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Изменение 55
Thomas Händel

Предложение за регламент
- 

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 56
Jürgen Klute

Предложение за регламент
- 

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 57
Nikolaos Chountis

Предложение за регламент
- 

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. el
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Изменение 58
José Manuel García-Margallo y Marfil

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 2 a (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

като взе предвид член 136 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз,

Or. en

 Изменение 59
Thomas Händel

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, имат особен интерес и 
отговорност да провеждат 
икономическа политика, която 
насърчава правилното функциониране 
на Икономическия и паричен съюз, и да 
избягват политика, която го застрашава.

(1) Държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, имат особен интерес и 
отговорност да провеждат 
икономическа политика, която 
насърчава правилното функциониране 
на Икономическия, социален и паричен 
съюз, и да избягват политика, която го 
застрашава.

Or. en

Изменение 60
Nikolaos Chountis

Предложение за регламент
Съображение 1б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Стратегията „Европа 2020“, 
която замени Лисабонската 
стратегия, като последната не успя 
да доведе до успешни резултати, не 
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може да изпълни целите за пълна 
заетост и просперитет за всички 
европейски граждани.

Or. el

Изменение 61
Nikolaos Chountis

Предложение за регламент
Съображение 1в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Възстановяването от кризата и 
избягването на други кризи не може 
да бъде постигнато посредством 
самите икономически инструменти и 
икономическия модел, които я 
създадоха. Непризнаването на този 
факт ще означава, че 
възстановяването ще бъде за сметка 
на европейските работници.

Or. el

Изменение 62
Nikolaos Chountis

Предложение за регламент
Съображение 1г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) Опитът, придобит през първото 
десетилетие на функциониране на 
Икономическия и паричен съюз, 
показва необходимост от приемане на 
следните цели и принципи: 
солидарност между държавите-
членки, истинска икономическа 
конвергенция и популяризиране на 
устойчив растеж и пълна заетост.
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Or. el

Изменение 63
Miguel Portas

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В Договора се предвижда 
възможност за приемане на 
специални мерки в еврозоната, чието 
действие надхвърля това на 
приложимите към всички държави-
членки разпоредби, с цел да се осигури 
правилното функциониране на 
Икономическия и паричен съюз.

(2) С Договора за функционирането на 
Европейския съюз и регламентите 
относно Пакта за стабилност и 
растеж се създаде процедура при 
прекомерен дефицит, основана на 
процес на многостранен диалог, при 
който надзорът се осъществява от 
Комисията, която предлага 
препоръки на Съвета. Опитът, 
придобит при прилагането на 
процедурата при прекомерен 
дефицит, показва, че Съветът и 
Комисията следва да обявяват 
публично решенията си по такъв 
начин, че да се гарантира ефективен 
натиск на партньори и че също така 
е необходимо Европейският 
парламент да прикани държавите-
членки, които изпитват бюджетни 
трудности, да се явят пред 
съответната комисия и да обяснят 
решенията, които са приели съгласно 
процедурата при прекомерен 
дефицит, държавите-членки се 
ангажират да спазват техните 
многостранни ангажименти по 
отношение на бюджетните цели, 
които са се ангажирали да изпълнят, 
както и новите цели при неспазване. 
Също така се приема, че 
ангажиментът за устойчиви 
публични финанси не пречи на 
принципа на солидарност, което 
означава, че изборът на политики и 
действия за постигане на тези цели е 
строга отговорност на държавите-
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членки.

Or. pt

Изменение 64
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Подобрената рамка за 
икономическо управление следва да се 
основава на няколко взаимно свързани 
и съгласувани политики за устойчив 
растеж и създаване на работни 
местаопиращи се на стабилна  
стратегия на Съюза за растеж и 
създаване на работни места с 
конкретен акцент върху развитието 
и укрепването на единния пазар, като 
се насърчават международните 
търговски връзки и 
конкурентоспособността, ефективна 
рамка за предотвратяване и 
коригиране на прекомерни бюджетни 
позиции (Пакта за стабилност и 
растеж), стабилна рамка за 
предотвратяване и коригиране на 
макроикономически неравновесия, 
засилено регулиране и надзор на 
финансовите пазари (включително 
макропруденциален надзор от 
Европейския комитет за системен 
риск) и надежден и постоянен 
механизъм за разрешаване на кризи.

Or. en

Обосновка

(Настоящото изменение следва съображение 2б (ново)от изменение 3 на докладчика, 
като са добавени думите „с конкретен акцент върху развитието и укрепването на 
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единния пазар, като се насърчават международните търговски връзки и 
конкурентоспособността”.)

