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КРАТКА ОБОСНОВКА

Общи сведения

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 засилване на изпълнението на ПСР от страна на държавите-членки 
и задълбочаване на съгласуването на фискалната политика. 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.

Констатации

Проектостановището се отнася до предложението на Комисията за изменение на 
Регламент № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при 
прекомерен дефицит, в което докладчикът предлага да се внесат следните основни 
изменения:

- прилагането на бюджетния надзор следва да се подчинява винаги на всеобщи цели на 
ЕС, и по-специално на изискванията на член 9 от ДФЕС във връзка с насърчаването на 
висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална закрила и с борбата 
срещу социалното изключване;

- при контролирането на спазването на правилата за бюджетната дисциплина и 
вземането на решения в това отношение следва да се обръща специално внимание не 
само на тежките икономически спадове, но и на социалните спадове, които може да 
окажат въздействие върху финансовото положение на правителствата;

- възможността държави-членки, прилагащи структурни реформи, да се отклонят от 
съответните си средносрочни бюджетни цели следва да не се обвързва с пенсионни 
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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;

- събраните глоби от държавите-членки, които не спазват своите съответни препоръки, 
следва да не се разпределят само за държавите-членки, които не са подложени на 
процедура при прекомерен дефицит, съгласно предложението на Комисията, а да се 
използват за подпомагане на дългосрочните цели на ЕС в областта на инвестициите и 
работните места;

- укрепването на икономическото управление следва да се съчетае със засилване на 
демократичната легитимност на европейското управление. В това отношение ролята на 
Европейския парламент следва да се подсили през целия надзорен процес. В 
допълнение, редовните консултации със социалните партньори и по-тясното 
ангажиране на националните парламенти са необходими предпоставки за 
функционирането на една 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:

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Координацията на икономическите 
политики на държавите-членки в 
рамките на Съюза, както е предвидено в 
Договора, следва да води до спазване на 
ръководните принципи за стабилни 
цени, стабилни публични финанси и 
парични условия, както и устойчив 
платежен баланс.

(1) Координацията на икономическите 
политики на държавите-членки в 
рамките на Съюза, както е предвидено в 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), следва да 
води до спазване на ръководните 
принципи за висока степен на заетост 
и социално сближаване, стабилни 
цени, стабилни публични финанси и 
парични условия, както и устойчив 
платежен баланс. 

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 3

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
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Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Рамката за засилен бюджетен 
надзор следва обаче да оказва помощ с 
цел постигане целите на Съюза в 
областта на растежа и работните 
места и да се съчетава по време на 
икономически или социални спадове с 
усилия, насочени към стимулиране на 
икономиката, запазване и създаване 
на работни места и социално 
сближаване, като същевременно се 
зачитат специфичните за 
конкретните държави-членки 
приоритети и нужди.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Укрепването на икономическото 
управление следва да се съчетае със 
засилване на демократичната 
легитимност на европейското 
управление, което следва да се 
постигне чрез по-тясно и 
своевременно включване на 
Европейския парламент и 
националните парламенти във всички 
аспекти на процедурите за 
съгласуване на икономическата 
политика, при пълноценно използване 
на предвидените от ДФЕС 
инструменти, по-специално общите 
насоки за икономическите политики 
на държавите-членки и на Съюза, 
както и насоките за политиките на 
държавите-членки в областта на 
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заетостта.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Когато се преценява дали да бъде 
удължен срокът за коригиране на 
прекомерния дефицит, е необходимо да 
бъде обърнато специално внимание на 
сериозните общи икономически 
спадове.

(12) Когато се преценява дали да бъде 
удължен срокът за коригиране на 
прекомерния дефицит, е необходимо да 
бъде обърнато специално внимание на 
сериозните икономически или социални 
спадове. 

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква а)
Регламент (EO) № 1467/97 
Член 2 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Смята се, че бюджетният дефицит 
надхвърля референтната стойност по 
изключение съгласно член 126, 
параграф 2, буква а), второ тире от 
Договора тогава, когато е резултат от 
необичайно събитие извън контрола на 
съответната държава-членка, което 
оказва значително влияние върху 
финансовото състояние на общото 
управление, или когато е резултат от 
сериозен икономически спад.

