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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.

Комисията предлага по-стриктно спазване от страна на държавите-членки на Пакта за 
стабилност и растеж (ПСР) и задълбочаване на координирането на фискалните им 
политики. Съгласно т.нар. предпазна част на Пакта за стабилност и растеж 
съществуващият Регламент 1466/97 за „за засилване на надзора върху състоянието на 
бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики” е изменен с цел 
да се гарантира, че държавите-членки следват „разумна” фискална политика при 
благоприятна икономическа конюнктура, за да се изгради необходимият буфер за 
евентуална лоша икономическа конюнктура. В допълнение, съгласно т.нар. корективна 
част, са предложени изменения към Регламент 1467/97 относно „прилагането на 
процедурата при прекомерен дефицит”, за да се гарантира, че развитието на дълга се 
проследява по-отблизо и се третира наравно с развитието на дефицита.

Освен това се предлага директива, въвеждаща изисквания за бюджетните рамки на 
държавите-членки, с цел да се поощри фискалната отговорност чрез определяне на 
минимални изисквания за националните фискални рамки и гарантиране на тяхното 
съответствие със задълженията по Договора. За да подкрепи промените в предпазната и 
корективната част на ПСР, Комисията също така предложи засилване на механизмите 
за принудително изпълнение по отношение на държавите-членки от еврозоната.

Бележки

Настоящото проектостановище се отнася до предложението на Комисията за изменение 
на Регламент № 1466/97 за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на 
надзора и координацията на икономическите политики. Докладчикът споделя 
мнението, че ПСР, както по отношение на предпазните, така и по отношение на 
корективните мерки, е претърпял провал и трябва да бъде реформиран. Реформата 
следва да се основава на опита, придобит през първите години от неговото 
съществуване, включително по време на настоящите икономически и социални кризи. 
При все това докладчикът счита, че предложението на Комисията за реформата на 
предпазните мерки на ПСР не отчита в достатъчна степен няколко аспекта, и 
следователно предлага изменения по отношение на следните основни аспекти: 

- Рамката на ЕС за бюджетния надзор и за надзора и координацията на икономическите 
политики следва да бъде разширена с цел да бъдат включени аспекти, свързани със 
заетостта, и социални аспекти. Затова в превантивната част на надзорната рамка следва 
да се добави член 148 от Договора като правно основание. 

- Във връзка с горепосоченото, инструментите, основаващи се на член 148 от Договора, 
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по-конкретно насоките за политиките на заетост на държавите-членки, следва да се 
отчитат от държавите-членки при представянето на техните съответни програми за 
стабилност и сближаване, както и по време на разглеждането на тези програми. 
Комитетът по заетостта (EMCO) и Комитетът за социална закрила (КСЗ) следва да 
бъдат активно включени във всички съответни надзорни процедури.

- Многостранният надзор на програмите за стабилност и сближаване следва да се 
провежда като част от Европейския семестър, който следва да бъде включен в 
регламента, и да се извършва заедно с надзора на макроикономическите и социалните 
неравновесия и проучването на прилагането на общите насоки за икономическите 
политики и на насоките за политиките на заетост.

- Програмите за стабилност и сближаване на държавите-членки следва да включват 
информация относно съгласуваността на бюджетните цели на държавите-членки със 
стратегията на ЕС за растеж и работни места, като стратегията „Европа 2020“, и по-
специално с общите насоки за икономическите политики и насоките за политиките на 
заетост.

- Временно отклонение от една фискална политика, която докладчикът предпочита да 
характеризира като ефикасна вместо като благоразумна – понятие, за което липсва 
определение, съгласно определеното в регламента следва да бъде позволено не само в 
случай на сериозен икономически спад, но и в случай на социален спад.