Изменение 65
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Подобрената рамка за 
икономическо управление следва да се 
основава на няколко взаимно свързани 
и съгласувани политики за устойчив 
растеж и създаване на работни 
места, опиращи се на стабилна 
стратегия на Съюза за растеж и 
създаване на работни места, 
ефективна рамка за предотвратяване 
и коригиране на прекомерни 
бюджетни позиции (Пакта за 
стабилност и растеж), стабилна 
рамка за предотвратяване и 
коригиране на макроикономически 
неравновесия с акцент върху 
факторите за уязвимост, загубата на 
конкурентоспособност и високите 
равнища на дълга на държавите-
членки, засилено регулиране и надзор 
на финансовите пазари (включително 
макропруденциален надзор от 
Европейския комитет за системен 
риск) и надежден и постоянен 
механизъм за разрешаване на кризи.

Or. en

Изменение 66
Derk Jan Eppink

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Подобрената рамка за 
икономическо управление, която 
трябва да бъде създадена в 
еврозоната, следва да включва 
ефективна рамка за предотвратяване 
и коригиране на прекомерни 
бюджетни позиции (коригирания 
Пакт за стабилност и растеж), 
стабилна рамка за предотвратяване и 
коригиране на макроикономически 
неравновесия, засилено регулиране и 
надзор на финансовите пазари 
(включително макропруденциален 
надзор от Европейския комитет за 
системен риск) и надежден и 
постоянен механизъм за разрешаване 
на кризи.

Or. en

Изменение 67
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Подобрената рамка за 
икономическо управление следва да се 
основава на няколко взаимно свързани 
и съгласувани политики, а именно 
стратегия на Съюза за създаване на 
работни места и интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
европейски семестър за засилена 
координация на икономическите и 
бюджетни политики, ефективна 
рамка за предотвратяване и 
коригиране на прекомерни бюджетни 
позиции (Пакта за стабилност и 
растеж), стабилна рамка за 
предотвратяване и коригиране на 
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макроикономически неравновесия, 
засилено регулиране и надзор на 
финансовите пазари (включително 
макропруденциален надзор от 
Европейския комитет за системен 
риск), надежден постоянен механизъм 
за финансова стабилност, 
многогодишна финансова рамка и по-
голям бюджет на Съюза с нови 
финансови и собствени ресурси, които 
следва да имат за цел подобряване на 
икономическата координация и 
постигане на целите на Съюза.

Or. en

Изменение 68
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Подобрената рамка за 
икономическо управление следва да се 
основава на няколко взаимно свързани 
политики за устойчив растеж и 
създаване на работни места, които 
трябва да бъдат съгласувани една с 
друга, и по-конкретно стратегия на 
Съюза за растеж и създаване на 
работни места, многостранната 
рамка за надзор (европейски 
семестър), ефективна процедура за 
предотвратяване и коригиране на 
прекомерни бюджетни позиции 
(Пакта за стабилност и растеж), 
стабилна рамка за предотвратяване и 
коригиране на макроикономически 
неравновесия, засилено регулиране и 
надзор на финансовите пазари 
(включително макропруденциален 
надзор от Европейския комитет за 
системен риск) и европейски паричен 
фонд, който да обединява процент от 
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държавния дълг на държавите-членки 
с цел да ги подпомага при 
разрешаването на финансови кризи и 
да финансира инвестиции, които 
могат да затвърдят икономическия 
растеж.

Or. en

Изменение 69
Derk Jan Eppink

Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Подобрената рамка за 
икономическо управление следва да се 
основава и на набор от взаимно 
свързани политики за устойчив 
растеж и създаване на работни 
места, които трябва да бъдат 
съгласувани една с друга и да се 
подкрепят взаимно; с цел да се укрепи 
единния пазар, по-конкретно, 
държавите-членки следва тясно да си 
сътрудничат с Комисията за 
отстраняване на постоянните 
пречки пред свободното движение на 
работници, стоки, капитал и услуги 
като част от една всеобхватна 
стратегия за растеж и създаване на 
работни места.

Or. en

Изменение 70
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Пактът за стабилност и растеж 
и цялата рамка за икономическо 
управление следва да допълват и да са 
в съответствие със стратегията на 
Съюза за растеж и създаване на 
работни места, която има за цел да 
засили конкурентоспособността и 
социалната стабилност на Съюза. 
Тези взаимовръзки обаче не следва да 
предвиждат изключения от 
разпоредбите на Пакта за 
стабилност и растеж.

Or. en

Изменение 71
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Пактът за стабилност и растеж 
и цялата рамка за икономическо 
управление следва да допълват и да са 
в съответствие със стратегия на 
Съюза за растеж и създаване на 
работни места, която да има за цел 
да засили конкурентоспособността и 
социалната стабилност на Съюза и 
да вземе предвид развитието и 
укрепването на единния пазар и 
насърчаването на международните 
търговски връзки.

Or. en

Обосновка

(Настоящото изменение следва съображение 2в (ново)от изменение 4 на докладчика, 
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като са добавени думите „и да вземе предвид развитието и укрепването на единния 
пазар и насърчаването на международните търговски връзки”)

Изменение 72
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 2в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Пактът за стабилност и растеж 
и рамката на Съюза за икономическо 
управление като цяло следва да 
допълват и да са в съответствие със 
стратегия на Съюза за създаване на 
работни места и интелигентен и 
устойчив растеж, която има за цел 
да засили конкурентоспособността, 
екологичната отговорност и 
социалния напредък на Съюза.