1. Смята се, че бюджетният дефицит 
надхвърля референтната стойност по 
изключение съгласно член 126, 
параграф 2, буква а), второ тире от 
ДФЕС тогава, когато е резултат от 
необичайно събитие извън контрола на 
съответната държава-членка, което 
оказва значително влияние върху 
финансовото състояние на общото 
управление, или когато е резултат от 
сериозен икономически или социален 
спад.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква в)
Регламент (EO) № 1467/97 
Член 2 — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато подготвя доклад по смисъла 
на член 126, параграф 3 от Договора, 
Комисията взема предвид всички 
фактори, посочени в този член. 
Докладът отразява по подходящ начин 
развитието на икономическите 
показатели в средносрочен план (по-
конкретно потенциалния растеж, фазата 
на икономическия цикъл, инфлацията, 
сериозните икономически 
неравновесия), както и развитието на 
средносрочното бюджетно състояние 
(по-конкретно усилията за фискална 
консолидация при благоприятна 
икономическа конюнктура, публичните 
инвестиции, прилагането на политиките 
в контекста на общата стратегия за 
растеж на Съюза и качеството на 
публичните финанси като цяло, по-
специално съответствието с Директива 
[…] на Съвета относно изискванията за 
бюджетните рамки на държавите-
членки.) Докладът също така анализира 
съответното развитие на средносрочната 
дългова позиция (по-специално той 
отразява по подходящ начин рисковите 
фактори, включително падежната 
структура и валутното изражение на 
дълга, операциите наличности-потоци, 
натрупаните резерви и други публични 
активи; гаранциите, особено такива, 
които са свързани с финансовия сектор; 
явните и скрити задължения, свързани 
със застаряването на населението, както 
и дълга на частния сектор дотолкова, 
доколкото той може да представлява 
потенциално скрито задължение за 
държавата). Освен това Комисията 
обръща подобаващо внимание на 

3. Когато подготвя доклад по смисъла 
на член 126, параграф 3 от ДФЕС, 
Комисията взема предвид всички 
фактори, посочени в този член. 
Докладът отразява по подходящ начин 
развитието на икономическите 
показатели в средносрочен план (по-
конкретно потенциалния растеж, фазата 
на икономическия цикъл, инфлацията, 
сериозните икономически 
неравновесия), както и развитието на 
средносрочното бюджетно състояние 
(по-конкретно усилията за фискална 
консолидация при благоприятна 
икономическа конюнктура, публичните 
инвестиции, прилагането на политиките 
в контекста на стратегията за растеж 
и работни места на Съюза и 
качеството на публичните финанси като 
цяло, по-специално съответствието с 
Директива […] на Съвета относно 
изискванията за бюджетните рамки на 
държавите-членки.). Докладът също 
така анализира съответното развитие на 
средносрочната дългова позиция (по-
специално той отразява по подходящ 
начин рисковите фактори, включително 
падежната структура и валутното 
изражение на дълга, операциите 
наличности-потоци, натрупаните 
резерви и други публични активи; 
гаранциите, особено такива, които са 
свързани с финансовия сектор; явните и 
скрити задължения, свързани със 
застаряването на населението, както и 
дълга на частния сектор дотолкова, 
доколкото той може да представлява 
потенциално скрито задължение за 
държавата). Освен това Комисията 
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всички други фактори, които според 
становище на съответната държава-
членка са от значение за цялостната 
качествена оценка на превишението над 
референтната стойност и които 
държавата-членка е представила на 
Комисията и на Съвета. В тази връзка се 
обръща специално внимание на 
финансовите вноски за повишаване на 
международната солидарност и за 
постигането на политическите цели на 
Съюза, включително финансова 
стабилност. 

обръща подобаващо внимание на 
всички други фактори, които според 
становище на съответната държава-
членка са от значение за цялостната 
качествена оценка на превишението над 
референтната стойност и които 
държавата-членка е представила на 
Комисията и на Съвета. В тази връзка се 
обръща специално внимание на 
финансовите вноски за повишаване на 
международната солидарност и за 
постигането на политическите цели на 
Съюза, включително финансова 
стабилност.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква г а) (нова)
Регламент (EO) № 1467/97 
Член 2 — параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) параграф 5 се заменя със следното:
"5. Комисията и Съветът при всички 
бюджетни оценки в рамките на 
процедурата при прекомерен дефицит 
обръщат нужното внимание на 
въвеждането на структурни реформи, 
допринасящи за постигането на 
целите на Съюза в областта на 
растежа и работните места.”

