Комисията „ИПС@10“ изтъкна увеличаването на разликите между държавите-
членки преди кризата и резолюцията на Европейския парламент относно „ИПС@10“ 
обърна задълбочено внимание на този въпрос. Поради тези причини един механизъм за 
наблюдение и предотвратяване на такива разлики и неравновесия е повече от добре 
дошъл. При все това обаче докладчикът счита, че са необходими някои промени, за да 
се гарантира, че неравновесията и разликите между държавите-членки се откриват, 
предотвратяват или накрая коригират по ефикасен начин. Затова докладчикът внася 
редица изменения към предложенията на Комисията относно „предотвратяване и 
коригиране на макроикономически неравновесия“ и относно „въвеждане на 
наказателни мерки с цел коригиране на макроикономическите неравновесия в 
еврозоната“, които се отнасят до следните главни аспекти:

- Надзорната рамка на ЕС следва да включва аспекти, свързани със заетостта, и 
социални аспекти, в допълнение към аспектите от общо икономическо и финансово 
естество. Затова в превантивната част на надзорната рамка следва да се добави член 148 
от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) като правно основание  
и съответният регламент следва да се отнася в еднаква степен до превенцията и 
коригирането както на макроикономическите, така и на социалните неравновесия. По 
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този начин ще се гарантира по-интегриран икономически и социален подход.

- Във връзка с горепосоченото когато се оценяват неравновесията, следва да се отчитат 
инструментите, основаващи се на член 148 от ДФЕС, по-конкретно насоките за 
политиките на заетост на държавите-членки, и да бъдат допълвани със специфични 
инструменти за откриване и предотвратяване на социални неравновесия. Комитетът по 
заетостта (EMCO) и Комитетът за социална закрила (КСЗ) следва да бъдат активно 
включени във всички съответни надзорни процедури.

- Таблицата с показатели, която да служи като инструмент за ранно откриване и 
наблюдение на неравновесията, следва да бъде приета и актуализирана редовно от 
Комисията под формата на делегирани актове в съответствие с член 290 от ДФЕС. 
Основните показатели следва да включват съответни аспекти, свързани със заетостта, 
безработицата, бедността и данъчното облагане.

- Системата за коригиране на неравновесия следва не само да допринася за бюджетната 
дисциплина на държавите-членки от еврозоната. Също важно е тя да се разгърне така, 
че да избягва появата на асиметрични шокове и да допринася за устойчивото развитие 
и създаването на работни места. Системата следва да работи в подкрепа на постигането 
на целите на ЕС за растежа и заетостта като например приетите със Стратегията 
„Европа 2020“.

- Освен това системата за коригиране, включително когато става въпрос за коригиране 
на прекомерни неравновесия, следва да се състои не само от глоби (санкции), но също и 
от стимули. Всяко решение за налагане на глоба на държава-членка следва да бъде 
предмет на оценка на социалното въздействие.

- Събраните глоби от държавите-членки, които не спазват съответните препоръки, 
следва да се използват в подкрепа на дългосрочните цели на ЕС за инвестиции и 
заетост, а не да се разпределят само на държавите-членки, които не са обект на 
процедура при прекомерно неравновесие, както предлага Комисията. 

Най-накрая докладчикът счита, че е от особено значение ролята на Европейския 
парламент да бъде засилена в целия надзорен процес. Освен това редовните 
консултации със социалните партньори и по-активното включване на националните 
парламенти са необходими предпоставки за надеждна и прозрачна надзорна рамка.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
предотвратяване и коригиране на 
макроикономическите неравновесия

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
предотвратяване и коригиране на 
макроикономическите и социалните 
неравновесия

Or. en

Обосновка
Новата надзорна рамка на ЕС трябва да включва аспекти, свързани със заетостта, и 
социални аспекти, в допълнение към аспектите от общо икономическо и финансово 
естество. Следователно предлаганият регламент трябва да се отнася както до 
макроикономическите, така и до социалните неравновесия в ЕС.