Or. en

Изменение 73
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 2в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Опитът, събран по време на 
първото десетилетие от 
функционирането на Икономическия 
и паричен съюз, показва необходимост 
от подобряване на икономическото 
управление в Съюза, което следва да 
бъде изградено на основата на по-
силна национална ангажираност по 
отношение на общоприети правила и 
политики и на по-стабилна рамка за 
надзор на националните 
икономически политики на 
равнището на Съюза.
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Or. en

Изменение 74
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Опитът, натрупан по време на 
първото десетилетие от 
функционирането на Икономическия 
и паричен съюз, показва необходимост 
от подобряване на икономическото 
управление в Съюза, което следва да 
бъде изградено на основата на по-
силна национална ангажираност по 
отношение на общоприети правила и 
политики и на по-стабилна рамка за 
надзор на националните 
икономически и бюджетни политики 
на равнището на Съюза.

Or. en

Изменение 75
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Укрепването на икономическото 
управление следва да върви ръка за 
ръка със засилването на 
демократичната легитимност на 
Съюза, което следва да бъде 
постигнато чрез по-тясно и по-
навременно участие на Европейския 
парламент, на националните и 
регионални парламенти със 
законодателни и фискални 
правомощия по време на процедурите 
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за координация на икономическите 
политики.

Or. en

Изменение 76
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 2в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Укрепването на икономическото 
управление следва да върви ръка за 
ръка със засилването на 
демократичната легитимност на 
икономическото управление в Съюза, 
което следва да бъде постигнато чрез 
по-тясно и по-навременно участие на 
Европейския парламент и на 
националните парламенти по време 
на процедурите за координация на 
икономическите и бюджетни 
политики.

Or. en

Изменение 77
Nikolaos Chountis

Предложение за регламент
Съображение 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Правилата за функционирането 
на ЕПС и на Пакта за стабилност и 
растеж не успяват да насърчат 
икономическата конвергенция в 
еврозоната. Напротив, те създават и 
запазват макроикономически 
неравновесия, като увеличават 
пропастта мeжду развитите и по-
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слабо развитите държави и засилват 
различията в стандарта на живот в 
Европа.

Or. el

Изменение 78
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Годишните препоръки на 
Комисията по отношение на 
отделните политики следва да бъдат 
обсъдени в Европейския парламент 
преди започване на дискусиите в 
Съвета.

Or. en

Изменение 79
Nikolaos Chountis

Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Необходима е основна промяна 
във функционирането на Пакта за 
стабилност и растеж, за да се 
приведе в съответствие с 
критериите на солидарност между 
държавите-членки, истинска 
икономическа конвергенция и 
популяризиране на устойчив растеж 
и пълна заетост, като бъдат 
избегнати политики за финансова, 
икономическа и социална строгост.

Or. el
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Изменение 80
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 2в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Постигането и поддържането на 
динамичен единен пазар следва да се 
счита за елемент от правилното и 
гладко функциониране на 
икономическия и паричен съюз.

Or. en

Изменение 81
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Цялостната рамка за 
икономическо управление следва да се 
допълва от и да бъде в съответствие 
със стратегията на Съюза за растеж 
и създаване на работни места, която 
има за цел да засили 
конкурентоспособността и 
социалната стабилност на Съюза.

Or. en

Изменение 82
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 2в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Европейският семестър за 
координация на икономическите 
политики следва да има основна роля 
за прилагане на изискването съгласно 
член 121, параграф 1 от ДФЕС 
държавите-членки да провеждат 
икономическите си политики като 
въпрос от общо значение и в тази 
връзка да ги координират. 
Прозрачността и независимият 
надзор са неделима част от 
засилването на икономическото 
управление и поради тази причина 
следва да бъдат засилени на 
европейско и национално равнище. 
Съветът и Комисията следва да 
оповестят публично и да изложат 
основанията за своите позиции и 
решения на подходящите етапи от 
процедурите за координация на 
икономическите политики. 
Националните бюджетни рамки 
следва да засилят ролята на 
независимите фискални органи и да 
гарантират публикуването на 
прозрачни фискални статистически 
данни.

Or. en

Изменение 83
Derk Jan Eppink

Предложение за регламент
Съображение 2в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) Европейският семестър за 
координация на икономическите 
политики следва да има основна роля 
за прилагане на изискването съгласно 
член 121, параграф 1 от ДФЕС 
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държавите-членки да провеждат 
икономическите си политики като 
въпрос от общо значение и в тази 
връзка да ги координират в интерес на 
по-голяма стабилност предвидимост 
в Съюза като цяло; подчертава, че 
прозрачността и независимият 
надзор са основен елемент от една 
подобрена рамка за икономическо 
управление; в това отношение 
подчертава необходимостта от 
включване на Европейския парламент 
заедно със Съвета и Комисията на 
подходящите етапи от процедурите 
за координация на икономическите 
политики.