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 – буква д
Регламент (EO) № 1467/97 
Член 2 — параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. За държави-членки, в които 
прекомерният дефицит или 
неизпълнението на изискванията за 
дълговия критерий съгласно член 126, 
параграф 2, буква б) от Договора
отразяват извършването на пенсионна 
реформа, въвеждаща многостълбова 
система, която включва 
задължителен стълб, изцяло на 
капиталов принцип, Комисията и 
Съветът отчитат също и разходите за 
реформата на стълб държавно 
обществено осигуряване, когато 
оценяват развитието на размера на 
дефицита и дълга по ППД. В случаите, в 
които делът на дълга надхвърля 
референтната стойност, разходите по 
реформата се вземат под внимание 
само ако дефицитът остава близък до 
референтната стойност. За тази цел, за 
период от пет години, считан от датата 
на влизането в сила на тази реформа, 
се вземат под внимание нетните разходи 
по реформата, отразени чрез 
развитието на дефицита и на дълга на 
линейно-дегресивна база. Освен това, 
независимо от датата на влизане в сила 
на реформата, отражението на нетните 
разходи по нея върху промяната на 
дълга се взема под внимание за 
преходен период от пет години от [дата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент — да се допълни] въз основа 
на същата линейно-дегресивна скала. 
Така изчислените нетни разходи се 
вземат предвид и при решението на 
Съвета съгласно член 126, параграф 12 
от Договора за отмяна на някои или 
всички негови решения съгласно 
параграфи от 6 до 9 и 11 от член 126 от 
Договора, ако дефицитът е намалявал 
значително и постоянно и е достигнал 
ниво близо до референтната стойност, 
както и в случай на неизпълнение на 
изискванията на дълговия критерий, ако 

7. За държави-членки, в които 
прекомерният дефицит или 
неизпълнението на изискванията за 
дълговия критерий съгласно член 126, 
параграф 2, буква б) от ДФЕС отразяват 
извършването на структурни реформи, 
допринасящи за постигането на 
целите на Съюза в областта на 
растежа и работните места, 
Комисията и Съветът отчитат също и 
приноса на тези реформи за 
запазването или създаването на 
работни места и за намаляването на 
бедността, когато оценяват развитието 
на размера на дефицита и дълга по ППД. 
В случаите, в които делът на дълга 
надхвърля референтната стойност, 
разходите по реформите се вземат под 
внимание само ако дефицитът остава 
близък до референтната стойност. За 
тази цел, за период от пет години, 
считан от датата на влизането в сила на 
тези реформи, се вземат под внимание 
нетните разходи по тях, отразени чрез 
развитието на дефицита и на дълга на 
линейно-дегресивна база. Освен това, 
независимо от датата на влизане в сила 
на реформите, отражението на нетните 
разходи по тях върху промяната на 
дълга се взема под внимание за 
преходен период от пет години от [дата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент — да се допълни] въз основа 
на същата линейно-дегресивна скала. 
Така изчислените нетни разходи се 
вземат предвид и при решението на 
Съвета съгласно член 126, параграф 12 
от ДФЕС за отмяна на някои или всички 
негови решения съгласно параграфи от 
6 до 9 и 11 от член 126 от ДФЕС, ако 
дефицитът е намалявал значително и 
постоянно и е достигнал ниво близо до 
референтната стойност, както и в случай 
на неизпълнение на изискванията на 
дълговия критерий, ако дългът е 
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дългът е започнал да намалява. Освен 
това същото внимание трябва да бъде 
обърнато и на намаляването на нетните 
разходи, произтичащи от частична или 
пълна отмяна на горепосочената 
пенсионна реформа.

започнал да намалява. Освен това 
същото внимание трябва да бъде 
обърнато и на намаляването на нетните 
разходи, произтичащи от частична или 
пълна отмяна на горепосочените 
структурни реформи.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1467/97 
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Препоръката на Съвета, направена в 
съответствие с член 126, параграф 7 от 
Договора, определя срок, не по-дълъг от 
шест месеца, за да бъдат предприети 
ефективни действия от съответната 
държава-членка. Препоръката на Съвета 
следва също така да определи краен 
срок за коригиране на прекомерния 
дефицит, което следва да бъде 
завършено в годината, следваща 
годината на неговото установяване, 
освен ако са налице особени 
обстоятелства. В препоръката Съветът 
изисква държавата-членка да постигне 
годишни бюджетни цели, които въз 
основа на прогнозите, аргументиращи 
препоръката, са съобразени с 
минимално годишно подобрение от 
поне 0,5 % от БВП като референтна 
стойност, с отчитане на цикличните 
колебания и с изчистени еднократни и 
временни мерки, за да се гарантира 
коригирането на прекомерния дефицит 
в рамките на срока, определен в 
препоръката.