- Възможността държави-членки, прилагащи структурни реформи, да се отклонят от 
съответните си средносрочни бюджетни цели следва да не се обвързва с пенсионни 
реформи, насочени към насърчаването на определени модели. Вместо това такава 
възможност следва да се осигури на държавите-членки, прилагащи структурни 
реформи, които допринасят за запазването или създаването на работни места и за 
намаляването на бедността.

Най-накрая докладчикът счита, че е от особено значение засилването на 
икономическото управление да се извършва паралелно с укрепването на 
демократичната легитимност на европейското управление. В тази връзка ролята на 
Европейския парламент следва 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 – акт за изменение
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 2

Предложение за регламент – акт за изменение
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 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), държавите-членки и 
Съюзът следва да спазват 
ръководните принципи на 
насърчаването на квалифицирана, 
обучена и приспособима работна сила 
и трудови пазари, адаптиращи се към 
икономическите промени.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Пактът за стабилност и растеж се 
основава на целта за осигуряване на 
стабилни публични финанси като 
средство за укрепване на 
предпоставките за ценова стабилност и 
за висок и устойчив растеж, подкрепен 
от финансова стабилност и водещ до 
създаване на трудова заетост.

(3) Пактът за стабилност и растеж се 
основава на целта за осигуряване на 
стабилни публични финанси като 
средство за укрепване на 
предпоставките за ценова стабилност и 
за висок и устойчив растеж, подкрепен 
от финансова стабилност и водещ до 
създаване на трудова заетост, поради 
което следва да се увеличат 
дългосрочните инвестиции с цел 
постигане на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съдържанието на програмите за 
стабилност и сближаване, както и 
критериите за тяхното разглеждане 
следва да бъдат допълнително 
адаптирани с оглед на натрупания опит 
с прилагането на Пакта за стабилност и 
растеж.

(5) Съдържанието на програмите за 
стабилност и сближаване, както и 
критериите за тяхното разглеждане 
следва да бъдат допълнително 
адаптирани с оглед на натрупания опит 
с прилагането на Пакта за стабилност и 
растеж, по-специално неговия принос 
за растежа и създаването на работни 
места.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Засилването на икономическото 
управление следва да се извършва 
паралелно с укрепването на 
демократичната легитимност на 
икономическото управление в Съюза, 
което следва да се постигне чрез по-
активно и своевременно включване на 
Европейския парламент и 
националните парламенти в 
процедурите за координация на 
икономическите политики, като се 
използват пълноценно предвидените в 
ДФЕС инструменти, и по-специално 
общите насоки за икономическите 
политики на държавите-членки и на 
Съюза, както и насоките за
политиките на заетост на 
държавите-членки.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Спазването на средносрочната 
бюджетна цел за състоянието на 
бюджета следва да позволи на 
държавите-членки да имат предпазен 
марж спрямо референтната стойност от 
3 % от БВП, за да се подсигури бърз 
напредък към устойчивост, както и за да 
има възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции.

(6) Спазването на средносрочната 
бюджетна цел за състоянието на 
бюджета следва да позволи на 
държавите-членки да имат предпазен 
марж спрямо референтната стойност от 
3 % от БВП, за да се подсигури бърз 
напредък към устойчивост, както и за да 
има възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции, които водят до 
постигането на целите на Съюза за 
растеж и работни места.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Съветът, когато преценява и 
наблюдава програмите за стабилност 
и програмите за сближаване и по-
специално техните средносрочни 
бюджетни цели или набелязаните 
пътища към тези цели, следва да 
вземе предвид съответните циклични 
и структурни характеристики на 
икономиката на всяка държава-
членка и техните косвени последици 
за икономиките на други държави-
членки.

Or. en
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Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Задължението за постигане и 
поддържане на средносрочна 
бюджетна цел трябва да бъде 
прилагано практически чрез 
конкретизиране на принципите за 
благоразумно водене на фискална 
политика.