Or. en

Изменение 84
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 2г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) Необходимо е всеобхватно и 
интегрирано решение на кризата с 
дълговете в еврозоната, тъй като 
непоследователният подход до 
момента не е дал резултат.

Or. en

Изменение 85
Nikolaos Chountis

Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Държавите-членки извън 
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еврозоната не са задължени да 
прилагат настоящия регламент.

Or. el

Изменение 86
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 2д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2д) За да се повиши икономическия 
растеж и подкрепата на целите на 
стратегията „Европа 2020“ (I), 
неизползваните разпределени 
средства се пренасочват към общите 
програми, насочени към растеж, 
конкурентоспособност и заетост, (II) 
възможностите на ЕИБ за отпускане 
на заеми, както и създаването на 
пазар за облигации за финансиране на 
проекти следва да се използват за 
привличането на финансиране от 
други финансови институции и от 
частни инвеститори на капиталовия 
пазар като пенсионни фондове и 
застрахователи за финансиране на 
европейски проекти.

Or. en

Изменение 87
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 2г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) Укрепването на икономическото 
управление следва да върви ръка за 
ръка със засилването на 
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демократичната легитимност на 
европейското управление, което 
следва да бъде постигнато чрез по-
тясно и по-навременно участие на 
Европейския парламент и на 
националните парламенти по време 
на координацията на икономическите 
политики.

Or. en

Изменение 88
Derk Jan Eppink

Предложение за регламент
Съображение 2г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) Комисията следва да има по-
силна координираща роля в 
процедурата за засилен надзор 
основно по отношение на конкретни 
за държавите-членки оценки, 
наблюдение, мисии in situ, препоръки и 
ранни предупреждения.

Or. en

Изменение 89
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 2д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2д) Европейският семестър за 
координация на икономическите 
политики следва да има основна роля 
за прилагане на изискването съгласно 
член 121, параграф 1 от ДФЕС 
държавите-членки да провеждат 
икономическите си политики като 
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въпрос от общо значение и в тази 
връзка да ги координират. 
Прозрачността, независимият надзор 
и координираният многостранен 
надзор са неделима част от 
засилването на икономическото 
управление. Съветът и Комисията 
следва да оповестят публично и да 
изложат основанията за своите 
позиции и решения на подходящите 
етапи от процедурите за 
координация на икономическите 
политики.

Or. en

Изменение 90
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 2е (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2е) Рамката за многостранен надзор 
(европейски семестър) следва да има 
основна роля за прилагане на 
изискването съгласно член 121, 
параграф 1 от ДФЕС държавите-
членки да провеждат 
икономическите си политики като 
въпрос от общо значение и в тази 
връзка да ги координират. 
Прозрачността и независимият 
надзор са неделима част от 
засилването на икономическото 
управление. Съветът и Комисията 
следва да оповестят публично и да 
изложат основанията за своите 
позиции и решения на подходящите 
етапи от процедурите за 
координация на икономическите 
политики.

Or. en
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Изменение 91
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 2е (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2е) Без да се засягат правата и 
задълженията им съгласно ДФЕС, 
държавите-членки, чиято парична 
единица не е еврото, следва да имат 
право да се откажат от прилагането 
на определени разпоредби от 
законодателството на ЕС в областта 
на икономическото управление 
съгласно предвидените във всеки 
законодателен акт на ЕС условия.

Or. en

Изменение 92
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Съображение 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Без да се засягат правата и 
задълженията им съгласно ДФЕС, 
държавите-членки, чиято парична 
единица не е еврото, следва да имат 
право да прилагат 
законодателството относно 
икономическото управление, 
включително онези държави-членки, 
чиято парична единица не е еврото, 
но са допуснати до Валутен 
механизъм II (ERM II) съгласно 
условията на техния договор за 
присъединяване към ЕС.

Or. en
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Изменение 93
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 2з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2з) Политическият отговор на 
държавите-членки на оценките, 
решенията, препоръките и 
предупрежденията, отправени към 
тях от Комисията или Съвета в 
рамките на европейския семестър 
следва да се вземе предвид i) при 
процедурите за прилагане на 
предпазните и корективните мерки 
на Пакта за стабилност и растеж, ii) 
при мерките за прилагане за 
коригиране на макроикономически 
неравновесия в еврозоната, iii) при 
гарантирането, че условията, 
свързани с разпределението на 
Европейския паричен фонд, са 
адекватни за основните принципи на 
съответната държава-членка и че 
нейните икономически политики са 
подходящи, iv) при гарантиране, че 
финансовата помощ от Европейския 
паричен фонд за държавите-членки 
ще облекчи шоковете от 
икономическото приспособяване, ще 
им помогне да избегнат 
неизпълнението на задълженията, 
свързани с дълга, ще предотврати 
разходите за други държави от 
пренасянето на кризата и ще 
гарантира финансовата стабилност 
на еврозоната като цяло.