4. Препоръката на Съвета, направена в 
съответствие с член 126, параграф 7 от 
ДФЕС и след консултация с 
Европейския парламент, определя 
срок, не по-дълъг от шест месеца, за да 
бъдат предприети ефективни действия 
от съответната държава-членка. 
Препоръката на Съвета следва също 
така да определи краен срок за 
коригиране на прекомерния дефицит, 
което следва да бъде завършено в 
годината, следваща годината на 
неговото установяване, освен ако са 
налице особени обстоятелства. В 
препоръката Съветът изисква, като 
същевременно изцяло взема предвид 
член 9 от ДФЕС, по-специално във 
връзка с насърчаването на високо 
равнище на трудова заетост, 
гарантирането на адекватна 
социална защита, борбата със 
социалната изолация и целите на 
Съюза за растеж и работни места,
държавата-членка да постигне годишни 
бюджетни цели, които въз основа на 
прогнозите, аргументиращи 
препоръката, са съобразени с 
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минимално годишно подобрение от 
поне 0,5 % от БВП като референтна 
стойност, с отчитане на цикличните 
колебания и с изчистени еднократни и 
временни мерки, за да се гарантира 
коригирането на прекомерния дефицит 
в рамките на срока, определен в 
препоръката.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3 – буква д)
Регламент (ЕО) № 1467/97 
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако са били предприети ефективни 
действия съгласно препоръка по член 
126, параграф 7 от Договора и след 
приемането на препоръката са 
възникнали неочаквани неблагоприятни 
икономически събития със значими 
отрицателни последици за държавните 
финанси, Съветът може да реши по 
препоръка на Комисията да приеме 
преразгледана препоръка съгласно член 
126, параграф 7 от Договора. 
Преразгледаната препоръка, вземайки 
предвид съответните фактори съгласно 
член 2, параграф 3 от настоящия 
регламент, принципно може да удължи 
срока за коригиране на прекомерния 
дефицит с една година. Съветът оценява 
наличието на неочаквани 
неблагоприятни икономически събития 
със значими отрицателни последствия 
за държавните финанси въз основа на 
икономическите прогнози в своята 
препоръка. Съветът също така може да 
реши, по препоръка от Комисията, да 
приеме преразгледана препоръка 
съгласно член 126, параграф 7 от 

5. Ако са били предприети ефективни 
действия съгласно препоръката по член 
126, параграф 7 от ДФЕС и след 
приемане на препоръката са възникнали 
неочаквани неблагоприятни 
икономически или социални събития 
със значими отрицателни последици за 
държавните финанси, Съветът може да 
реши по препоръка от Комисията и след 
консултация с Европейския 
парламент, да приеме ревизирана 
препоръка съгласно член 126, параграф 
7 от ДФЕС. Преразгледаната 
препоръка, вземайки предвид 
съответните фактори съгласно член 2, 
параграф 3 от настоящия регламент, 
принципно може да удължи срока за 
коригиране на прекомерния дефицит с 
една година. Съветът оценява наличието 
на неочаквани неблагоприятни 
икономически или социални събития 
със значими отрицателни последствия 
за държавните финанси въз основа на 
икономическите прогнози в своята 
препоръка. Съветът също така може да 
реши, по препоръка от Комисията и 
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Договора в случай на сериозен общ
икономически спад.“

след консултация с Европейския 
парламент, да приеме преразгледана 
препоръка съгласно член 126, параграф 
7 от ДФЕС в случай на сериозен 
икономически или социален спад.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1467/97 
Член 5 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяко решение на Съвета за 
отправяне на предизвестие до 
съответната държава-членка от 
еврозоната да вземе мерки за 
намаляване на дефицита съгласно член 
126, параграф 9 от Договора, се взема в 
срок от два месеца от решението на 
Съвета, установяващо, че не са 
предприети ефективни действия 
съгласно член 126, параграф 8. В 
предизвестието Съветът изисква от 
държавата-членка да постигне 
годишните бюджетни цели, които, въз 
основа на прогнозите, аргументиращи 
предизвестието, са съобразени с 
минимално годишно подобрение от 
поне 0,5 % от БВП като референтна 
стойност, с отчитане на цикличните 
колебания и с изчистени еднократни и 
временни мерки, за да се гарантира 
коригирането на прекомерния дефицит 
в рамките на срока, определен в 
предизвестието. Съветът също така 
указва мерките, благоприятстващи 
постигането на тези цели.

