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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
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 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 2

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

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 3
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Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) 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

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Трябва да се оползотвори опитът, 
натрупан през първото десетилетие от 
функционирането на Икономическия и 
паричен съюз.

(2) Трябва да се оползотвори опитът, 
натрупан през първото десетилетие от 
функционирането на Икономическия и 
паричен съюз по отношение на 
макроикономическите и социалните 
неравновесия.

Or. en

Изменение 5
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) По-конкретно, надзорът върху 
икономическата политика на 
държавите-членки следва да се разшири 
отвъд бюджетния надзор, за да се 
предотвратяват прекомерните 
макроикономически неравновесия и да 
се помага на засегнатите държави-
членки да разработват корективни 
планове преди затвърждаването на 
различията. Това разширяване на 
обхвата следва да бъде извършено 
заедно със задълбочаване на бюджетния 
надзор.

(3) По-конкретно, надзорът върху 
икономическата политика на 
държавите-членки следва да се разшири 
отвъд бюджетния надзор, за да се 
предотвратяват прекомерните 
макроикономически и социални
неравновесия и да се помага на 
засегнатите държави-членки да 
разработват корективни планове преди 
затвърждаването на различията, 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. Това разширяване 
на обхвата следва да бъде извършено 
заедно със задълбочаване на бюджетния 
надзор.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходима е законодателна 
процедура, която да спомогне за 
преодоляването на такива неравновесия.

(4) Необходими са по-цялостен 
икономически и социален подход, 
както и законодателна процедура, за да 
се спомогне за преодоляването на 
такива неравновесия.

Or. en

Изменение 7
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Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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. 
Процедурата следва да бъде включена в 
годишния цикъл на многостранния 
надзор.

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

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Контролът върху изпълнението на 
Регламент (ЕС) № […/…] следва да 
бъде засилен чрез въвеждането на глоби 
за държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, за продължаващо 
неизпълнение на препоръките за 
преодоляване на прекомерните 
макроикономически неравновесия.

(6) Контролът върху изпълнението на 
Регламент (ЕС) № […/…] следва да 
бъде засилен чрез въвеждането на 
стимули и глоби за държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, за 
продължаващо неизпълнение на 
препоръките за преодоляване на 
прекомерните макроикономически 
неравновесия.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Макроикономическите неравновесия 
могат да създават нежелани колебания в 
публичните приходи и разходи през 
целия икономически цикъл, отразявайки 

(7) Макроикономическите неравновесия 
могат да създават нежелани колебания в 
публичните приходи и разходи през 
целия икономически цикъл, отразявайки 
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се на номиналните резултати и 
изкривявайки информацията, въз основа 
на която се извършва планирането и 
вземането на решения във фискалната 
област. Неподходящите решения в 
рамките на фискалната политика, 
основаващи се на изкривени тенденции, 
биха могли да намалят, дори да 
застрашат устойчивостта на публичните 
финанси. Ако не бъдат контролирани, 
фискалните и другите 
макроикономически неравновесия могат 
да се усилват взаимно и да застрашат 
правилното функциониране на 
Икономическия и паричен съюз. Ето 
защо следва да се създаде система за 
коригиране на макроикономическите 
неравновесия, която да допринася за 
спазването на бюджетната дисциплина в 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото. 

се на номиналните резултати и 
изкривявайки информацията, въз основа 
на която се извършва планирането и 
вземането на решения във фискалната 
област. Неподходящите решения в 
рамките на фискалната политика, 
основаващи се на изкривени тенденции, 
биха могли да намалят, дори да 
застрашат устойчивостта на публичните 
финанси. Ако не бъдат контролирани, 
фискалните и другите 
макроикономически неравновесия могат 
да се усилват взаимно и да застрашат 
правилното функциониране на 
Икономическия и паричен съюз. Ето 
защо следва да се създаде система за 
коригиране на макроикономическите 
неравновесия, която да допринася за
оптималността на общите 
политики чрез избягване на появата 
на асиметрични шокове и 
следователно да допринася също за 
устойчивото развитие и създаването 
на работни места и спазването на 
бюджетната дисциплина в държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото.  

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Процедурата за налагането на глоби 
на държавите-членки, които не вземат 
ефективни мерки за коригиране на 
макроикономическите неравновесия, 
следва да бъде тълкувана по такъв 
начин, че налагането на глоби на 
съответните държави-членки да бъде 
правило, а не изключение. 

