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КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

През ноември 2011 г. Европейският парламент и Съветът официално приеха 
законодателния пакет, насочен към засилване на икономическото управление в ЕС и 
еврозоната. Пакетът съдържа 6 предложения: четири от тях разглеждат фискални 
въпроси, включително реформа 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.

Регламентът за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и 
координацията на икономическите политики, както и Регламентът  за определяне и 
изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит, имат за цел да 
засилят бюджетната дисциплина в целия ЕС. С Регламента за ефективното прилагане 
на бюджетния надзор в еврозоната беше въведена допълнително система от механизми 
за правоприлагане под формата на финансови санкции за държавите от еврозоната.

Забележки

Предложението на Комисията за регламент поставя допълнителни изисквания за 
мониторинг на националните бюджетни политики, предлага общ бюджетен график и 
призовава за по-тясно наблюдение на бюджетните решения на тези държави членки, 
които са подложени на процедура при прекомерен дефицит.

Докладчикът приветства инициативата за синхронизиран мониторинг на бюджетните 
политики, особено разпоредбите за определяне на общ бюджетен график, за основани 
на правила фискални рамки и за засилен надзор върху онези държави членки, които са 
подложени на процедура при прекомерен дефицит. Той обаче счита, че 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 и с осигуряването на адекватна социална закрила.

И нещо, което е също толкова важно: докладчикът счита, че бюджетната политика на 
ЕС следва да бъде изцяло съгласувана с новата стратегия за работни места и растеж, 
стратегията „Европа 2020“, която също така цели да помогне на ЕС да излезе от кризата 
и да насочи икономиката си към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 
съчетан с висока степен на заетост, производителност и социално сближаване.

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 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) На 17 юни 2010 г. Европейският 
съвет прие нова стратегия за 
работни места и растеж, 
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 
високо равнище на заетост, 
производителност и социално 
сближаване.

Or. en

Обосновка

Новият регламент в областта на икономическото управление следва да бъде 
съгласуван с целите на стратегията „Европа 2020“. 

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Процесът на планиране е най-
добрият момент за гарантиране на
стабилни публични финанси, като 
сериозните грешки следва да се 
констатират възможно най-рано.
Държавите-членки следва да извлекат 
ползи не само от определянето на 
основните принципи и бюджетни цели, 
но също така и от един координиран
надзор над техните бюджетни 
политики.

(5) Процесът на планиране е най-
добрият момент за гарантиране на
балансирани публични финанси, като 
сериозните грешки следва да се 
констатират възможно най-рано.
Държавите членки следва да извлекат 
ползи не само от определянето на 
основните принципи и бюджетни цели, 
но също така и от един координиран
преглед на техните бюджетни политики.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Чрез създаването на общ бюджетен 
график за държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото, следва да се 
съгласуват по-добре главните етапи в 
подготовката на националните 
бюджети, като по този начин ще се 
допринесе за ефективността на 
европейския семестър за координация 
на бюджетната политика. Приемането 
на общ бюджетен график следва да 
доведе до повече синергия, като улесни 
координацията на политиките между 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, и гарантира, че 
препоръките на Съвета и Комисията са 
адекватно включени в националния 
процес за приемане на бюджета.

(6) Чрез създаването на общ бюджетен 
график за държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото, могат да се 
съгласуват по-добре основните данни в 
подготовката на националните 
бюджети, като по този начин ще се 
допринесе за ефективността на 
европейския семестър за координация 
на бюджетната политика и за 
насърчаване на растеж и заетост.
Приемането на общ бюджетен график 
следва да доведе до повече синергия, 
като улесни координацията на 
политиките между държавите членки, 
чиято парична единица е еврото, и 
гарантира, че препоръките на
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията са адекватно включени в 
националния процес за приемане на 
бюджета.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съществуват солидни доказателства, 
че бюджетните рамки, изградени на 
базата на правила, са ефективен 
инструмент за подпомагане на 
стабилните и устойчивите фискални 
политики. Въвеждането на национални 
фискални правила, които отговарят на 

(7) Съществуват солидни доказателства, 
че бюджетните рамки, изградени на 
базата на правила, са ефективен 
инструмент за подпомагане на 
стабилните и устойчивите фискални 
политики. Въвеждането на национални 
фискални правила, които отговарят на 
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бюджетните цели на равнище Съюз, 
следва да бъде важен елемент за 
гарантиране спазването на разпоредбите 
на Пакта за стабилност и растеж. По-
специално държавите-членки следва да 
въведат структурно балансирани 
бюджетни правила, чрез които 
основните принципи на фискалната 
рамка на Съюза да бъдат транспонирани 
в националното законодателство.
Транспонирането следва да бъде 
осъществено чрез обвързващи правила,
за предпочитане от конституционен 
характер, така че да се засвидетелства 
най-силният ангажимент на 
националните органи по отношение на 
Пакта за стабилност и растеж.