1. Всяко решение на Съвета за 
отправяне на предизвестие до 
съответната държава-членка от 
еврозоната да вземе мерки за 
намаляване на дефицита съгласно член 
126, параграф 9 от ДФЕС, се взема, след 
консултация с Европейския 
парламент, в срок от два месеца от 
решението на Съвета, установяващо, че 
не са предприети ефективни действия 
съгласно член 126, параграф 8 от 
ДФЕС. В предизвестието Съветът 
изисква от държавата-членка да 
постигне годишните бюджетни цели, 
които, въз основа на прогнозите, 
аргументиращи предизвестието, са 
съобразени с минимално годишно 
подобрение от поне 0,5 % от БВП като 
референтна стойност, с отчитане на 
цикличните колебания и с изчистени 
еднократни и временни мерки, за да се 
гарантира коригирането на прекомерния 
дефицит в рамките на срока, определен 
в предизвестието. Съветът също така 
указва мерките, благоприятстващи 
постигането на тези цели.

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1467/97 
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако са били предприети ефективни 
действия съгласно предизвестие по член 
126, параграф 9 от Договора и след 
приемането на предизвестието са 
възникнали неочаквани неблагоприятни 
икономически събития със значими 
отрицателни последици за държавните 
финанси, Съветът може да реши по 
препоръка на Комисията да приеме 
преразгледано известие съгласно член 
126, параграф 9 от Договора. 
Преразгледаното предизвестие, 
вземайки предвид съответните фактори 
съгласно член 2, параграф 3 от 
настоящия регламент, може по 
изключение да удължи срока за 
коригиране на прекомерния дефицит по 
правило с една година. Съветът оценява 
наличието на неочаквани 
неблагоприятни икономически събития 
със значими отрицателни последствия 
за държавните финанси въз основа на 
икономическите прогнози в своето 
предизвестие. Съветът също така може 
да реши, по препоръка от Комисията, да 
приеме преразгледано предизвестие 
съгласно член 126, параграф 9 от 
Договора в случай на сериозен общ
икономически спад.

2. Ако са били предприети ефективни 
действия съгласно предизвестие по член 
126, параграф 9 от ДФЕС и след 
приемането на предизвестието са 
възникнали неочаквани неблагоприятни 
икономически или социални събития 
със значими отрицателни последици за 
държавните финанси, Съветът може да 
реши по препоръка на Комисията и след 
консултация с Европейския 
парламент да приеме преразгледано 
известие съгласно член 126, параграф 9 
от ДФЕС.  Преразгледаното 
предизвестие, вземайки предвид 
съответните фактори съгласно член 2, 
параграф 3 от настоящия регламент, 
може по изключение да удължи срока за 
коригиране на прекомерния дефицит по 
правило с една година. Съветът оценява 
наличието на неочаквани 
неблагоприятни икономически или 
социални събития със значими 
отрицателни последствия за държавните 
финанси въз основа на икономическите 
прогнози в своето предизвестие. 
Съветът също така може да реши, по 
препоръка от Комисията и след 
консултация с Европейския 
парламент, да приеме преразгледано 
предизвестие съгласно член 126, 
параграф 9 от ДФЕС в случай на 
сериозен икономически или социален 
спад.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1467/97 
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато са изпълнени условията за 
прилагане на член 126, параграф 11 от 
Договора, Съветът налага санкции в 
съответствие с член 126, параграф 11. 
Всяко подобно решение следва да бъде 
взето не по-късно от четири месеца след
решението на Съвета за отправяне на 
предизвестие до съответната участваща 
държава-членка да предприеме мерки в 
съответствие с член 126, параграф 9.

