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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 спазването от страна на държавите-членки на ПСР и 
задълбочаване на координацията на фискалната политика. Съгласно т.нар. превантивни 
мерки на ПСР съществуващият Регламент (ЕО) № 1466/97 за засилване на надзора 
върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите 
политики се изменя, така че да се гарантира, че през периоди на икономически 
благоприятна конюнктура държавите-членки следват разумни фискални политики, за 
да си изградят необходимите буфери за неблагоприятни периоди. Освен това, в 
съответствие с корективните мерки се предлагат изменения към Регламент (ЕО) № 
1466/97 във връзка с прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, за да се 
гарантира, че развитието на дълга се следи по-отблизо и се поставя на равна основа с 
промените в дефицита.

В допълнение към това се предлага директива, въвеждаща изисквания за бюджетните 
рамки на държавите-членки, с цел насърчаване на фискалната отговорност, като се 
определят минимални изисквания за националните фискални рамки и се гарантира, че 
те са в съответствие със задълженията, налагани от Договора. С цел да подкрепи 
промените в превантивните и корективните мерки на ПСР, Комисията също така
предложи укрепване на механизмите за прилагане за държавите-членки от еврозоната.

Бележки

Настоящото проектостановище се отнася до предложението на Комисията за директива 
относно изискванията за бюджетните рамки на държавите-членки. Най-общо, 
докладчикът приветства направените предложения, целящи да осигурят подобрения в 
националните фискални рамки и да насърчат държавите-членки да вземат по-добри 
фискални решения в бъдеще. По-специално, изискват се предложения за по-добро 
статистическо отчитане на фискалните данни, така че да се избегне повторение на 
неотдавнашните събития в някои държави-членки. По същия начин, предложенията за 
независими бюджетни служби, национални фискални правила и задължителното 
многогодишно бюджетно планиране също следва да осигурят по-голяма фискална 
стабилност.

При все това докладчикът счита, че са необходими определени пояснения и промени и 
следователно предлага изменения по отношение на следните основни аспекти:

- Основната цел на настоящото предложение следва ясно да бъде свързана с общите 
цели на ЕС, и по-специално с изискванията на член 9 от ДФЕС във връзка с 
насърчаването на висока степен на заетост, с осигуряването на адекватна социална 
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закрила и с борбата срещу социалното изключване. Също така е важно правилата, 
предложени с цел да гарантират подобрения в националните фискални рамки, да бъдат 
изготвени в контекста на европейския семестър на политическото координиране.

- Изискванията за националните бюджетни рамки следва да гарантират не само, че 
фискалното планиране на държавите-членки се основава на реалистични прогнози, а и 
че се отдава съответното внимание на устойчивостта на техните системи за социална 
закрила, включително пенсионните системи и системите на здравеопазването.

- Изискванията за националните бюджетни рамки следва също така да бъдат изготвени 
по такъв начин, че да насърчават държавите-членки и да им оставят място за 
маневриране за публични инвестиции, ориентирани към развитието, като например в 
образование и обучение, като така допринасят за постигането на целите на ЕС за 
растеж и работни места.

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 директива
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1b) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет прие нова стратегия за 
работни места 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 
високо равнище 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 
структурните реформи, като се 
насърчат растежът и заетостта.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Държавите-членки следва да 
избягват процикличните финансови 
политики, а усилията за постигането на 
фискална консолидация следва да бъдат 
по-задълбочени в периодите на 
благоприятна икономическа 
конюнктура. Числово изразените 
фискални правила с конкретно 
определени параметри спомагат за 

(13) Държавите-членки следва да 
избягват процикличните финансови 
политики, а усилията за постигането на 
фискална консолидация следва да бъдат 
по-задълбочени в периодите на 
благоприятна икономическа 
конюнктура. Усилията за 
постигането на фискална 
консолидация следва също така да 
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постигането на тези цели. предоставят възможност за 
маневриране, по-специално за 
публични инвестиции, които водят до 
постигането на целите на ЕС за 
растеж и работни места. Числово 
изразените фискални правила с 
конкретно определени параметри 
спомагат за постигането на тези цели.

Or. en

Изменение 4

Предложение за директива
Член 4 — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че 
фискалното планиране се основава на 
реалистични макроикономически и 
бюджетни прогнози, за чието изготвяне 
е използвана актуална информация. 
Бюджетното планиране се основава на 
най-вероятния макрофискален сценарий 
или на по-предпазлив сценарий, в който 
подробно са посочени отклоненията от 
най-вероятния макрофискален 
сценарий. В случаите, в които това е 
уместно, макроикономическите и 
бюджетните прогнози се изготвят, като 
се вземат под внимание прогнозите на 
Комисията. Предоставя се обяснение за 
разликите между избрания 
макрофискален сценарий и прогнозата 
на Комисията.

1. Държавите-членки гарантират, че 
фискалното планиране се основава на 
реалистични макроикономически и 
бюджетни прогнози, за чието изготвяне 
е използвана актуална информация и е 
отчетена устойчивостта на 
техните системи за социална 
закрила, включително пенсионните 
системи и системите на 
здравеопазването. Бюджетното 
планиране се основава на най-вероятния 
макрофискален сценарий или на по-
предпазлив сценарий, в който подробно 
са посочени отклоненията от най-
вероятния макрофискален сценарий. В 
случаите, в които това е уместно, 
макроикономическите и бюджетните 
прогнози се изготвят, като се вземат под 
внимание прогнозите на Комисията. 
Предоставя се обяснение за разликите 
между избрания макрофискален 
сценарий и прогнозата на Комисията.

Or. en
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Изменение 5

Предложение за директива
Член 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки въвеждат числово 
изразени фискални правила, които 
действително засилват изпълнението на 
съответните им произтичащи от 
Договора задължения в областта на 
бюджетната политика. Тези правила 
включват по-специално: 

Държавите-членки въвеждат числово 
изразени фискални правила, които 
действително засилват изпълнението на 
съответните им произтичащи от 
Договора задължения в областта на 
бюджетната политика, като в същото 
време предоставят възможност за 
маневриране, по-специално за 
публични инвестиции, които водят до 
постигането на целите на ЕС за 
растеж и работни места. Тези 
правила включват по-специално: 

Or. en

Изменение 6

Предложение за директива
Член 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) приемането на многогодишна 
перспектива за фискално планиране, 
включително спазването на 
средносрочните бюджетни цели. 

б) приемането на многогодишна 
перспектива за фискално планиране, 
включително спазването на 
средносрочните бюджетни цели, като 
същевременно се вземат предвид 
разпоредбите на член 9 от ДФЕС, по-
специално във връзка с насърчаването 
на висока степен на заетост, с 
осигуряването на адекватна социална 
закрила и с борбата срещу 
социалното изключване, както и 
целите на Съюза за растеж и 
работни места. 

Or. en


