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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Координацията на 
икономическите политики на държавите 
членки представлява въпрос от общ 
интерес. Държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, имат особен 
интерес и отговорност в рамките на 
общите насоки, формулирани от 
Съвета, да провеждат икономически 
политики, които насърчават правилното 
функциониране на икономическия и 
паричен съюз, и да избягват политики, 
които го застрашават.

(1) Координацията на 
икономическите политики на държавите 
членки представлява въпрос от общ 
интерес. Държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, имат особен 
интерес и отговорност в рамките на 
общите насоки, формулирани от 
институциите на Съюза, да 
провеждат икономически политики, 
които насърчават правилното 
функциониране на икономическия и 
паричен съюз, и да избягват политики, 
които го застрашават.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да се гарантира правилното 
функциониране на икономическия и 
паричен съюз, държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, следва да 
предприемат мерки, за да повишат 
устойчивостта на своите икономики 
чрез целенасочени структурни 
реформи и инвестиции. На срещата на 
върха на държавите от еврозоната през 
декември 2018 г. на Еврогрупата беше 
възложено да работи по проектирането, 
условията за изпълнение и графика за 
бюджетен инструмент за сближаване и 

(2) За да се гарантира правилното 
функциониране на икономическия и 
паричен съюз, държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, следва да 
предприемат мерки, за да повишат 
устойчивостта на своите икономики 
чрез целенасочени реформи и 
инвестиции. На срещата на върха на 
държавите от еврозоната през декември 
2018 г. на Еврогрупата беше възложено 
да работи по проектирането, условията 
за изпълнение и графика за бюджетен 
инструмент за конвергенция и 
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конкурентоспособност за еврозоната. За 
да се гарантира, че държавите членки 
осъществяват такива инвестиции и 
структурни реформи по 
последователен, съгласуван и добре 
координиран начин, е необходимо да се 
създаде рамка за управление, която да 
даде възможност на Съвета да 
предоставя стратегически насоки 
относно приоритетите за реформи и 
инвестиции, които държавите членки да 
предприемат в рамките на еврозоната. 
Такава рамка би подсилила 
сближаването и 
конкурентоспособността на еврозоната. 
Съветът следва също така да 
предоставя специфични за всяка 
държава насоки за индивидуалните 
цели за реформи и инвестиции на 
държавите членки, чиято парична 
единица е еврото, които цели да 
могат да се подкрепят от 
бюджетния инструмент за 
сближаване и конкурентоспособност. 
Тъй като тази рамка е специфична за 
държавите членки, чиято парична 
единица е еврото, само членовете на 
Съвета, представляващи тези държави 
членки, участват в гласувания във 
връзка с настоящия регламент.

конкурентоспособност за еврозоната. За 
да се гарантира, че държавите членки 
реформират своите икономики и 
инвестират в тях по последователен, 
съгласуван и добре координиран начин, 
е необходимо да се създаде рамка за 
управление, която да даде възможност 
на Европейския парламент и на 
Съвета да предоставя стратегически 
насоки относно приоритетите за 
реформи и инвестиции, които 
държавите членки да предприемат в 
рамките на еврозоната в контекста на 
за бюджетния инструмент за 
конвергенция и 
конкурентоспособност. Такава рамка 
би подсилила конвергенцията и 
конкурентоспособността на еврозоната, 
както и устойчивостта и 
възстановяването на икономиките. 
Тъй като тази рамка е специфична за 
държавите членки, чиято парична 
единица е еврото, само членовете на 
Съвета, представляващи тези държави 
членки, участват в гласувания във 
връзка с настоящия регламент.

Изменение3

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Държавите членки, чиято 
парична единица не е еврото и които 
участват във валутния механизъм 
(ERM II), следва незабавно да 
уведомяват Комисията дали 
възнамеряват да участват в 
бюджетния инструмент за 
конвергенция и 
конкурентоспособност или в 
инструмента за конвергенция и 
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реформи.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На равнището на Съюза рамката, 
в която се определят националните 
приоритети за реформи на държавите 
членки и в която се извършва надзорът 
на изпълнението на тези приоритети, е 
Европейският семестър за 
координация на икономическите 
политики. Настоящият регламент 
отговаря на необходимостта да се 
осигури съгласуваност между 
приоритетите за инвестиции и реформи 
в еврозоната като цяло и целите за 
реформи и инвестиции на отделните 
държави членки, чиято парична единица 
е еврото, както и необходимостта те 
да бъдат съгласувани с Европейския 
семестър.