заличава се

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Трябва да бъде постигнат 
симетричен подход към воденето на 
ефикасна фискална политика по 
време на бизнес цикъла чрез 
повишаване на бюджетната 
дисциплина през периодите на 
растеж с цел да се даде възможност 
за контрациклични политики и 
постепенно да се постигне 
средносрочната бюджетна цел. 
Придържането към средносрочната 
бюджетна цел би трябвало да даде 
възможност на държавите-членки да 
се справят с нормалните циклични 
колебания, като същевременно 
поддържат бюджетен дефицит под 
референтната стойност от 3 % от 
БВП и гарантират бърз напредък към 
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постигането на фискална 
устойчивост. С оглед на 
горепосоченото, средносрочната 
бюджетна цел следва да предоставя 
възможност за бюджетно 
маневриране, по-специално за 
публични инвестиции, които водят до 
постигането на целите на ЕС за 
растеж и работни места.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) За да се засили националната 
ангажираност с Пакта за 
стабилност и растеж, националните 
бюджетни рамки следва да бъдат в 
пълно съответствие с целите за 
многостранно наблюдение в Съюза и, 
в частност, с европейския семестър, в 
контекста на който националните 
парламенти и съответните други 
заинтересовани страни, по-специално 
социалните партньори, следва да 
бъдат своевременно информирани и 
включени по подобаващ начин.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Благоразумното водене на фискална 
политика означава, че темпът на 
нарастване на държавните разходи 
обичайно не надхвърля благоразумния
средносрочен темп на нарастване на 
БВП, като надхвърлянето на тази норма 
е обвързано с дискреционно повишение 
на държавните приходи, а 
дискреционният спад на приходите е 
компенсиран от намаляване на 
разходите.

(9) Воденето на ефикасна фискална 
политика означава, че темпът на 
нарастване на държавните разходи 
обичайно не надхвърля ефикасния
средносрочен темп на нарастване на 
БВП, като надхвърлянето на тази норма 
е обвързано с дискреционно повишение 
на държавните приходи, а 
дискреционният спад на приходите е 
компенсиран от намаляване на 
разходите.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Временно отклонение от 
благоразумната фискална политика 
следва да бъде позволено в случай на 
сериозен икономически спад от общ 
характер, за да се улесни 
икономическото възстановяване.

(10) Временно отклонение от 
ефикасната фискална политика следва 
да бъде позволено в случай на сериозен 
икономически или социален спад, за да 
се улесни възстановяването.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В случай на значително отклонение 
от благоразумната фискална политика 

(11) В случай на значително отклонение 
от ефикасната фискална политика 
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следва да бъде отправено 
предупреждение към съответната 
държава-членка, а ако значителното 
отклонение продължи във времето или е 
особено сериозно, следва да бъде 
отправена препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки.

следва да бъде отправено 
предупреждение към съответната 
държава-членка, а ако значителното 
отклонение продължи във времето или е 
особено сериозно, следва да бъде 
отправена препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За да се подсигури спазване на 
рамката за финансов надзор на Съюза от 
страна на участващите държави-членки, 
следва да бъде създаден специален 
механизъм за прилагане въз основа на 
член 136 от Договора за случаите, в 
които преобладава устойчиво и 
значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика.