бюджетните цели на равнище Съюз, 
следва да бъде важен елемент за 
гарантиране спазването на разпоредбите 
на Пакта за стабилност и растеж. По-
специално държавите членки следва да 
въведат структурно балансирани 
бюджетни правила, чрез които 
основните принципи на фискалната 
рамка на Съюза и тази в сферата на 
заетостта да бъдат транспонирани в 
националното законодателство. Това 
транспониране следва да бъде 
осъществено чрез обвързващи
национални правила, така че да се 
засвидетелства най-силният ангажимент 
на националните органи по отношение 
на Пакта за стабилност и растеж.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Необективните и нереалистичните 
макроикономически и бюджетни 
прогнози могат да се окажат съществена 
пречка пред ефективността на 
бюджетното планиране, вследствие на 
което да отслабят ангажимента за 
бюджетната дисциплина. Прогнози от 
независими органи може да 
представляват безпристрастни и
реалистични макроикономически 
прогнози.

(8) Необективните и нереалистичните 
макроикономически и бюджетни 
прогнози могат да се окажат съществена 
пречка пред ефективността на 
бюджетното планиране, вследствие на 
което да отслабят ангажимента за 
бюджетната дисциплина. Прогнози от 
независими органи може да 
представляват безпристрастни и по-
реалистични макроикономически 
прогнози.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Този постепенно засилен надзор ще 
допълни действащите разпоредби на 
Пакта за стабилност и растеж и ще 
засили надзора върху бюджетната 
дисциплина в държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото. Процедурата 
за постепенно засилен надзор следва да 
допринесе за по-добри бюджетни 
резултати в полза на всички държави-
членки, чиято парична единица е 
еврото. По-строгият мониторинг, 
който е част от тази процедура за 
постепенно засилен надзор, е особено
ценен за държавите-членки, които са в 
процедура при прекомерен дефицит.

(9) Този постепенно засилен преглед ще 
допълни действащите разпоредби на 
Пакта за стабилност и растеж и ще 
засили прегледа на бюджетната 
дисциплина в държавите членки, чиято 
парична единица е еврото. Процедурата
за постепенно засилен преглед следва да 
допринесе за по-добри бюджетни 
резултати в полза на всички държави 
членки, чиято парична единица е 
еврото. По-строгото разглеждане, 
което е част от тази процедура за 
постепенно засилен преглед, е особено
ценно за държавите членки, които са в 
процедура при прекомерен дефицит.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Прилагането на по-строг
мониторинг по отношение на държави-
членки в процедура при прекомерен 
дефицит следва да позволи да се 
установят рисковете за спазването на 
срока за коригиране на прекомерния 
дефицит на дадена държава-членка. Ако 
такива рискове бъдат установени, 
Комисията следва да изготви препоръка 
към държавата-членка за мерките, които 
трябва да бъдат взети в рамките на 
определен период от време, която 
следва да бъде представена пред 
парламента на съответната държава-

(12) Прилагането на по-строг преглед по 
отношение на държави членки в 
процедура при прекомерен дефицит 
следва да позволи да се установят 
рисковете за спазването на срока за 
коригиране на прекомерния дефицит на 
дадена държава членка. Ако такива 
рискове бъдат установени, Комисията 
следва да изготви препоръка към 
държавата членка за мерките, които 
трябва да бъдат взети в рамките на 
определен период от време, която 
следва да бъде представена пред 
парламента на съответната държава 
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членка по негово искане. Тази оценка 
следва да даде възможност за бързо 
овладяване на всякакво развитие на 
ситуацията, което излага на риск 
коригирането на прекомерния дефицит 
в определения срок. Оценка на 
спазването на тази препоръка на 
Комисията следва да бъде част от 
непрекъснатото оценяване от Комисията 
на ефективните действия за коригиране 
на прекомерния дефицит. Когато взема 
решение дали са предприети ефективни 
действия за коригиране на прекомерния 
дефицит, Съветът следва също така да 
прецени дали държавата-членка се е 
съобразила с препоръката на Комисията.

членка по негово искане. Тази оценка 
следва да даде възможност за бързо 
овладяване на всякакво развитие на 
ситуацията, което излага на риск 
коригирането на прекомерния дефицит 
в определения срок. Оценка на 
спазването на тази препоръка на 
Комисията следва да бъде част от 
непрекъснатото оценяване от Комисията 
на ефективните действия за коригиране 
на прекомерния дефицит. Когато взема 
решение дали са предприети ефективни 
действия за коригиране на прекомерния 
дефицит, Съветът следва също така да 
прецени дали държавата членка се е 
съобразила с препоръката на Комисията
и до каква степен това оказва влияние 
върху целите по отношение на 
заетостта. В случай на неспазване 
следва да се помисли за санкции. 
Всяка държава членка обаче следва да 
запази своя бюджетен суверенитет. 
Съветът и Комисията, при всички 
бюджетни оценки в рамките на 
процедурата при прекомерен 
дефицит, обръщат нужното 
внимание на въвеждането на системи 
за социална сигурност, допринасящи 
за постигането на целите на Съюза в 
областта на устойчивия растеж.