Изменение 2

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) С цел да се разработи 
координирана стратегия за заетост, 
както се предвижда в Договора за 
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функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), държавите-членки и 
Съюзът следва да работят в 
съответствие с ръководните 
принципи на насърчаването на 
квалифицирана, обучена и 
приспособима работна сила и трудови 
пазари, адаптиращи се към 
икономическите промени.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Вътрешният пазар, както е 
предвидено в ДФЕС, следва да работи 
за устойчивото развитие на Съюза, 
основаващо се на балансиран 
икономически растеж и ценова 
стабилност, силно конкурентна 
социална пазарна икономика, която 
има за цел пълна заетост и социално 
сближаване, и високо равнище на 
защита на околната среда и 
подобряване на нейното качество. 

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) ДФЕС предвижда, че при 
определянето и осъществяването на 
своите политики и дейности Съюзът 
взема предвид изискванията, свързани 
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с насърчаването на висока степен на 
заетост, осигуряването на адекватна 
социална закрила и борбата срещу 
социалното изключване.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) Европейският съвет от 17 юни 
2010 г. прие нова стратегия за 
работни места и развитие, 
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 
висока степен на заетост, 
производителност и социално 
сближаване. Европейският съвет 
реши също да стартира на 1 януари 
2011 г. Европейски семестър на 
политическото координиране, за да 
даде възможност на държавите-
членки да се ползват от ранно 
координиране на равнище ЕС и да 
позволи засилен надзор и 
едновременна оценка както на 
бюджетните мерки, така и на 
социалните реформи, като се 
насърчат растежът и заетостта. 

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Особено надзорът върху 
икономическите политики на 
държавите-членки следва да бъде 
разширен отвъд бюджетния надзор, за 
да се предотвратят прекомерни 
макроикономическите неравновесия и 
да се подпомогнат засегнатите 
държавите-членки да изготвят план за 
корективни действия, преди различията 
да се затвърдят. Тора разширяване на 
рамката за икономически надзор следва 
да се осъществява успоредно със 
задълбочаването на фискалния надзор.

(3) Особено надзорът върху 
икономическите политики на 
държавите-членки следва да бъде 
разширен отвъд бюджетния надзор, за 
да се предотвратят прекомерни 
макроикономическите и социални 
неравновесия и да се подпомогнат 
засегнатите държавите-членки да 
изготвят план за корективни действия, 
преди различията да се затвърдят, да се 
насърчават взаимно подкрепящи се 
стратегии за развитие и да се 
улеснява наблюдението на напредъка 
в посока постигане на целите на 
Съюза по отношение на растежа и 
работните места. Тора разширяване
на рамката за икономически надзор 
следва да се осъществява успоредно със 
задълбочаването на фискалния надзор.

Or. en



PA\851861BG.doc 9/28 PE454.629v01-00

BG

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходима е подробно описана в 
законодателството процедура, за да се 
спомогне за справянето с тези 
неравновесия

(4) Необходими са по-цялостен 
икономически и социален подход, 
както и подробно описана в 
законодателството процедура, за да се 
спомогне за справянето с тези 
неравновесия.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Целесъобразно е многостранното 
наблюдение съгласно член 121, 
параграфи 3 и 4 от Договора да бъде 
допълнено със специални правила за 
откриване, предотвратяване и 
коригиране на макроикономическите 
неравновесия.

(5) Целесъобразно е многостранният 
надзор по член 121, параграфи 3 и 4 от 
Договора, да бъде допълнен със 
специални разпоредби за откриване, 
предотвратяване и коригиране на 
макроикономическите неравновесия, 
което включва както стимули, така 
и глоби.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Целесъобразно е да се допълни 
съвместният годишен доклад, посочен 
в член 148 от ДФЕС, със специфични 
инструменти за установяване и 
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предотвратяване на социални 
неравновесия.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Комисията следва да бъде получи 
правомощия да приема делегирани 
актове в съответствие с член 290 от 
ДФЕС по отношение на таблицата с 
показатели като средство за 
улесняване на ранното установяване 
и наблюдението на неравновесията. 
От особено значение е Комисията да 
провежда подходящи консултации по 
време на подготвителния етап, 
включително на експертно равнище.
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Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Таблицата следва да се състои от 
ограничен набор от реални и 
номинални икономически, социални и 
финансови показатели, които са от 
значение за откриването на 
макроикономически и социални 
неравновесия, със съответни 
индикативни критични стойности 
(прагове). Съставът на таблицата следва 
да се изменя посредством делегирани 
актове при необходимост, inter alia 
поради променящите се опасности за 
макроикономическата и социалната
стабилност или съобразно наличието на 
съответни статистически данни.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Достигането на една или повече 
критични стойности не означава 
непременно възникване на 
макроикономически неравновесия, тъй 
като икономическата политика следва 
да отчита взаимозависимостта между 
макроикономическите променливи. 
Икономическата преценка следва да 
гарантира, че цялата налична 
информация, независимо дали от 
таблицата с показатели или извън нея, е 