(12) За да се подсигури спазване на 
рамката за финансов надзор на Съюза от 
страна на участващите държави-членки, 
следва да бъде създаден специален 
механизъм за прилагане въз основа на 
член 136 от Договора за случаите, в 
които преобладава устойчиво и 
значително отклонение от воденето на 
ефикасна фискална политика.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член -2 а (нов) (преди Раздел 1А)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Добавя се следният член:
„Член -2a
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Многостранният надзор от страна 
на Съвета се провежда като част от 
Европейски семестър (Семестър), 
съобразно разпоредбите на 
настоящия регламент и изискването 
държавите-членки да разглеждат 
икономическите си политики и да 
насърчават заетостта като въпрос 
от общо значение и да координират 
своите политики и действия в това 
отношение в рамките на Съвета в 
съответствие с целите, посочени в 
членове 120 и 146 от ДФЕС.
Наред с другото, Семестърът включва 
многостранния надзор на програмите 
за стабилност и сближаване съгласно 
настоящия регламент, 
предотвратяването и коригирането 
на макроикономическите и 
социалните неравновесия съгласно 
Регламент (EС) № .../2011, 
процедурата при прекомерен дефицит 
съгласно Регламент (EО) № 1467/97 и 
формулирането на общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза в 
съответствие с член 121, параграф 2 
от ДФЕС, както и насоките, които 
държавите-членки вземат предвид в 
политиките си в областта на 
заетостта в съответствие с член 
148, параграф 2 от ДФЕС, 
прилагането на тези насоки, както и 
годишните политически насоки, 
произтичащи от годишната среща на 
високо равнище по икономически и 
социални въпроси в рамките на 
определената от Съюза стратегия. 
Европейският парламент и 
националните парламенти участват 
по подобаващ начин в Семестъра, за 
да се увеличат прозрачността, 
ангажираността и отчетността на 
всички взети решения. С цел 
гарантиране на подходящо включване 
на Европейския парламент се сключва 
междуинституционално 
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споразумение между Европейския 
парламент, Европейския съвет, 
Съвета и Комисията в срок до 31 
декември 2011 г. Това процедурно 
споразумение се преразглежда на 
всеки три години и се изменя по 
целесъобразност. 
Създаденият съгласно член 134 от 
ДФЕС Икономически и финансов 
комитет, създаденият съгласно член 
150 от ДФЕС Комитет по заетостта 
и създаденият съгласно член 160 от 
ДФЕС Комитет за социална закрила  
се консултират винаги когато това е 
целесъобразно. 
Съответните заинтересовани 
страни, по-специално социалните 
партньори, се консултират, в 
рамките на Семестъра, относно 
всички обсъждани от институциите 
на Съюза основни формулировки на 
политиката.“ 

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б) –  подточка i а (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iа) вмъква се следната буква:
(аа) информация относно 
съответствието между 
средносрочната бюджетна цел и 
целите на Съюза в областта на 
растежа и заетостта, общите 
насоки за икономическите политики 
на държавите-членки и на Съюза и 
насоките за политиките в областта 
на заетостта на държавите-членки;
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Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква б) – подточка ii
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 3 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) количествена оценка на предприетите 
или предвижданите бюджетни и други 
мерки на икономическата политика за 
постигане целите на програмата, 
съдържаща анализ на разходите и 
ползите на основните структурни 
реформи, които имат преки 
разходоспестяващи ефекти в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаване на потенциалния
растеж;

в) количествена оценка на предприетите 
или предвижданите бюджетни и други 
мерки на икономическата политика за 
постигане целите на програмата, 
съдържаща анализ на разходите и 
ползите на основните структурни 
реформи, които допринасят за 
постигането на целите на Съюза  в 
областта на растежа и заетостта;

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 3 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи и приноса му за 
постигане на целите на Съюза в 
областта на растежа и заетостта, 
очаквания път на развитие на 
държавните приходи при непроменена 
политика, планираните дискреционни 
мерки по отношение на приходите и 
основните икономически допускания, 
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текущата година и най-малко 
следващите три години.

посочени в параграф 2, букви а) (аа) и 
б), се представя на годишна основа и 
обхваща предходната година, текущата 
година и най-малко следващите три 
години.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на оценките, извършвани 
от Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранния надзор съгласно член 
121 от Договора, разглежда 
средносрочните бюджетни цели, 
представени от съответната държава-
членка, оценява дали икономическите 
допускания, на които се основава 
програмата, са реалистични и дали 
предприетите или предложените мерки 
за спазване на плана за корекции са 
достатъчни за постигане на 
средносрочната бюджетна цел по време 
на цикъла.