(3) На равнището на Съюза 
стратегическите насоки за 
приоритетите за реформите и 
инвестициите, посочени в 
съображение (4), заедно с 
препоръките за еврозоната и 
националните програми за реформи в 
контекста на европейския семестър, 
представляват рамката, в която се 
определят националните приоритети за 
реформи и инвестиции на държавите 
членки с цел укрепване на 
устойчивостта и възстановяването и 
в която се извършва надзорът на 
изпълнението на тези приоритети. 
Настоящият регламент отговаря на 
необходимостта да се осигури 
съгласуваност между приоритетите за 
инвестиции и реформи в еврозоната 
като цяло и целите за реформи и 
инвестиции на отделните държави 
членки, чиято парична единица е 
еврото, и на държавите членки, които 
участват в ERM II, на доброволна 
основа, и Европейския семестър, 
Парижкото споразумение, както и 
Европейския стълб на социалните 
права, като стратегически политики 
на Съюза.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(3a) Настоящата структура на 
Икономическия и паричен съюз е 
сложна и непълна. За да подобри 
своята ефективност и демократична 
отчетност, Съюзът назначава 
заместник-председател на 
Комисията за следващ председател на 
Еврогрупата и председател на Съвета 
на управителите на Европейския 
механизъм за стабилност в 
съответствие с резолюцията на 
Европейския парламент от 16 
февруари 2017 г. относно бюджетния 
капацитет за еврозоната (P8_TA 
(2017) 0050). Този член на Комисията 
ще приложи рамката за 
икономическо управление и ще 
упражнява надзор над бюджетния 
инструмент за конвергенция и 
конкурентоспособност. 
Същевременно трябва да се гарантира 
засилена роля на Европейския 
парламент в тази обновена рамка за 
икономическо управление.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съветът следва на годишна 
основа да определя стратегически 
насоки относно приоритетите за 
реформи и инвестиции в еврозоната 
като част от препоръката за 
икономическата политика в 
еврозоната. Стратегическите насоки 
следва да бъдат приети от Съвета с 
квалифицирано мнозинство, въз 
основа на препоръка на Комисията и 
след като Еврогрупата е обсъдила 
приоритетите за реформи и 
инвестиции, които счита за уместно 
и подходящо да бъдат включени в 
тях. Годишната среща на върха на 
държавите членки от еврозоната ще 

(4) Европейският парламент и 
Съветът следва на годишна основа да 
определят съвместно стратегически 
насоки относно приоритетите за 
реформи и инвестиции в еврозоната, 
които да са относими към 
бюджетния инструмент за 
конвергенция и 
конкурентоспособност. Европейският 
парламент и Съветът следва да 
определят условията за своето 
сътрудничество при съвместното 
изготвяне на стратегическите 
насоки. Рамката за управление 
гарантира, че програмата е 
съгласувана с другите политики на 
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изиграе своята роля. Съюза.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се гарантира, че 
стратегическите насоки отразяват 
развиващия се опит от прилагането на 
бюджетния инструмент за сближаване и 
конкурентоспособност, Комисията 
следва, заедно с препоръката си за 
стратегически насоки, като част от 
препоръката си за икономическата 
политика за еврозоната, да информира 
Съвета относно това как 
стратегическите насоки са били 
следвани в предходните години.

(5) За да се гарантира, че 
стратегическите насоки отразяват 
развиващия се опит от прилагането на 
бюджетния инструмент за конвергенция 
и конкурентоспособност, Комисията 
следва, заедно с предложението си за 
стратегически насоки, което следва да 
бъде съгласувано с нейната препоръка 
за икономическата политика за 
еврозоната, да информира Европейския 
парламент и Съвета относно това как 
стратегическите насоки са били 
следвани в предходните години.