Or. en
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Изменение 94
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 2ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2ж) Комисията следва да има по-
силна и независима роля в 
процедурата за засилен надзор. Това се 
отнася до конкретни за държавите-
членки оценки, наблюдение, мисии, 
препоръки и предупреждения. Освен 
това ролята на Съвета трябва да 
бъде ограничена по отношение на 
мерките, водещи до евентуални 
санкции, и гласуването с обратно 
квалифицирано мнозинство в Съвета 
трябва да се използва при всяка 
възможност в съответствие с ДФЕС. 
Членът на Съвета, който 
представлява въпросната държава-
членка, както и онези, които не 
спазват препоръките на Съвета за 
предприемане на коригиращи 
действия съгласно Пакта за 
стабилност и растеж или за 
посрещане на прекомерните 
макроикономически неравновесия, не 
участват в гласуването.

Or. en

Изменение 95
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 2ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

0 (2ж) Комисията следва да има по-
силна и независима роля в 
процедурата за засилен надзор. Това се 
отнася до конкретни за държавите-
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членки оценки, наблюдение, мисии, 
препоръки и предупреждения. Освен 
това при мерките, водещи до 
евентуални санкции, гласуването с 
обратно квалифицирано мнозинство в 
Съвета трябва да се използва в 
съответствие с ДФЕС.

Or. en

Изменение 96
Miguel Portas

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) Европейският парламент 
отхвърля предложението на 
Комисията.

Or. pt

Изменение 97
Nikolaos Chountis

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.

заличава се

Or. el
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Изменение 98
Derk Jan Eppink

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 е 
необходима всеобхватна система от 
стимули и допълнителни санкции. 
Санкциите следва да повишат 
доверието в рамката за фискален надзор 
на Съюза, докато стимулите следва 
да мотивират държавите-членки 
относно незабавно спазване на 
изискванията с оглед възвръщане на 
средствата, които е трябвало да 
платят при санкции на първа 
инстанция.

Or. en

Изменение 99
Jürgen Klute

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 е 
необходима допълнителна помощ. 
Евентуалните санкции не следва да 
навредят на политическата 
солидарност на Съюза и на 
социалното сближаване на неговите 
държави-членки. Стимулите следва 
да повишат доверието на паричния 
съюз и да намалят прекомерните 
разходи на държавния дълг и 
публичните инвестиции.
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Or. en

Изменение 100
Edward Scicluna

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 стимули и допълнителни 
санкции. Тези санкции следва да 
повишат доверието в рамката за 
фискален надзор на Съюза, а 
стимулите следва да подпомогнат 
спазването на изискванията.

Or. en

Изменение 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 
предложени санкции, които имат за 
цел да повишат доверието в и 
ефективността на рамката за 
фискален надзор на Съюза.

Or. el

Изменение 102
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Съображение 3
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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 и различни 
по степен санкции, както и стимули. 
Тези санкции следва да повишат 
доверието в рамката за фискален надзор 
на Съюза.

Or. en

Изменение 103
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Рамката за бюджетния надзор 
следва във всеки случай да подкрепя 
целите на Съюза за растеж и 
създаване на работни места. Особено 
по време на икономически спад, тя 
следва да се съчетава с ефективни 
усилия за стимулиране на устойчив 
растеж, опазване на социалното 
сближаване и създаване на работни 
места, като се спазват конкретните 
за държавите-членки приоритети и 
потребности.

Or. en

Изменение 104
Nikolaos Chountis

Предложение за регламент
Съображение 3а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Принципите, изложени във 
финансовата рамка на Съюза, могат 
да постигнат надеждност 
единствено посредством 
фундаментална промяна в нейните 
цели. Новите цели трябва да 
насърчават солидарността, 
демокрацията, истинската 
икономическа конвергенция и 
социалното благоденствие на всички 
европейски граждани.

Or. el

Изменение 105
Miguel Portas

Предложение за регламент
Съображение 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Правилата, въведени с настоящия 
регламент, следва да осигурят 
наличието на справедливи, 
навременни, постъпателни и 
ефективни механизми за следване на 
предпазните и корективните мерки 
на Пакта за стабилност и растеж, и 
по-специално Регламент (ЕО) 
№ 1466/97 от 7 юли 1997 г. за 
засилване на надзора върху 
състоянието на бюджета и на 
надзора и координацията на 
икономическите политики1 и 
Регламент (ЕО) № 1467/97 на Съвета 
от 7 юли 1997 г. за определяне и 
изясняване на прилагането на 
процедурата при прекомерен 
дефицит3 .