1. Въз основа на оценките, извършвани 
от Комисията, Комитета по 
заетостта и Комитета за социална 
закрила, Съветът, в рамките на 
многостранния надзор съгласно член 
121 от ДФЕС и на прегледа на 
състоянието на заетостта, съгласно 
член 148 на ДФЕС, разглежда 
средносрочните бюджетни цели, 
представени от съответната държава-
членка, оценява дали икономическите 
допускания, на които се основава 
програмата, са реалистични и дали 
предприетите или предложените мерки 
за спазване на плана за корекции са 
достатъчни за постигане на 
средносрочната бюджетна цел по време 
на цикъла.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на внезапни външни 
сътресения от всякакъв вид, 
определени от Комисията 
средносрочната бюджетна цел може 
да бъде изменена от Съвета по искане 
на засегнатата държава-членка или 
по предложение на Комисията.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. 
Съветът взема предвид дали се полагат 
повече усилия за корекции при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, като те може да са по-
ограничени в периоди на 

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически и 
социални неравновесия Съветът 
проверява дали годишното подобрение 
на бюджетното салдо с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
отчетени циклични колебания възлиза 
на най-малко 0,5 % от БВП. Съветът 
взема предвид дали се полагат повече 
усилия за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
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неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или планирани мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или планирани мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
ефективното водене на фискална 
политика и целите на Съюза в 
областта на растежа и заетостта.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Водената фискална политика се смята за 
ефикасна и следователно благоприятна 
за постигането и поддържането на 
средносрочната бюджетна цел, ако са 
изпълнени следните условия:

Or. en
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Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

а) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, ако водената от тях фискална 
политика отговаря на съответните 
разпоредби на ДФЕС и на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа 
на нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля ефективния
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Размерът на разликата 
между темпа на нарастване на 
държавните разходи и ефективния
средносрочен темп на растеж на БВП се 
определя така, че да се подсигури 
съответния напредък към постигането 
на средносрочната бюджетна цел; 
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Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) дискреционното намаляване на 
държавните приходи по дадени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на държавните приходи по 
други пера, или от комбинация от двете.

(c) дискреционното намаляване на 
държавните приходи по дадени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на държавните приходи по 
други пера, или от комбинация от двете 
за държави-членки, които не са 
постигнали своите средносрочни 
бюджетни цели.

Or. en

Изменение 28

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Ефективният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Or. en



PA\852013BG.doc 21/40 PE454.656v01-00

BG

Изменение 29

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 
са я постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 
към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
взема предвид осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния 
растеж, оказвайки по този начин 
осезаемо влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Когато се дефинира коригираният път 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазено съответното 
допустимо отклонение за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че бюджетната позиция се очаква да се 
доближи към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период 
Съветът взема предвид осъществяването 
на структурни реформи, които 
допринасят за постигането на 
целите на Съюза в областта на 
растежа и заетостта..

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен 
"стълб", изцяло на базата на лични 

Специално внимание трябва да се 
обърне на  приноса на тези реформи за 
запазването или създаването на 
работни места и за намаляване на 
бедността. На държави-членки, 
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спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции за постигане на 
тяхната средносрочна бюджетна цел или 
от самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на 
реформата на "стълба" държавно 
обществено осигуряване, при условие 
че отклонението е временно и че е 
запазено съответния предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита. 

прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел. 

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 –- точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът също така проверява дали 
съдържанието на програмите за 
стабилност улеснява постигането на 
устойчива конвергенция в рамките на 
еврозоната, по-тясното координиране на 
икономическите политики и дали 
икономическите политики на 
съответната държава-членка са в 
съответствие с общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза.

