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PR_COD_1app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на 
някои разпоредби относно финансовото управление за определени държави-
членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си 
стабилност или са застрашени от такива затруднения
(COM(2011)0482 – C7-0221/2011 – 2011/0211(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и 
Съвета (COM(2011)0482),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0221/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0000/2011),

1. приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на 
Комисията;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейския съюз е изправен пред продължителния характер на икономическата и 
финансова криза, която има обезпокоително негативно въздействие върху 
макроикономическата стабилност и бюджета на държавите-членки. Намаляването на 
националните финансови ресурси, които са на разположение за финансиране на 
публични инвестиции се превърна в явно ограничение за изпълнението на политиката 
на сближаване и усвояването на структурните фондове в някои държави. 

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия (COM (2011)0482) за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 (общ регламент) и отбелязва, че целта е да 
се осигурят допълнителни финансови ресурси на държавите-членки на ЕС, които са 
изправени пред особени трудности в управлението на публичния дълг/дефицит и 
осигуряването на финансова стабилност – с оглед да се гарантира непрекъснатостта на 
изпълнението на програмите. 

Държавите-членки, които отговарят на условията за тази мярка, се определят като (1) 
държави от еврозоната, които са получили помощ по програма от Европейският 
механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС) или (2) държави извън еврозоната, 
които са получили финансова помощ от Механизма за подкрепа на платежния баланс 
(ППБ).
Начинът на предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез политиката на 
сближаване представлява допълване на процента на съфинансиране, което позволява 
увеличаване на плащанията към държавите, които отговарят на условията за мярката. 
ЕС предлага допълване с 10 процентни пункта на приложимия процент на 
съфинансиране за дадената приоритетна ос на програмите. 

Към момента държавите, засегнати от настоящия регламент, са: Унгария, Румъния, 
Латвия, Португалия, Гърция и Ирландия; в действителност общата сума, предвидена за 
тях съгласно политиката на сближаване за периода 2007-2013 г., би останала 
непроменена. В случая с Гърция следва да се отбележи, че тя е получила финансова 
помощ извън ЕМФС, а в случая с Унгария – че държавата вече е извън механизма ППБ.
Предложените мерки ще бъдат временни и ще приключват с прекратяването на 
участието на държавата-членка в механизма за финансова помощ, като се предлага 
регламентът да бъде прилаган със задна дата.

При получаването на предложението комисията по регионално развитие определи своя 
председател за докладчик и му предостави мандат за бързо приключване на 
преговорите, по възможност чрез постигане на „споразумение на първо четене“, като се 
има предвид, че за гарантиране на пълна ефективност на предложеното допълване на 
процента на съфинансиране е необходимо бързо одобряване на предложените мерки с 
цел да се осигури незабавна ликвидност на държавите-членки. 

Спешният характер на предложението, както и интензивният график на доклада на 
комисията налагат тясна координация между докладчика и полското председателство, 
което ръководи преговорите в Съвета. Споделената цел е преговорите да бъдат 
доведени до приключване през есента на 2011 г., с оглед да се получи позицията на 
Парламента (гласуване в пленарна зала) в началото на декември 2011 г.
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Календарът на заседанията на комисията налага необходимостта проектодокладът да 
бъде представен в началото на октомври 2011 г. За съжаление, резултатът от 
обсъжданията в Съвета още не е на разположение на настоящия етап.
Докладчикът подкрепя намерението на Комисията да предостави допълнителна помощ 
на държавите-членки, които са особено засегнати от финансовата криза. Също така, с 
оглед осигуряването на равно третиране сред държавите-членки, които отговарят или 
са отговаряли на един от горепосочените критерии, докладчикът счита, че е 
необходимо прилагане на предложението със задна дата.

Макар да се съгласява с общия дух на предложението на Комисията, докладчикът счита 
за необходимо въвеждането на някои промени с цел да се подобри осъществимостта на 
предложението. Интензивният график на доклада в комисията обаче, както и 
необходимостта от допълнителни подробности за формулиране на точните изменения, 
доведоха до решението проектодокладът да бъде представен без конкретни изменения 
и те да бъдат предложени на по-късен етап, през периода, открит за изменение на 
текста, като по този начин се остави време за по-задълбочено разглеждане на 
съдържанието. 

Докладчикът счита, че процедурата за предоставяне на мерки за допълване на процента 
на съфинансиране на държавите-членки следва да бъде ясна и че е необходимо 
подходящо отчитане на използването на увеличените междинни плащания. Въпреки 
това нито процедурата за искане на такива мерки, нито задължението за отчитане не 
следва да водят до увеличаване на административната тежест, също с цел да се позволи 
бързо приспособяване на политиката в отговор на потребностите на държавите, 
засегнати най-силно от кризата. Така например отчитането би могло да бъде част от 
съществуващото задължение за представяне на стратегически доклади.

Освен въвеждането на горепосочените адаптации на предложението на ЕК биха могли 
да бъдат представени други изменения, имащи за цел изясняването на временното 
естество на предложението (т.е. че то не засяга преговорите за бъдещия законодателен 
пакет) и неговите последствия за бюджета.


