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КРАТКА ОБОСНОВКА

Общи сведения

На 29 септември 2010 г. Комисията представи законодателен пакет, насочен към 
засилване на икономическото управление в ЕС и еврозоната. Пакетът съдържа 6 
предложения: четири от тях разглеждат фискални въпроси, включително реформата на 
Пакта за стабилност и растеж (ПСР), а два нови регламента целят откриването и 
справянето с възникващи макроикономически дисбаланси в рамките на ЕС и на 
еврозоната.

Комисията предлага по-стриктно придържане към ПСР от страна на държавите-членки 
и подобряване на координацията в областта на фискалната политика. В рамките на т. 
нар. превантивни мерки на ПСР се изменя съществуващият Регламент (ЕО) № 1466/97 
за "засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията 
на икономическите политики", с цел да се гарантира, че държавите-членки прилагат 
"разумни " фискални политики в добри времена, за да може да се изгради 
необходимият буфер за лоши времена. Освен това, съгласно т. нар. корективни мерки 
се предлагат изменения на Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета за "прилагане на 
процедурата за прекомерен дефицит", с цел да се гарантира по-строго наблюдение на 
динамиката на дълга и тя да се изравни с динамиката на дефицита.

Освен това се предлага директива за въвеждане на изисквания за бюджетни рамки за 
държавите-членки, с оглед насърчаване на фискалната отговорност чрез определяне на 
минимални изисквания за националните фискални рамки и гарантиране на тяхното 
съответствие с изискванията на Договора. За да се подкрепят промените във връзка с 
превантивните и корективните мерки на ПСР, Комисията предложи също така 
засилване на механизмите за прилагане, важащи за държавите-членки от еврозоната.

Бележки

Това проектостановище засяга предложението на Комисията за регламент относно 
ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната. Докладчикът може да 
подкрепи някои елементи, предложени от Комисията, но желае да въведе следните 
основни промени:

- Прилагането на бюджетния надзор следва винаги да се подчинява на общите цели на 
ЕС, и по-специално на изискванията на член 9 от ДФЕС, свързани с насърчаването на 
високо равнище на заетост, осигуряването на адекватна социална закрила и борбата 
срещу социалното изключване. Също толкова важно е засилената рамка за надзор да 
бъде създадена в рамките на европейското шестмесечие за координация на политиките.

- Освен това, за да се подобри бюджетният надзор, системата за прилагане следва да 
включва не само глоби (санкции), но и стимули.

Глобите, събирани от държавите-членки, които не успеят да изпълнят отправените им 
препоръки, следва да се използват за подкрепа на дългосрочните цели на ЕС, свързани 
с инвестициите и създаването на работни места, а не да се разпределят само между 
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държавите-членки, които не са обект на процедурата за прекомерен дефицит, както 
предлага Комисията.

- Ролята на Европейския парламент, както и тази на националните парламенти, следва 
да бъде засилена в хода на целия процес на надзор.

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
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Договорът за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) също 
предвижда, че при определянето и 
осъществяването на своите 
политики и дейности Съюзът следва 
да взема предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на високо 
равнище на заетост, осигуряването 
на адекватна социална закрила и 
борбата срещу социалното 
изключване.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет прие нова стратегия за 
заетост и растеж, стратегията 
„Европа 2020“, за да може ЕС 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 
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сближаване. Европейският съвет 
реши също така да стартира на 1 
януари 2011 г. европейското 
шестмесечие за координация на 
политиките, за да могат държавите-
членки да се възползват от ранна 
координация на равнището на ЕС, 
както и за да се осигури възможност 
за упражняване на засилен надзор и 
извършване на едновременна оценка 
на бюджетните мерки и 
структурните реформи за 
насърчаване на растежа и 
заетостта.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) За по-ефективното прилагане на 
бюджетния надзор в еврозоната са 
необходими допълнителни санкции. 
Тези санкции следва да повишат 
доверието в рамката за фискален надзор 
на Съюза. 

(3) За по-ефективното прилагане на 
бюджетния надзор в еврозоната са 
необходими допълнителни стимули и
санкции. Тези стимули  и санкции 
следва да повишат доверието в рамката 
за фискален надзор на Съюза.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Все пак засилената рамка за 
бюджетен надзор следва да подкрепя 
целите на Съюза за растеж и 
заетост и в период на икономически 
или социален спад следва да се 
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съгласува с усилията за стимулиране 
на икономиката, със защитата и 
създаването на работни места, както 
и със социалното сближаване, като 
същевременно се вземат предвид 
специфичните приоритети и нужди 
на държавите-членки.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) 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



PA\852022BG.doc 7/13 PE454.659v01-00

BG

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Санкциите за държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, в 
рамките на предпазните мерки на Пакта 
за стабилност и растеж, следва да 
създадат стимули за провеждане на 
разумна фискална политика. 
Провеждането на такава политика 
следва да гарантира, че темпът на 
нарастване на правителствените разходи 
не надхвърля обичайно разумния 
средносрочен темп на нарастване на 
брутния вътрешен продукт (БВП), освен 
ако излишъкът е обвързан с нарастване 
на правителствените приходи или 
дискреционният спад на приходите е 
компенсиран от намаляване на 
разходите.