Съветът също така проверява дали 
съдържанието на програмите за 
стабилност улеснява постигането на 
устойчива конвергенция в рамките на 
еврозоната, по-тясното координиране на 
икономическите политики и дали 
икономическите политики на 
съответната държава-членка са в 
съответствие с член 9 на ДФЕС, по-
специално по отношение на 
насърчаването на високо равнище на 
заетост, гарантирането на 
адекватна социална защита и 
борбата срещу социалното 
изключване, с целите на Съюза в 
областта растежа и заетостта, с 
общите насоки за икономическите 
политики на държавите-членки и на 
Съюза и с насоките за политиките за 
заетост на държавите-членки..
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Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
или социален дадена държава-членка 
може да получи правото да се отклони 
временно от пътя на корекциите, 
необходим за водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва преценка на 
програмите за стабилност в рамките на 
не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
благоразумното водене на фискална 
политика, Съветът в своето становище 

2. Съветът извършва преценка на 
програмите за стабилност в рамките на 
не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, Комитета по 
заетостта и Комитета за социална 
закрила при необходимост предоставя 
становище относно програмата. Когато 
Съветът, в съответствие с членове 9 и 
121 от ДФЕС, прецени, че целите и 
съдържанието на програмата следва да 
бъдат засилени, като се обърне 
специално внимание на ефективното
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приканва съответната държава-членка 
да коригира програмата си.

водене на фискална политика, Съветът в 
своето становище приканва съответната 
държава-членка да коригира програмата 
си.

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклонения от благоразумното водене 
на фискална политика. 

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от ДФЕС
Съветът наблюдава прилагането на 
програмите за стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията,
Икономическия и финансов комитет, 
Комитета по заетостта и 
Комитета за социална закрила, по-
специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклонения от ефективното водене на 
фискална политика. 

Or. en

Изменение 35

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 1 – алинея л)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

2. В случай на значително отклонение 
от ефективното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит или излишък, в 
съответствие с член 121, параграф 4 от
Договора Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, което 
не е компенсирано от дискреционни 
мерки за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,5% от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,25% от БВП средногодишно за две 
последователни години. 

Смята се, че има значително отклонение 
от ефективното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с ефективна
фискална политика, което не е 
компенсирано от дискреционни мерки 
за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,5% от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,25% от БВП средногодишно за две 
последователни години. 

Or. en
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Изменение 37

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 3 – алинея л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението не следва да бъде вземано 
под внимание, ако съответната държава-
членка е преизпълнила значително
средносрочната бюджетна цел, като се 
има предвид наличието на прекомерни 
макроикономически неравновесия, а 
бюджетните планове, изложени в 
програмата за стабилност, не 
застрашават изпълнението на тази цел 
през програмния период.

Отклонението не следва да бъде вземано 
под внимание, ако съответната държава-
членка е постигнала средносрочната 
бюджетна цел, като се има предвид 
наличието на прекомерни 
макроикономически и социални 
неравновесия, а бюджетните планове, 
изложени в програмата за стабилност, 
не застрашават изпълнението на тази 
цел през програмния период.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 4 – алинея л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер.

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически или социален спад.

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика 
е устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.

3. В случай че значителното отклонение 
от ефективната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) –  подточка i а (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iа) вмъква се следната буква:
„(aa) информация относно 
съответствието между 
средносрочната бюджетна цел и 
целите на Съюза в областта на 
растежа и заетостта, общите 
насоки за икономическите политики 
на държавите-членки и на Съюза и 
насоките за политиките в областта 
на заетостта на държавите-членки;”

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка ii
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) количествена оценка на предприетите 
или предвижданите бюджетни и други 
мерки на икономическата политика за
постигане целите на програмата, 
съдържаща анализ на разходите и 
ползите на основните структурни 
реформи, които имат преки 
разходоспестяващи ефекти в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаване на потенциалния растеж;

в) количествена оценка на предприетите 
или предвижданите бюджетни и други 
мерки на икономическата политика за 
постигане целите на програмата, 
съдържаща анализ на разходите и 
ползите на основните структурни 
реформи, които допринасят за 
постигането на целите на Съюза  в 
областта на растежа и заетостта;

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 
следващите три години.