Изменение8

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, могат да 
решат да представят предложения за 
пакети за реформи и инвестиции по 
бюджетния инструмент за сближаване и 
конкурентоспособност. За тази цел 
Съветът ще приеме препоръка, 
даваща специфични за всяка държава 
насоки за целите за реформи и 
инвестиции, които могат да бъдат 
подкрепяни по бюджетния 
инструмент за сближаване и 
конкурентоспособност в държавите 
членки, чиято парична единица е 
еврото. Тази препоръка на Съвета 
следва да бъде в съответствие със 
стратегическите насоки, приети по 
силата на настоящия регламент, и 

(6) Държавите членки, чиято 
парична единица е еврото, могат да 
решат да представят предложения за 
пакети за реформи и инвестиции по 
бюджетния инструмент за конвергенция 
и конкурентоспособност. 
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със специфичните за всяка държава 
препоръки, които са приети 
успоредно в рамките на Европейския 
семестър за координация на 
икономическите политики след 
обсъждане, когато е уместно, със 
съответните комитети, учредени по 
силата на Договорите. В препоръката 
на Съвета надлежно се взема предвид 
всяка програма за макроикономически 
корекции, одобрена съгласно 
съответните разпоредби на 
Регламент (ЕС) № 472/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета9.
_________________
9 Регламент (ЕС) № 472/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 май 2013 г. за засилване на 
икономическото и бюджетно 
наблюдение над държавите членки в 
еврозоната, изпитващи или 
застрашени от сериозни затруднения 
по отношение на финансовата си 
стабилност (ОВ L 140, 27.5.2013, 
стр. 1).

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Препоръката на Съвета, която 
дава специфични за всяка държава 
насоки за целите за реформи и 
инвестиции в държавите членки, 
чиято парична единица е еврото, и 
която се приема с квалифицирано 
мнозинство, следва да се основава на 
препоръка на Комисията. Този процес 
не следва да засяга доброволния 
характер на участието на 
държавите членки, чиято парична 
единица е еврото, в бюджетния 
инструмент за сближаване и 
конкурентоспособност, нито 

заличава се
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прерогативите на Комисията по 
отношение на неговото прилагане.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В определената с настоящия 
регламент рамка за управление Съветът 
определя стратегическите насоки за 
еврозоната като цяло и предоставя 
насоки за целите на пакетите от 
реформи и инвестиции на отделните 
държави членки, чиято парична 
единица е еврото. Комисията 
изпълнява бюджета на Съюза съгласно 
член 317 от ДФЕС, което включва 
управлението на разходните програми. 
Отговорностите на Комисията по 
отношение на бюджетния инструмент за 
сближаване и конкурентоспособност [в 
рамките на Програмата за подкрепа на 
реформите] съгласно Регламент 
(ЕС) XXXX/XX не следва да се засягат.

(8) В определената с настоящия 
регламент рамка за управление 
Европейският парламент и Съветът 
определят съвместно стратегическите 
насоки относно приоритетите за 
реформи и инвестиции в еврозоната, 
които да са относими към 
бюджетния инструмент за 
конвергенция и 
конкурентоспособност. Комисията 
изпълнява бюджета на Съюза съгласно 
член 317 от ДФЕС, което включва 
управлението на разходните програми, в 
съответствие с принципите на добро 
финансово управление , бюджетен 
контрол и парламентарна 
отчетност. Отговорностите на 
Комисията по отношение на бюджетния 
инструмент за конвергенция и 
конкурентоспособност [в рамките на 
Програмата за подкрепа на реформите и 
инвестициите] съгласно Регламент 
(ЕС) XXXX/XX не следва да се засягат.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Въз основа на оценка на 
Комисията Съветът определя кои 
държави членки претърпяват 
сериозен икономически спад с оглед на 
модулирането на процента на 
национално съфинансиране съгласно 

(9) Въз основа на оценка на 
Комисията и като вземе надлежно 
предвид резолюциите на Парламента, 
Съветът определя дали дадена държава 
членка претърпява сериозен 
икономически спад с оглед на 
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Регламент (ЕС) XXXX/XX [Регламент 
за Програмата за подкрепа на 
реформите], без да се засяга 
прилагането на член 2 параграф 2 от 
Регламент (ЕО) 1467/97 на Съвета и 
измененията му.