(11) Процедурата за налагането на глоби 
на държавите-членки, които не вземат 
ефективни мерки за коригиране на 
макроикономическите неравновесия, 
следва да бъде тълкувана по такъв 
начин, че налагането на глоби на 
съответните държави-членки да бъде 
справедливо и ефективно. 

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Събраните приходи от глоби следва 
да се разпределят между държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, за които не е открита 
процедура при прекомерно 
неравновесие и които нямат 
прекомерен дефицит. 

(12) Събраните приходи от глоби следва 
да се използват в подкрепа на 
постигането на дългосрочните цели 
на Съюза по отношение на растежа и 
работните места.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Правомощието да приема 
индивидуални решения за налагането на 
глоби съгласно настоящия регламент 
следва да бъде поверено на Съвета. Като 
част от извършваната от Съвета 
координация на икономическата 
политика на държавите-членки съгласно 
член 121, параграф 1 от Договора, тези 
индивидуални решения представляват 
естествено продължение на мерките, 
приемани от Съвета съгласно член 121
от Договора и Регламент (ЕС) № […/…].

(13) Правомощието да приема 
индивидуални решения за налагането на 
глоби съгласно настоящия регламент 
следва да бъде поверено на Съвета след 
консултации с Европейския 
парламент. Като част от извършваната 
от Съвета координация на 
икономическата политика на 
държавите-членки съгласно член 121, 
параграф 1 от ДФЕС, тези 
индивидуални решения представляват 
естествено продължение на мерките, 
приемани от Съвета съгласно 
членове 121 и 148 от ДФЕС и Регламент 
(ЕС) № […/…].

Or. en

Изменение 13
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Предложение за регламент
Член 1 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
система от глоби с цел ефективно 
коригиране на макроикономическите 
неравновесия в еврозоната.

1. С настоящия регламент се създава 
система от стимули и глоби с цел 
ефективно коригиране на 
макроикономическите неравновесия в 
еврозоната.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глоби Стимули и глоби

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 1 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По предложение на Комисията 
Съветът налага годишна глоба в 
следните случаи:

1. По предложение на Комисията и след 
консултации с Европейския 
парламент Съветът налага годишна 
глоба, основаваща се на данък върху 
въглеродните емисии или увеличение 
на ставката на корпоративния данък, 
в следните случаи:

Or. en

Изменение 16
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решението се счита за прието от Съвета, 
освен ако той реши с квалифицирано 
мнозинство да отхвърли предложението 
в срок от десет дни от приемането му от 
Комисията. Съветът може да измени 
предложението съгласно член 293, 
параграф 1 от Договора. 

Решението подлежи на оценка на 
социалното въздействие и се счита за 
прието от Съвета, освен ако той реши с 
квалифицирано мнозинство да отхвърли 
предложението в срок от десет дни от 
приемането му от Комисията. Съветът 
може да измени предложението 
съгласно член 293, параграф 1 от ДФЕС. 

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, поради
наличието на изключителни 
икономически обстоятелства или въз 
основа на мотивирано искане от 
съответната държава-членка, изпратено 
до Комисията в срок от десет дни от 
приемането на заключенията на Съвета 
по параграф 1, Комисията може да 
предложи глобата да бъде намалена или 
отменена. 

3. Чрез дерогация от параграф 2, поради 
наличието на изключителни 
икономически или социални
обстоятелства или въз основа на 
мотивирано искане от съответната 
държава-членка, изпратено до 
Комисията в срок от десет дни от 
приемането на заключенията на Съвета 
по параграф 1, Комисията може да 
предложи глобата да бъде намалена или 
отменена. 

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Събираните средства от глоби по член 3 
от настоящия регламент представляват 
„други приходи“ съгласно член 311 от 

Събираните средства от глоби по член 3 
от настоящия регламент представляват 
„други приходи“ съгласно член 311 от 
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Договора и се разпределят между 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, за които няма
открита процедура при прекомерно 
неравновесие по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […/…] и които 
нямат прекомерен дефицит съгласно 
член 126, параграф 6 от Договора, 
пропорционално на дела им в общия 
брутен национален доход (БНД) на 
отговарящите на условията 
държави-членки.

ДФЕС и се използват в подкрепа на 
постигането на дългосрочните цели 
на Съюза по отношение на растежа и 
работните места.

Or. en