(5) Стимулите и санкциите за 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, в рамките на 
предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж, следва да 
гарантират провеждане на разумна 
фискална политика. Провеждането на 
такава политика следва да гарантира, че 
темпът на нарастване на 
правителствените разходи не надхвърля 
обичайно разумния средносрочен темп 
на нарастване на брутния вътрешен 
продукт (БВП), освен ако излишъкът е 
обвързан с нарастване на 
правителствените приходи или 
дискреционният спад на приходите е 
компенсиран от намаляване на 
разходите.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Следва да бъде предвидена 
възможност Съветът да намалява или 
отменя санкциите, наложени върху 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, въз основа на 
предложение на Комисията след 
мотивирано искане от страна на 
съответната държава-членка. В рамките 
на корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж Комисията следва 
също да може да предлага намаляване 

(11) Следва да бъде предвидена 
възможност Съветът да намалява или 
отменя санкциите, наложени върху 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, въз основа на 
предложение на Комисията след 
мотивирано искане от страна на 
съответната държава-членка. В рамките 
на корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж Комисията следва
също да може да предлага намаляване 
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на размера на санкцията или нейната 
отмяна поради изключителни 
икономически обстоятелства. 

на размера на санкцията или нейната 
отмяна поради изключителни 
икономически или социални
обстоятелства.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Безлихвеният депозит следва да 
бъде освободен, след като прекомерният 
дефицит бъде коригиран, а лихвата 
върху тези депозити, както и събраните 
глоби следва да бъдат разпределени 
между държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото и които 
нямат прекомерен дефицит и които 
също така не са подложени на 
процедурата при прекомерни 
дисбаланси.

(12) Безлихвеният депозит следва да
бъде освободен, след като прекомерният 
дефицит бъде коригиран, а лихвата 
върху тези депозити, както и събраните 
глоби следва да бъдат използвани за 
подпомагане постигането на 
дългосрочните цели на Съюза за 
инвестиции и създаване на работни 
места.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Правомощията за приемане на 
конкретни решения за привеждане в 
изпълнение на механизмите за налагане 
на санкции, изложени в настоящия 
регламент, следва да бъдат дадени на 
Съвета. Като част от координацията на 
икономическите политики на 
държавите-членки, извършвана от 
Съвета, както е посочено в член 121, 

(13) Правомощията за приемане на 
конкретни решения за привеждане в 
изпълнение на механизмите за налагане 
на санкции, изложени в настоящия 
регламент, следва да бъдат дадени на 
Съвета. Като част от координацията на 
икономическите политики на 
държавите-членки, извършвана от 
Съвета, както е посочено в член 121, 
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параграф 1 от Договора, тези конкретни 
решения са неразделна част от 
последващия контрол на мерките, 
приети от Съвета в съответствие с 
членове 121 и 126 от Договора и 
регламенти (ЕО) № 1466/97 и (ЕО) 
№ 1467/97. 

параграф 1 от ДФЕС, тези конкретни 
решения са неразделна част от 
последващия контрол на мерките, 
приети от Съвета в съответствие с 
членове 121, 126 и 148 от ДФЕС и 
регламенти (ЕО) № 1466/97 и (ЕО) 
№ 1467/97.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент определя 
система от санкции, целящи по-
ефективно прилагане на предпазните и 
корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж в еврозоната. 

1. Настоящият регламент определя 
система от стимули и санкции, целящи 
по-ефективно прилагане на предпазните 
и корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж в еврозоната.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Съветът отправи препоръка 
към някоя държава-членка в 
съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора за предприемане на 
необходимите коригиращи действия при 
наличие на особено големи и опасни 
отклонения от провеждането на разумна 
фискална политика, както е определено 
в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1466/97, учредяването на лихвоносен 
депозит се налага от Съвета, който 
действа по предложение на Комисията. 

1. Когато Съветът отправи препоръка 
към някоя държава-членка в 
съответствие с член 121, параграф 4 от 
ДФЕС за предприемане на 
необходимите коригиращи действия при 
наличие на особено големи и опасни 
отклонения от провеждането на разумна 
фискална политика, както е определено 
в член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) 
№ 1466/97, учредяването на лихвоносен 
депозит се налага от Съвета, който 
действа по предложение на Комисията и 
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Решението се счита за прието от Съвета, 
освен ако той вземе решение с 
квалифицирано мнозинство да отхвърли 
предложението в срок от десет дни след 
приемането му от Комисията. Съветът 
може да измени предложението 
съгласно член 293, параграф 1 от 
Договора.

след консултация с Европейския 
парламент. Решението се счита за 
прието от Съвета, освен ако той вземе 
решение с квалифицирано мнозинство 
да отхвърли предложението в срок от 
десет дни след приемането му от 
Комисията. Съветът може да измени 
предложението съгласно член 293, 
параграф 1 от ДФЕС. 