2. Когато са изпълнени условията за 
прилагане на член 126, параграф 11 от 
ДФЕС, Съветът, след консултация с
Европейския парламент, налага 
санкции в съответствие с член 126, 
параграф 11 от ДФЕС, като 
същевременно изцяло взема предвид 
член 9 от ДФЕС, по-специално във 
връзка с насърчаването на високо 
равнище на трудова заетост, 
гарантирането на адекватна 
социална защита, борбата със 
социалната изолация и целите на 
Съюза за растеж и работни места.
Всяко подобно решение следва да бъде 
взето не по-късно от четири месеца след 
решението на Съвета за отправяне на 
предизвестие до съответната участваща 
държава-членка да предприеме мерки в 
съответствие с член 126, параграф 9 от 
ДФЕС.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1467/97 
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В член 7 позоваването „член 4, 
параграф 2 и 3 от Регламент (ЕО) 
№ 3605/93“ се заменя с позоваването 
„член 3, параграфи 2 и 3 от Регламент 
(ЕО) № 479/2009“. 

7. Член 7 се заменя със следния текст:
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"7. В случай че участващата 
държава-членка не успее да 
предприеме действия, съответстващи 
на последователните решения на 
Съвета съгласно член 126, параграфи 
7 и 9 от ДФЕС, решението на Съвета 
за налагане на санкции в 
съответствие с член 126, параграф 11 
от ДФЕС, като същевременно изцяло 
взема предвид член 9 от ДФЕС, по-
специално във връзка с насърчаването 
на високо равнище на трудова 
заетост, гарантирането на 
адекватна социална защита, борбата 
със социалната изолация и целите на 
Съюза за растеж и работни места, се 
взема като правило в срок от 
шестнадесет месеца от отчетните 
дати, установени в член 3, параграфи 
2 и 3 от Регламент (EО) № 479/2009. 
При условие че се прилага член 3, 
параграф 5 или член 5, параграф 2 от 
настоящия регламент, съответно се 
променя 16-месечният срок. Ускорена 
процедура се използва в случай на 
преднамерено планиран дефицит, за 
който Съветът е решил, че е 
прекомерен."

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1467/97 
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решенията на Съвета за засилване на 
санкциите в съответствие с член 126, 
параграф 11 от Договора, се вземат не 
по-късно от два месеца след датите за 
предоставяне на информация съгласно 
Регламент (ЕО) № 479/2009. Решенията 

Решенията на Съвета за засилване на 
санкциите в съответствие с член 126, 
параграф 11 от ДФЕС, се вземат, след 
консултация с Европейския 
парламент, не по-късно от два месеца 
след датите за предоставяне на 
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на Съвета за отмяна на някои или на 
всички негови решения в съответствие с 
член 126, параграф 12 от Договора се 
вземат възможно най-скоро и във 
всички случаи не по-късно от два 
месеца след датите за предоставяне на 
информация съгласно Регламент (ЕО) 
№ 479/2009.

информация съгласно Регламент (ЕО) 
№ 479/2009. Решенията на Съвета за 
отмяна на някои или на всички негови
решения в съответствие с член 126, 
параграф 12 от ДФЕС се вземат 
възможно най-скоро и във всички 
случаи не по-късно от два месеца след 
датите за предоставяне на информация 
съгласно Регламент (ЕО) № 479/2009.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1467/97 
Член 10 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията и Съветът извършват 
редовно наблюдение на прилагането на 
действията, предприети:

1. Комисията и Съветът извършват 
редовно наблюдение на прилагането на 
предприетите действия и докладват 
на Европейския парламент за 
резултатите в тази връзка.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1467/97 
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глобите, посочени в член 12 от 
настоящия регламент, представляват 
други приходи, посочени в член 311 от 
Договора, и се разпределят между 
участващите държави-членки, които 
нямат прекомерен дефицит, както е 
определен в съответствие с член 126, 
параграф 6 от Договора, и които не са 

Глобите, посочени в член 12 от 
настоящия регламент, представляват 
други приходи, посочени в член 311 от 
ДФЕС, и се използват, за да 
подпомогнат постигането на 
дългосрочните цели на Съюза в 
областта на инвестициите и 
работните места.
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обект на процедурата при прекомерно 
неравновесие по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […/…], 
пропорционално на техния дял в 
общия брутен национален доход 
(БНД) на отговарящите на условията 
държави-членки.

Or. en