(8) Достигането на една или повече 
критични стойности не означава 
непременно възникване на 
макроикономически или социални 
неравновесия, тъй като икономическата 
политика следва да отчита 
взаимозависимостта между 
макроикономическите и социалните 
променливи, както и момента от 
икономическия цикъл, в който се 
намира дадена икономика. 
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взета предвид и е подложена на обстоен 
анализ.

Икономическата преценка следва да 
гарантира, че цялата налична 
информация, независимо дали от 
таблицата с показатели или извън нея, е 
взета предвид и е подложена на обстоен 
анализ.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За осъществяване на процедура за 
наблюдение и коригиране на 
неблагоприятни макроикономически 
неравновесия, съдържаща предпазни и 

(10) За осъществяване на процедура за 
наблюдение и коригиране на 
неблагоприятни макроикономически и 
социални неравоновесия, съдържаща 
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корективни елементи, са необходими 
усъвършенствани инструменти за 
надзор въз основа на тези, използвани в 
процедурата за многостранен надзор. 
Това може да включва мисии на 
представители на Комисията за засилен 
надзор в дадена държава-членка и 
допълнително докладване от въпросната 
държава-членка в случай на сериозни 
неравновесия, включително 
неравновесия, застрашаващи 
правилното функциониране на 
Икономическия и паричен съюз

предпазни и корективни елементи, са 
необходими усъвършенствани 
инструменти за надзор въз основа на 
тези, използвани в процедурата за 
многостранен надзор, и извършване на 
анализ на въздействието на 
заетостта върху 
макроикономическото положение въз 
основа на  рамката за съвместна 
оценка, включително справката за 
резултатите в областта на 
заетостта. Това може да включва 
мисии на представители на Комисията 
за засилен надзор в дадена държава-
членка и допълнително докладване от 
въпросната държава-членка в случай на
сериозни неравновесия, включително 
неравновесия, застрашаващи 
правилното функциониране на 
Икономическия и паричен съюз или 
социалното сближаване.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

членове 121 и 148 от ДФЕС като част от 
многостранното наблюдение, и по-
специално общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза и 
насоките за политиките за заетост 
на държавите-членки.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) Ако се установят 
макроикономически и социални 
неравновесия, до съответната държава-
членка следва да се отправят препоръки 
с насоки за подходящи ответни 
политически мерки. Реакцията на 
съответната държава-членка спрямо 
неравновесията следва да бъде 
навременна и с използване на всички 
налични политически инструменти под 
контрола на държавните органи. 
Реакцията следва да бъде съобразена
със специфичната среда и 
обстоятелствата в съответната държава-
членка и да обхваща основните области 
на икономическата политика, 
включително при необходимост 
фискалната и данъчната политика, 
трудовия пазар, пазарите на продукти и 
услуги и регулирането на финансовия 
сектор. Реакцията следва да бъде 
предприета при спазване на член 9 от 
ДФЕС и с цел насърчаване на високо 
равнище на заетост, гарантиране на 
адекватна социална закрила и борба 
срещу социалната изолация.

Or. en
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Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Ранните предупреждения и 
препоръки от Европейския комитет за 
системен риск до държавите-членки или 
Съюза се отнасят до рискове от 
макрофинансов характер. Тези ранни 
предупреждения и препоръки могат да 
дават основание и за подходящи 
последващи действия в контекста на 
надзора за неравновесия.