заличава се

1 ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1.
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Or. pt

Изменение 106
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В своята резолюция от 20 
октомври 2010 г., съдържаща  
препоръки към Комисията относно 
подобряването на рамката на ЕС за 
икономическо управление и за 
стабилност, по-специално в 
Еврозоната, Европейският 
парламент призова за „създаване на 
здрав и надежден механизъм за 
предотвратяване на прекомерния дълг 
и за разрешаване на проблема с дълга 
за еврозоната“ и изисква във връзка с 
това да се извърши проучване на 
оценката на въздействието и 
приложимостта в рамките на 
следващата година, с цел да се създаде 
постоянен механизъм или орган 
(Европейски валутен фонд), за да се 
избегне моралният риск и да се запази 
стабилността на еврозоната като 
цяло и на държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото.

__________________
3.ОВ L 209 от 2.8.1997 г., стр. 6.

Or. en

Изменение 107
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Една система от общи 
еврооблигации въз основа на 
националните дългове, който възлиза 
на конкретен за държавите-членки 
процент от БВП, във веки случай под 
60 % от БВП, обединена и слята в 
единен пазар на облигации, би 
насърчила изпълнението на 
задълженията съгласно ПСР и 
фискалната ортодоксалност. 
Системата от общи еврооблигации 
при строго разпределение и 
изисквания за обединения дълг заедно 
с оставащия национален дълг би 
позволило прилагането на фискална 
дисциплина от страна на 
политиките и пазарите. Подобна 
система, която гарантира 
обединяване на част от националния 
дълг, като останалата част остава 
еднолична отговорност на всяка 
държава-членка, би довела до система 
от степенуванисанкции и стимули, 
което ще намале вероятността от 
криза.

Or. en

Изменение 108
Derk Jan Eppink

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Призовава Комисията да извърши 
независима оценка на въздействието 
относно възможността за 
превръщане на Европейския 
инструмент за финансова 
стабилност  или бъдещия Европейски 
механизъм за стабилност в 
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Европейски валутен фонд (ЕВФ), 
като се разчита на 
характеристиките и най-добрите 
практики на Международния валутен 
фонд (МВФ) и се цели запазване на 
финансовата стабилност на ЕС като 
цяло посредством предоставяне при 
строги условия на финансова помощ 
за държави-членки, изпаднали в 
икономическо затруднение.

Or. en

Изменение 109
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Постоянният механизъм за 
действие при кризи следва да бъде 
приет съгласно обикновена 
законодателна процедура и вдъхновен 
от метода на Съюза,  с цел, от една 
страна, да се затвърди участието на 
Парламента и да се подобри 
демократичната отчетност, а от 
друга страна да се разчита на опита, 
независимостта и 
безпристрастността на Комисията.

Or. en

Изменение 110
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Следва да бъде създаден 
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постоянен механизъм или орган за 
действие при кризи, управляван 
съгласно правилата на Съюза и 
финансиран по-конкретно с 
приходите от глобите.

Or. en

Изменение 111
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Европейски валутен фонд, 
управляван съгласно правилата на 
Съюза и финансиран по-конкретно с 
приходите от глобите и лихвите по 
депозитите, които Комисията 
получава, следва да се създаде в 
съответствие с член 3, параграф 1, 
буква в) и член 122, параграф 2 от 
ДФЕС, за да се запази финансовата 
стабилност на еврозоната като цяло 
и на нейните държави-членки. Този 
фонд следва да се основава на 
решенията, взети от Съвета на 9–10 
май 2010 г., и на становището на 
Еврогрупата от 28 ноември 2010 г.

Or. en

Изменение 112
Anni Podimata

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Европейски валутен фонд, 
управляван съгласно правилата на 
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Съюза и финансиран по-конкретно с 
приходите от глобите и 
иновативните инструменти за 
финансиране, следва да се създаде в 
съответствие с член 3, параграф 1, 
буква в) и член 122, параграф 2 от 
ДФЕС, за да се запази финансовата 
стабилност на еврозоната като цяло. 
Този фонд следва да се основава на 
решенията, взети от Съвета на 9–10 
май 2010 г., и на становището на 
Еврогрупата от 28 ноември 2010 г.

Or. en

Изменение 113
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Европейски валутен фонд, 
управляван съгласно правилата на 
Съюза и финансиран отчасти с 
приходите от глобите, следва да се 
създаде в съответствие с член 3, 
параграф 1, буква в) и член 122, 
параграф 2 от ДФЕС, за да се запази 
финансовата стабилност на 
еврозоната и на държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото. Този 
фонд следва да се основава на 
решенията, взети от Съвета на 9–10 
май 2010 г., и на становището на 
Еврогрупата от 28 ноември 2010 г.

Or. en
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Изменение 114
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Европейски валутен фонд, 
управляван съгласно правилата на 
Съюза и финансиран по-конкретно с 
приходите от глобите, следва да бъде 
създаден, за да се запази финансовата 
стабилност на еврозоната като цяло. 
Този фонд следва да се основава на 
решенията, взети от Съвета на 9–10 
май 2010 г., и на становището на 
Еврогрупата от 28 ноември 2010 г.