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи и приноса му за 
постигане на целите на Съюза в 
областта на растежа и заетостта, 
очаквания път на развитие на 
държавните приходи при непроменена 
политика, планираните дискреционни 
мерки по отношение на приходите и 
основните икономически допускания, 
посочени в параграф 2, букви а) (аа) и 
б), се представя на годишна основа и 
обхваща предходната година, текущата 
година и най-малко следващите три 
години.

Or. en
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Изменение 43

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на оценките, извършвани 
от Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранното наблюдение 
съгласно член 121 от Договора, 
разглежда средносрочните бюджетни 
цели, представени от съответната 
държава-членка, оценява дали 
икономическите допускания, на които 
се основава програмата, са реалистични 
и дали предприетите или 
предвижданите мерки за спазване на 
плана за корекции са достатъчни за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел по време на цикъла и за постигане 
на устойчиво сближаване.

1. Въз основа на оценките, извършвани 
от Комисията, Комитета по 
заетостта, и Комитета за социална 
закрила, Съветът, в рамките на 
многостранния надзор съгласно член 
121 от ДФЕС и на прегледа на 
изпълнението на политиките за 
заетост, съгласно член 148 от ДФЕС, 
разглежда средносрочните бюджетни 
цели, представени от съответната 
държава-членка, оценява дали 
икономическите допускания, на които 
се основава програмата, са реалистични 
и дали предприетите или предложените 
мерки за спазване на плана за корекции 
са достатъчни за постигане на 
средносрочната бюджетна цел по време 
на цикъла.

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на внезапни външни 
сътресения от всякакъв вид, 
определени от Комисията 
средносрочната бюджетна цел може 
да бъде изменена от Съвета по искане 
на засегнатата държава-членка или 
по предложение на Комисията.
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Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП. 

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически и 
социални неравновесия Съветът 
проверява дали годишното подобрение 
на бюджетното салдо с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
отчетени циклични колебания възлиза 
на най-малко 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП. 

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или предложените мерки по отношение 
на приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или предложените мерки по отношение 
на приходите, е в съответствие с 
ефективното водене на фискална 
политика и целите на Съюза в 
областта на растежа и заетостта.

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Водената фискална политика се смята за 
ефикасна и следователно благоприятна 
за постигането и поддържането на 
средносрочната бюджетна цел, ако са 
изпълнени следните условия:

Or. en

Изменение 48

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на 

а) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, ако водената от тях фискална 
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разходите не надхвърля 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

политика отговаря на съответните 
разпоредби на ДФЕС и на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля ефективния
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

Or. en

Изменение 50

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дискреционното намаляване на 
държавни приходи по определени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на други пера на държавни 
приходи, или от комбинация от двете. 

в) дискреционното намаляване на 
държавните приходи по дадени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на държавните приходи по 
други пера, или от комбинация от двете 
за държави-членки, които не са 
постигнали своите средносрочни 
бюджетни цели. 

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Ефективният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 
са я постигнали, и допускайки временно 

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 
са я постигнали, и допускайки временно 
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отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 
към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
взема предвид осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния 
растеж, оказвайки по този начин 
осезаемо влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 
към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
взема предвид осъществяването на 
структурни реформи, които 
допринасят за постигането на 
целите на Съюза в областта на 
растежа и заетостта.

Or. en

Изменение 53

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен 
"стълб", изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции за постигане на 
тяхната средносрочна бюджетна цел или 
от самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на 
реформата на "стълба" държавно 
обществено осигуряване, при условие 
че отклонението е временно и че е 
запазено съответния предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита.

Специално внимание трябва да се 
обърне на  приноса на тези реформи за 
запазването или създаването на 
работни места и за намаляване на 
бедността. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел.
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Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това Съветът следва да прецени 
дали съдържанието на конвергентните 
програми дава възможност за тясна 
координация на икономическите 
политики и дали икономическите 
политики на съответните държави-
членки са в съответствие с насоките на 
общата икономическа политика на 
държавите-членки и на Съюза. Освен 
това за държавите-членки от ВКМ2 
Съветът проверява дали съдържанието 
на конвергентните програми осигурява 
безпроблемно участие във валутно-
курсовия механизъм.