Or. en

Обосновка

Фискалното консолидиране следва да дава възможност за маневри, в частност за 
осъществяване на жизнено важни дългосрочни социални инвестиции и структурни 
реформи.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки оповестяват 1. Държавите членки оповестяват 
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ежегодно не по-късно от 15 април 
своите средносрочни фискални планове 
в съответствие със средносрочната си 
бюджетна рамка, изработена въз основа 
на независима макроикономическа 
прогноза, заедно с програмите им за 
стабилност.

ежегодно не по-късно от 15 април 
своите средносрочни фискални планове
и планове за икономически 
инвестиции в съответствие със 
средносрочната си бюджетна рамка, 
изработена въз основа на независима 
макроикономическа прогноза, заедно с 
програмите им за стабилност.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки въвеждат числово 
изразени фискални правила по 
отношение на бюджетното салдо, 
посредством които в процеса на 
изработване на националните бюджети 
отразяват своята средносрочна 
бюджетна цел, както е посочено в член 
2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на 
Съвета. Тези правила се отнасят до 
държавното управление като цяло и 
имат обвързващ характер, заложен по 
възможност в конституцията.

1. Държавите членки въвеждат числово 
изразени фискални правила по 
отношение на бюджетното салдо, 
посредством които в процеса на 
изработване на националните бюджети 
отразяват своята средносрочна 
бюджетна цел, както е посочено в член 
2а от Регламент (ЕО) № 1466/97 на 
Съвета. Тези национални правила се 
отнасят до държавното управление като 
цяло и имат обвързващ характер.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) оценка на съответствието между 
проекта на бюджетен план и целите 
на Съюза в областта на растежа и 
заетостта, общите насоки за 
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икономическите политики на 
държавите членки и на Съюза и 
насоките за политиките в областта 
на заетостта на държавите членки;

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) целевите разходи и приходи, изразени 
като процент от БВП, на 
консолидирания държавен бюджет и 
основните му компоненти, като се 
вземат предвид заложените в член 5, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1466/97 условия и критерии за 
определяне на нарастването на 
държавните разходи, като не се отчитат 
дискреционните мерки по отношение на 
приходите;

в) целевите разходи и приходи, изразени 
като процент от БВП, на 
консолидирания държавен бюджет и 
основните му компоненти, като се 
вземат предвид заложените в член 5, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1466/97 условия и критерии за 
определяне на нарастването на 
държавните разходи, като не се отчитат 
дискреционните мерки по отношение на 
приходите и отражението им върху 
растежа и заетостта;

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато Комисията установи особено 
сериозно несъответствие със 
задълженията относно бюджетната 
политика, определени в Пакта за 
стабилност и растеж, изисква в срок от 
две седмици след предаването на 
проекта на бюджетен план съответната 
държава-членка да преразгледа проекта 

5. Когато Комисията установи особено 
сериозно несъответствие със 
задълженията относно бюджетната 
политика, определени в Пакта за 
стабилност и растеж, изисква в срок от 
две седмици след предаването на 
проекта на бюджетен план съответната 
държава-членка да преразгледа проекта 
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на бюджетен план. Решението се 
оповестява.

на бюджетен план. Искането на 
Комисията и отговорът на 
засегнатата държава членка се 
оповестяват публично.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Становището, посочено в 
параграф 1, съдържа оценка на 
ангажимента на държавата членка 
да изпълни стратегиите и 
политическите цели, приети от 
Европейския съвет.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на общата оценка, 
направена от Комисията в съответствие 
с параграф 3, Еврогрупата обсъжда 
становищата на Комисията относно 
националните бюджетни планове и 
бюджетната ситуация и перспективите в 
еврозоната като цяло. Докладът се 
оповестява публично.

4. Въз основа на общата оценка, 
направена от Комисията в съответствие 
с параграф 3, Еврогрупата обсъжда 
становищата на Комисията относно 
националните бюджетни планове и 
бюджетната ситуация и перспективите в 
еврозоната като цяло. Еврогрупата 
може да представи препоръки на 
Съвета. Докладът се оповестява 
публично.

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държава-членка докладва редовно 
пред Комисията и Икономическия и 
финансов комитет или всеки 
подкомитет, който бъде определен за 
тази цел, годишното изпълнение на 
консолидирания държавен бюджет и 
неговите подсектори, предприетите 
дискреционни мерки по отношение на 
разходите и приходите, целите за 
държавните разходи и приходи, както и 
информация относно взетите мерки и 
естеството на мерките, предвидени за 
постигане на целите. Докладът се 
оповестява публично.

3. Държава членка докладва редовно 
пред Комисията и Икономическия и 
финансов комитет или всеки 
подкомитет, който бъде определен за 
тази цел, годишното изпълнение на 
консолидирания държавен бюджет и 
неговите подсектори, отражението 
върху бюджета на предприетите 
дискреционни мерки по отношение на 
разходите и приходите,
макроикономическото развитие, 
включително заетостта, целите за 
държавните разходи и приходи, както и 
информация относно взетите мерки и 
естеството на мерките, предвидени за 
постигане на целите. Докладът се 
оповестява публично.

Or. en