Or. en

Обосновка

(Настоящото изменение следва да бъде добавено между изменения 10 и 11)

Изменение 115
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) След приемането на тази 
резолюция на Европейския 
парламент Европейският съвет 
призова в заключенията си от 
заседанието му на 28–29 октомври 
2010 г., както и на 16–17 декември 
2010 г., да се създаде „постоянен 
механизъм за действие при кризи с 
цел запазване на финансовата 
стабилност на еврозоната като 
цяло“ посредством изменение на 
член 136 от ДФЕС („европейски 



AM\856766BG.doc 37/162 PE458.626v01-00

BG

механизъм за стабилност”)“.

Or. en

Изменение 116
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Еврооблигации в еврозоната 
следва да се издават в съответствие с 
член 3, параграф 1, буква в), член 122, 
параграф 2 и член 136, параграф 1, 
буква а) от ДФЕС въз основа на 
метода на Общността, с цел да се 
спазва по-строго Пактът за 
стабилност и растеж и да се 
затвърдят координацията и надзора 
на бюджетната дисциплина.

Or. en

Изменение 117
Anni Podimata

Предложение за регламент
Съображение 4б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) Приоритетите на Съюза за 
растеж и създаване на работни 
места в държавите-членки, които 
спазват Пакта за стабилност и 
растеж или са предприели 
корективни мерки, следва да се 
финансират чрез приходи от 
неизползвани бюджетни кредити за 
плащания в бюджета на Съюза и 
иновативни инструменти за 
финансиране.
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Or. en

Изменение 118
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 4в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Нестабилността на пазарите и 
равнищата на спреда на държавни 
облигации на някои държави-членки, 
чиято парична единица е еврото, 
налагат решителни действия за 
защита на стабилността на еврото.

Or. en

Изменение 119
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 4г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) ЕВФ следва да служи за три цели: 
той следва да покрива процент от 
държавния дълг от държавите-
членки, който може да бъде платен 
без риск за финансовата стабилност 
на която и да било друга държава-
членка или за еврозоната като цяло 
(евро ценни книжа); той следва да 
помогне на всяка държава-членка, 
която има финансови затруднения, да 
разреши кризата, в която би могла да 
се намира (постоянен механизъм за 
разрешаване на кризи); и накрая – да 
мобилизира ресурси за финансиране на 
инвестиции, които могат да 
насърчават икономическия растеж 
(облигации за проекти).
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Or. en

Изменение 120
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 4в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) Увеличаването на ликвидността 
на един нов световен пазар на 
еврооблигациите би могло да намали 
финансовите разходи за държавите-
членки и да насърчи превръщането на 
еврото в сигурно убежище.

Or. en

Изменение 121
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 4д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4д) Държавите-членки, чиято 
валута е еврото, следва да обединят 
до {...} процента от държавния дълг 
под солидарна отговорност (евро 
ценни книжа). Докато общата 
емисия би увеличила ликвидността на 
облигациите на капиталовия пазар, 
общата отговорност служи да 
помогне на държавите, които са 
изправени пред все повече трудности 
при набиране на капитал. Евро 
ценните книжа имат предимство 
пред дълга на националните 
правителства. Те биха могли да 
помогнат за популяризиране на 
еврото като резервна валута.
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Or. en

Изменение 122
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 4г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) Приоритетите на Съюза за 
създаване на работни места, 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в държавите-
членки, които спазват Пакта за 
стабилност и растеж или са 
предприели корективни мерки, следва 
да се финансират справедливо чрез 
еврооблигации.

Or. en

Изменение 123
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 4е (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4е) С цел укрепване на фискалната 
дисциплина, на държавите с 
надеждни икономически и фискални 
политики следва да се позволи да 
заемат в размер до пълния {...} 
процент от своя БВП, докато 
държавите с по-слаба икономическа 
или фискална позиция ще трябва да 
платят премия/допълнителен лихвен 
процент или ще могат да заемат по-
нисък процент от БВП в евро ценни 
книжа. В краен случай, ако участваща 
държава непрекъснато провежда 
неустойчиви икономически или 
фискални политики, нейното участие 
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в емисията на евро ценни книжа ще 
бъде прекратено.

Or. en

Изменение 124
Nikolaos Chountis

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.

заличава се

Or. el

Изменение 125
Miguel Portas

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Санкциите за държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, в 

заличава се
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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.

Or. pt

Изменение 126
Sari Essayah

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) 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. Това следва да се счита за 
минимално изискване, тъй като 
държавният бюджет следва да има 
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значителен структурен излишък, за 
да се гарантира неговата дългосрочна 
устойчивост.