модулирането на процента на 
национално съфинансиране съгласно 
Регламент (ЕС) XXXX/XX [Регламент 
за Програмата за подкрепа на 
реформите и инвестициите].

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) За да се засили диалогът между 
институциите на Съюза, по-специално 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, и за да се гарантира по-
голяма прозрачност и отчетност в този 
икономически диалог, компетентната 
комисия на Европейския парламент 
може да покани председателя на 
Съвета, Комисията и по 
целесъобразност председателя на 
Еврогрупата да се явят пред 
комисията, с цел да се обсъдят 
решенията, взети съгласно настоящия 
регламент.

(10) За да се засили диалогът между 
институциите на Съюза, по-специално 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, и за да се гарантира по-
голяма прозрачност и отчетност в този 
икономически диалог, компетентните 
комисии на Европейския парламент 
може да поканят председателя на 
Съвета, Комисията и по 
целесъобразност председателя на 
Еврогрупата и след като бъде 
назначен, заместник-председателя на 
Комисията, отговарящ за 
икономиката и финансите, като 
представител на Комисията и като 
председател на Еврогрупата, да се 
явят пред комисиите, с цел да се 
обсъдят всички мерки, които трябва 
да бъдат взети съгласно настоящия 
регламент. Във връзка с това и преди 
Комисията да представи своите 
препоръки за еврозоната, 
компетентните комисии на 
Европейския парламент може да 
поканят председателя на Съвета, 
Комисията и по целесъобразност 
председателя на Еврогрупата и след 
като бъде назначен, заместник-
председателя на Комисията, 
отговарящ за икономиката и 
финансите, като представител на 
Комисията и като председател на 
Еврогрупата, да се явят пред 
комисиите за обсъждане на 
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стратегическите приоритети на 
икономическите политики в 
еврозоната, които допринасят за 
конвергенцията и 
конкурентоспособността на 
икономиките в еврозоната.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
определят разпоредби относно рамката 
за управление за бюджетния инструмент 
за сближаване и конкурентоспособност 
за еврозоната в рамките на Програмата 
за подкрепа на реформите съгласно 
Регламент (ЕС) XXX/XX10.

1. С настоящия регламент се 
определят разпоредби относно рамката 
за управление за бюджетния инструмент 
за конвергенция и 
конкурентоспособност за еврозоната в 
рамките на Програмата за подкрепа на 
реформите и инвестициите съгласно 
Регламент (ЕС) XXX/XX10.

_________________ _________________
10 ОВ C , , стр. 10 ОВ C , , стр.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент се 
прилагат следните определения:

За целите на настоящия регламент 
„препоръка за еврозоната“ означава 
препоръката на Съвета относно 
икономическата политика на еврозоната 
в съответствие с член 136 във връзка с 
член 121, параграф 2 от ДФЕС.

a) „специфични за всяка държава 
препоръки“ означава препоръките на 
Съвета, адресирани до всяка държава 
членка в съответствие с член 121, 
параграф 2 и член 148, параграф 4 от 
ДФЕС в контекста на Европейския 
семестър за координация на 
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икономическите политики;
б) „препоръка за еврозоната“ 
означава препоръката на Съвета 
относно икономическата политика на 
еврозоната в съответствие с член 136 
във връзка с член 121, параграф 2 от 
ДФЕС.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент допринася за 
сближаването и 
конкурентоспособността на 
икономиките на държавите членки, 
чиято парична единица е еврото, като 
определя за бюджетния инструмент за 
сближаване и конкурентоспособност 
рамка за управление, която предвижда:

Настоящият регламент допринася за 
възходящата конвергенция и 
конкурентоспособността на 
икономиките на държавите членки, 
чиято парична единица е еврото, като 
определя за бюджетния инструмент за 
конвергенция и конкурентоспособност 
рамка за управление, която предвижда.