Освен това Съветът следва да прецени 
дали съдържанието на конвергентните 
програми дава възможност за тясна 
координация на икономическите 
политики и дали икономическите 
политики на съответните държави-
членки са в съответствие с член 9 на 
ДФЕС, по-специално по отношение на 
насърчаването на високо равнище на 
заетост, гарантирането на 
адекватна социална защита и 
борбата срещу социалното 
изключване, с целите на Съюза в 
областта растежа и заетостта, с 
общите насоки за икономическите 
политики на държавите-членки и на 
Съюза и с насоките за политиките за 
заетост на държавите-членки.. Освен 
това за държавите-членки от ВКМ2 
Съветът проверява дали съдържанието 
на конвергентните програми осигурява 
безпроблемно участие във валутно-
курсовия механизъм.

Or. en

Изменение 55

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
или социален спад дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
ефективното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

Or. en

Изменение 56

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва оценка на 
програмите за конвергенция в рамките 
на не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
благоразумното водене на фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да коригира програмата си.

2. Съветът извършва оценка на 
програмите за конвергенция в рамките 
на не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, Комитета по 
заетостта, и Комитета за социална 
закрила при необходимост предоставя 
становище относно програмата. Когато 
Съветът, в съответствие с членове 9 и 
121 от ДФЕС, прецени, че целите и 
съдържанието на програмата следва да 
бъдат засилени, като се обърне 
специално внимание на ефективното
водене на фискална политика, Съветът в 
своето становище приканва съответната 
държава-членка да коригира програмата 
си.

Or. en
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Изменение 57

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 –- точка 9
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклоненията от благоразумното
водене на фискална политика.

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията, Икономическия и финансов 
комитет, Комитета по заетостта и 
Комитета за социална закрила, по-
специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел или от подходящия план 
за корекции за постигане на тази цел, 
произтичащо от отклоненията от 
ефективното водене на фискална 
политика.

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 1 – алинея л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора

2. В случай на значително отклонение 
от ефективното водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит или излишък, в 
съответствие с член 121, параграф 4 от 
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Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка. 

ДФЕС Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка. 

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, което 
не е компенсирано от дискреционни 
мерки за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,5% от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,25% от БВП средногодишно за две 
последователни години. 

Смята се, че има значително отклонение 
от ефективното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с ефективна
фискална политика, което не е 
компенсирано от дискреционни мерки 
за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,5% от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,25% от БВП средногодишно за две 
последователни години.

Or. en

Изменение 60

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 3 – алинея л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението не следва да бъде вземано 
под внимание, ако съответната държава-

Отклонението не следва да бъде вземано 
под внимание, ако съответната държава-
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членка е преизпълнила значително
средносрочната бюджетна цел, като се 
има предвид наличието на прекомерни 
макроикономически неравновесия, а 
бюджетните планове, изложени в 
програмата за стабилност, не 
застрашават изпълнението на тази цел 
през програмния период.

членка е постигнала средносрочната 
бюджетна цел, като се има предвид 
наличието на прекомерни 
макроикономически или социални 
неравновесия, а бюджетните планове, 
изложени в програмата за стабилност, 
не застрашават изпълнението на тази 
цел през програмния период.

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер.

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически или социален спад.

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.“

3. В случай че значителното 
отклонение от ефективната фискална
политика е устойчиво или е особено 
голямо, Съветът, по препоръка на 
Комисията, отправя препоръка към 
съответната държава-членка за 
вземане на необходимите корективни 
мерки. Съветът, по предложение от 
Комисията, публично оповестява 
препоръката.“
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