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Съветът прецени в 
съответствие с член 126, параграф 6 от 
Договора, че в някоя държава-членка е 
налице прекомерен дефицит, Съветът, 
който действа по предложение на 
Комисията, налага учредяването на 
безлихвен депозит. Решението се счита 
за прието от Съвета, освен ако той вземе 
решение с квалифицирано мнозинство 
да отхвърли предложението в срок от 
десет дни след приемането му от 
Комисията. Съветът може да измени 
предложението съгласно член 293, 
параграф 1 от Договора.

1. Когато Съветът прецени в 
съответствие с член 126, параграф 6 от 
ДФЕС, че в някоя държава-членка е 
налице прекомерен дефицит, Съветът, 
който действа по предложение на 
Комисията и след консултация с 
Европейския парламент, налага 
учредяването на безлихвен депозит. 
Решението се счита за прието от Съвета, 
освен ако той вземе решение с 
квалифицирано мнозинство да отхвърли 
предложението в срок от десет дни след 
приемането му от Комисията. Съветът 
може да измени предложението 
съгласно член 293, параграф 1 от ДФЕС. 

Or. en
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 от 
настоящия член поради изключителни 
икономически обстоятелства или след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-членка, 
отправено до Комисията в срок от десет 
дни след приемането на решението на 
Съвета в съответствие с член 126, 
параграф 6 от Договора, Комисията 
може да предложи намаляване на 
размера на безлихвения депозит или 
неговата отмяна.

4. Чрез дерогация от параграф 2 от 
настоящия член поради изключителни 
икономически или социални
обстоятелства или след получаване на 
мотивирано искане от страна на 
съответната държава-членка, отправено 
до Комисията в срок от десет дни след 
приемането на решението на Съвета в 
съответствие с член 126, параграф 6 от 
ДФЕС, Комисията може да предложи 
намаляване на размера на безлихвения 
депозит или неговата отмяна.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Съветът установи в 
съответствие с член 126, параграф 8 от 
Договора, че държавата-членка не е 
предприела ефективни действия в 
отговор на препоръка на Съвета, 
Съветът, като действа по предложение 
на Комисията, може да реши да наложи 
глоба на държавата-членка. Решението 
се счита за прието от Съвета, освен ако 
той вземе решение с квалифицирано 
мнозинство да отхвърли предложението 
в срок от десет дни след приемането му 
от Комисията. Съветът може да измени 
предложението съгласно член 293, 
параграф 1 от Договора. 

1. Когато Съветът установи в 
съответствие с член 126, параграф 8 от 
ДФЕС, че държавата-членка не е 
предприела ефективни действия в 
отговор на препоръка на Съвета, 
Съветът, като действа по предложение 
на Комисията и след консултация с 
Европейския парламент, и като взема 
предвид разпоредбите на член 9 от 
ДФЕС, и по-специално насърчаването 
на високо равнище на заетост, 
осигуряването на адекватна социална 
закрила и борбата срещу социалното 
изключване, както и целите на Съюза 
за растеж и заетост, може да реши да 
наложи глоба на държавата-членка. 
Решението се счита за прието от Съвета, 
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освен ако той вземе решение с 
квалифицирано мнозинство да отхвърли 
предложението в срок от десет дни след 
приемането му от Комисията. Съветът 
може да измени предложението 
съгласно член 293, параграф 1 от ДФЕС. 

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 от 
настоящия член поради изключителни 
икономически обстоятелства или след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-членка, 
отправено до Комисията в срок от десет 
дни след приемането на решението на 
Съвета в съответствие с член 126, 
параграф 8 от Договора, Комисията 
може да предложи отмяна на глобата 
или намаляване на размера й.

4. Чрез дерогация от параграф 2 от 
настоящия член поради изключителни 
икономически или социални
обстоятелства или след получаване на 
мотивирано искане от страна на 
съответната държава-членка, отправено 
до Комисията в срок от десет дни след 
приемането на решението на Съвета в 
съответствие с член 126, параграф 8 от 
Договора, Комисията може да предложи 
отмяна на глобата или намаляване на 
размера й.

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лихвите, получени от Комисията от 
учредените в съответствие с член 4 
депозити и събраните в съответствие с 
член 5 глоби, представляват други 
приходи, посочени в член 311 от 
Договора, и се разпределят в 
зависимост от техния дял в брутния 
национален доход на отговарящите 

Лихвите, получени от Комисията от 
учредените в съответствие с член 4 
депозити и събраните в съответствие с 
член 5 глоби, представляват други 
приходи, посочени в член 311 от ДФЕС, 
и се използват за подпомагане 
постигането на дългосрочните цели 
на Съюза за инвестиции и създаване 
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на условията държави-членки между 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, които нямат 
прекомерен дефицит, изчислен в 
съответствие с член 126, параграф 6 
от Договора и които не са подложени 
на процедурата при прекомерни 
дисбаланси по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […/…].

на работни места.

Or. en