(13) Ранните предупреждения и 
препоръки от Европейския комитет за 
системен риск до държавите-членки или 
Съюза се отнасят само до рискове от
макрофинансов характер. Тези ранни 
предупреждения и препоръки могат да 
дават основание и за подходящи 
последващи действия в контекста на 
надзора за неравновесия.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Ако бъдат установени сериозни 
макроикономически неравновесия, 
включително такива, застрашаващи 
правилното функциониране на 
Икономическия и паричен съюз, следва 
да се започне процедура при 
прекомерно неравновесие, която може 
да включва издаване на препоръки до 
съответната държава-членка, повишени 
изисквания за надзор и наблюдение, а 
по отношение на държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото —
възможността за принудително 
изпълнение в съответствие с 
Регламент (ЕС) № […/…] в случай на 
продължаващо невземане на корективни 
мерки.

(14) Ако бъдат установени сериозни 
макроикономически и социални 
неравновесия, включително такива, 
застрашаващи правилното 
функциониране на Икономическия и 
паричен съюз или социалното 
сближаване, следва да се започне 
процедура при прекомерно 
неравновесие, която може да включва 
издаване на препоръки до съответната 
държава-членка, повишени изисквания 
за надзор и наблюдение, а по отношение 
на държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото — възможността за 
принудително изпълнение в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
№ […/…] в случай на продължаващо 
невземане на корективни мерки.
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Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Тъй като държавите-членки не 
могат да създадат достатъчно ефективна 
рамка за откриване и предотвратяване 
на макроикономическите неравновесия 
поради тесните търговски и финансови 
взаимовръзки между държавите-членки 
и страничните ефекти от националните 
икономически политики върху Съюза и 
еврозоната като цяло, а тази задача 
може да бъде решена по-добре на 
нивото на ЕС, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност съгласно член 5 от 

(16) Тъй като държавите-членки не 
могат да създадат достатъчно ефективна 
рамка за откриване и предотвратяване 
на макроикономическите и социалните 
неравновесия поради тесните търговски 
и финансови взаимовръзки между 
държавите-членки и страничните 
ефекти от националните икономически 
политики върху Съюза и еврозоната 
като цяло, а тази задача може да бъде 
решена по-добре на нивото на ЕС, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
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Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа за 
пропорционалност, определен в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на споменатите цели,

субсидиарност съгласно член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа за 
пропорционалност, определен в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на споменатите цели,

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се установяват 
подробни правила за откриване, 
предотвратяване и коригиране на 
макроикономическите неравновесия в 
рамките на Европейския съюз.

С настоящия регламент се установяват 
подробни правила за откриване, 
предотвратяване и коригиране на 
макроикономическите и социалните 
неравновесия в рамките на Европейския 
съюз.

Or. en

Обосновка

Новата надзорна рамка на ЕС трябва да включва аспекти, свързани със заетостта, и 
социални аспекти, в допълнение към аспектите от общо икономическо и финансово 
естество. Следователно предлаганият регламент трябва да се отнася както до 
макроикономическите, така и до социалните неравновесия в ЕС.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

правилното функциониране на 
икономиката на или социалното 
сближаване в дадена държава-членка, 
еврозоната или Европейския съюз като 
цяло.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С цел улесняване ранното 
установяване и наблюдението на 
неравновесията Комисията създава, 
след консултации със социалните 
партньори чрез делегирани актове в 
съответствие с член -12 и ако са 
спазени условията на членове -12а и -
12б, таблица, съдържаща следните 
показатели, които може да бъдат 
изменяни при необходимост, за да се 
включат новопоявили се неравновесия 
и да се оценят по-добре позициите на 
конкурентоспособност или 



PA\851861BG.doc 19/28 PE454.629v01-00

BG

прекомерни вътрешни и външни 
неравновесия във връзка със:
а)  пазарите на продукти и услуги 
(инфлация, салдо по текущата 
сметка, публични и частни разходи за 
научноизследователска и развойна 
дейност, настаняване, селско 
стопанство и развитие на цените на 
енергията);
б) капиталовите пазари (ръст на 
кредитите, публичен и частен дълг, 
публични и частни инвестиции, 
позиции преки чуждестранни 
инвестиции-нетни чуждестранни 
активи);
в) пазарите на труда (проценти на 
заетост и безработица по полове и 
възрастови групи, равнище на 
възнагражденията и обезщетенията, 
инвестиции в образование, бедност);
г) данъчното облагане (равнища на 
данъчното облагане на труда и 
капитала);
д) фискалната, икономическата, 
социалната и екологичната 
устойчивост.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Таблицата се състои от набор от 
макроикономически и макрофинансови 
показатели за държавите-членки. 
Комисията може да определи примерни 
долни или горни критични стойности за 
тези показатели, които да служат като 
нива на предупреждение. Критичните 
стойности, приложими за държавите-