a) стратегически насоки относно 
приоритетите за реформи и инвестиции 
в еврозоната като цяло;
б) специфични за всяка държава 
насоки за целите за реформи и 
инвестиции, които могат да бъдат 
подкрепяни по бюджетния 
инструмент за сближаване и 
конкурентоспособност и са в 
съответствие със специфичните за 
държавата препоръки.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По препоръка на Комисията и 
след обсъждане в Еврогрупата 
Съветът определя като част от 
препоръката за еврозоната и на 

1. По предложение на Комисията 
Европейският парламент и Съветът 
определят съвместно стратегически 
насоки за приоритетите за реформи и 
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годишна основа стратегически насоки 
за приоритетите за реформи и 
инвестиции на еврозоната.

инвестиции на еврозоната, които да са 
относими към бюджетния 
инструмент за конвергенция и 
конкурентоспособност.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Успоредно с препоръката, 
посочена в параграф 1, Комисията 
информира Съвета за това как 
стратегическите насоки за предходните 
години са били следвани от държавите 
членки.

2. Успоредно с предложението, 
посочено в параграф 1, Комисията 
информира Европейския парламент и 
Съвета за това как стратегическите 
насоки за предходните години са били 
следвани от държавите членки.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Специфични за всяка държава насоки

1. По препоръка на Комисията 
Съветът приема препоръка, 
отправена към всички държави 
членки, чиято парична единица е 
еврото, като ежегодно дава 
специфични за всяка държава насоки 
за целите за реформи и инвестиции 
във връзка с пакетите с реформи и 
инвестиции, които държавите 
членки могат впоследствие да 
представят съгласно Регламент 
(ЕС) XXXX/XX [Регламент за 
програмата за подкрепа на 
реформите].
2. Препоръката, посочена в 
параграф 1, е в съответствие със 
стратегическите насоки, посочени в 
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член 4, и със специфичните за всяка 
държава препоръки за съответната 
държава членка. В препоръката, 
посочена в параграф 1, Съветът 
надлежно взема предвид всяка 
програма за макроикономически 
корекции, одобрена в съответствие с 
член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 472/2013.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е уместно и въз основа на 
оценка на Комисията, препоръката, 
посочена в член 5, параграф 1, 
определя дали дадена държава членка 
претърпява сериозен икономически спад 
с оглед на модулирането на процента на 
национално съфинансиране съгласно 
Регламент (ЕС) XXXX/XX [Регламент 
за Програмата за подкрепа на 
реформите].

Въз основа на оценка на Комисията и 
като вземе надлежно предвид 
резолюциите на Парламента, 
Съветът определя дали дадена 
държава членка претърпява сериозен 
икономически спад с оглед на 
модулирането на процента на 
национално съфинансиране съгласно 
Регламент (ЕС) XXXX/XX [Регламент 
за Програмата за подкрепа на 
реформите и инвестициите].

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се засили диалогът между 
институциите на Съюза, по-специално 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, и за да се гарантира по-
голяма прозрачност и отчетност, 
компетентната комисия на 
Европейския парламент може да покани 
председателя на Съвета, Комисията и по 
целесъобразност председателя на 
Еврогрупата да се явят пред 
комисията, с цел да се обсъдят 

За да се засили диалогът между 
институциите на Съюза, по-специално 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, и за да се гарантира по-
голяма прозрачност и отчетност, 
компетентните комисии на 
Европейския парламент може да 
поканят председателя на Съвета, 
Комисията и по целесъобразност 
председателя на Еврогрупата да се явят 
пред комисиите, с цел да се обсъдят 
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решенията, взети съгласно настоящия 
регламент.

всички мерки, които следва да бъдат 
взети съгласно настоящия регламент.

Във връзка с това и преди Комисията 
да представи своите препоръки за 
еврозоната, компетентните комисии 
на Европейския парламент може да 
поканят председателя на Съвета, 
Комисията и по целесъобразност 
председателя на Еврогрупата да се 
явят пред комисиите за обсъждане на 
стратегическите приоритети на 
икономическите политики в 
еврозоната, които допринасят за 
конвергенцията и 
конкурентоспособността на 
икономиките в еврозоната.
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