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

първоначалните резултати на 
държавите-членки, както и 
усреднената позиция на Съюза и 
еврозоната и нейното развитие във 
времето. Критичните стойности, 
приложими за държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото, могат да се 
различават от тези, приложими за 
другите държави-членки.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията актуализира поне веднъж 
годишно стойностите на показателите в 
таблицата за всяка държава-членка. 
Актуализираната таблица с показатели 
се публикува.

1. Комисията актуализира поне веднъж 
годишно стойностите на показателите в 
таблицата за всяка държава-членка, 
като отчита нейното конкретно 
икономическо и социално положение 
и различните последици на всеки 
показател за нейното 
макроикономическо и социално 
положение. Актуализираната таблица с 
показатели се публикува.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Като част от многостранното 
наблюдение съгласно член 121, 
параграф 3 от ДФЕС и от проучването 
на прилагането на политиките за 
заетост в съответствие с член 148, 
параграф 4 от ДФЕС, Съветът обсъжда 
доклада на Комисията и приема 
заключения по него след консултации с 
Комитета по заетост и социалните 
партньори. Еврогрупата обсъжда 
доклада, доколкото той се отнася пряко 
или косвено до държави-членки, чиято 
парична единица е еврото.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) по целесъобразност — дали 
подложената на преглед държава-членка 
е предприела подходящи действия в 
отговор на препоръките или поканите от 
страна на Съвета, приети в съответствие 
с членове 121, 126 и 148 от ДФЕС и 
съгласно членове 6, 7, 8 и 10 от 
настоящия регламент;

Or. en
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако въз основа на задълбочения 
преглед, посочен в член 5 от настоящия 
регламент, Комисията смята, че в дадена 
държава-членка съществуват 
неравновесия, тя информира за това 
Съвета. По препоръка на Комисията 
Съветът може да отправи необходимите 
препоръки към въпросната държава-
членка в съответствие с процедурата, 
формулирана в член 121, параграф 2 от
Договора

1. Ако въз основа на задълбочения 
преглед, посочен в член 5 от настоящия 
регламент, Комисията смята, че в дадена 
държава-членка съществуват 
неравновесия, тя информира за това 
Европейския парламент и Съвета. По 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Европейския 
парламент Съветът може да отправи 
необходимите препоръки към 
въпросната държава-членка в 
съответствие с процедурата, 
формулирана в член 121, параграф 2 от 
ДФЕС.

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът съобщава своите препоръки 
на Европейския парламент. 
Препоръките на Съвета се публикуват.

2. Съветът съобщава своите препоръки 
на националните парламенти. 
Препоръките на Съвета се публикуват.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако въз основа на задълбочения 1. Ако въз основа на задълбочения 
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преглед, посочен в член 5, Комисията 
смята, че въпросната държава-членка е 
засегната от прекомерни неравновесия, 
тя информира за това Съвета.

преглед, посочен в член 5, Комисията 
смята, че въпросната държава-членка е 
засегната от прекомерни неравновесия, 
тя информира за това Европейския 
парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 38

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение39

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако икономическите обстоятелства се 
променят, Съветът по препоръка на 
Комисията може да измени 
препоръките, приети съгласно член 7, в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в същия член. Съответната държава-
членка представя преработен план за 
корективни действия, който се оценява в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в член 8.

4. Ако икономическите обстоятелства се 
променят, Съветът по препоръка на 
Комисията и след провеждане на 
консултации с Европейския 
парламент може да измени 
препоръките, приети съгласно член 7, в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в същия член. Съответната държава-
членка представя преработен план за 
корективни действия, който се оценява в 
съответствие с процедурата, предвидена 
в член 8.

Or. en
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член -12 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12
Упражняване на делегирането

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

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член - 12a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент
Член -12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -12б
Възражения срещу делегирани актове

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

Or. en