Or. fi

Изменение 127
Philippe Lamberts

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) Санкции за държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото, в рамките на 
предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж, както и стимули 
следва да бъдат предвидени с цел по-
добро спазване на правилото за 
провеждане на устойчива фискална 
политика. Провеждането на такава 
политика следва да гарантира, че темпът 
на нарастване на правителствените 
разходи не надхвърля обичайно 
устойчивия 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 128
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Съображение 5
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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) Помощта и стимулите за 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, в рамките на 
предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж, следва да 
гарантират провеждането на 
подходяща и надеждна 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 129
Ildikó Gáll-Pelcz

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 

(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 
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на правителствените приходи или 
дискреционният спад на приходите е 
компенсиран от намаляване на 
разходите.

продължително и системно 
нарастване на правителствените 
приходи или дискреционният спад на 
приходите е компенсиран от намаляване 
на разходите.

Or. hu

Изменение 130
Edward Scicluna

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) 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 
устойчива фискална политика. 
Провеждането на такава политика 
следва да гарантира, че темпът на 
нарастване на правителствените разходи 
не надхвърля обичайно устойчивия 
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 131
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 5



PE458.626v01-00 46/162 AM\856766BG.doc

BG

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) Санкциите за държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, в 
рамките на предпазните мерки на Пакта 
за стабилност и растеж, имат за цел 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.

Or. el

Изменение 132
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Консолидирането на европейския 
единен пазар е съществено 
предварително условие за 
гарантиране правилното 
функциониране и укрепване на 
Икономическия и паричен съюз. В 
тази връзка е необходимо да се 
премахнат съществуващите 
регулаторни и физически 
ограничения, които правят 
невъзможно постигането на единно 
европейско железопътно 
пространство, особено при 
товарните превози.
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Or. en

Изменение 133
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Изложените в настоящия 
регламент правила следва да 
включват мерки като стимули за 
изпълнение на задълженията в добри 
времена.

Or. en

Изменение 134
Philippe LambertsПредложение за регламент
Съображение 5б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Общите еврооблигации ще 
повишат конвергенцията и 
координацията на икономическите 
политики и поради тази причина 
следва да затвърдят спазването на 
изискванията съгласно Пакта за 
стабилност и растеж. Правилата, 
определени с настоящия регламент, 
дават общи насоки за емитирането 
на общи облигации в еврозоната. Те 
следва да бъдат емитирани преди 1 
януари 2013 г.
Фискалната конвергенция е 
съществен елемент, за да бъде 
затвърдено спазването на 
изискванията съгласно правилото за 
провеждане на устойчива фискална 
политика. Поради тази причина, до 
края на 2011 г. Комисията ще изготви 
последователен пакет от 
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законодателни предложения, за да се 
осигури пълноправна обща европейска 
фискална рамка за гарантиране на 
конвергенция, добро регулиране и 
лоялна конкуренция.

Or. en

Изменение 135
Miguel Portas

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Провеждането на разумна 
фискална политика следва ефективно 
да постигне и да поддържа 
средносрочната бюджетна цел. 
Придържането към средносрочната 
бюджетна цел за бюджетните 
позиции следва да предостави на 
държавите-членки предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
държавния дефицит от 3 % от БВП, 
да подсигури бърз напредък към 
устойчивост и същевременно да им 
даде възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции.

заличава се

Or. pt

Изменение 136
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Провеждането на разумна фискална (6) Провеждането на устойчива 
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политика следва ефективно да постигне 
и да поддържа средносрочната 
бюджетна цел. Придържането към 
средносрочната бюджетна цел за 
бюджетните позиции следва да 
предостави на държавите-членки 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за държавния дефицит от 
3 % от БВП, да подсигури бърз 
напредък към устойчивост и 
същевременно да им даде възможност 
за бюджетно маневриране, особено 
като се имат предвид нуждите от 
публични инвестиции.

фискална политика следва ефективно да 
постигне и да поддържа средносрочната 
бюджетна цел. Придържането към 
средносрочната бюджетна цел за 
бюджетните позиции следва да позволи 
на държавите-членки да се справят с 
обичайните циклични колебания, 
като поддържат дефицита под 
референтната стойност от 3 % от БВП, и 
да подсигури бърз напредък към 
фискална устойчивост. Като се вземе 
предвид това, средносрочната 
бюджетна цел следва да даде 
възможност за бюджетно маневриране, 
особено за публични инвестиции, 
благоприятстващи постигането на 
целите на Съюза относно 
създаването на работни места и 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.

Or. en

Изменение 137
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Провеждането на разумна фискална 
политика следва ефективно да постигне 
и да поддържа средносрочната 
бюджетна цел. Придържането към 
средносрочната бюджетна цел за 
бюджетните позиции следва да 
предостави на държавите-членки 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за държавния дефицит от 
3 % от БВП, да подсигури бърз 
напредък към устойчивост и 
същевременно да им даде възможност 
за бюджетно маневриране, особено 
като се имат предвид нуждите от 
публични инвестиции.

(6) Провеждането на устойчива 
фискална политика следва ефективно да 
постигне и да поддържа средносрочната 
бюджетна цел. Придържането към 
средносрочната бюджетна цел за 
бюджетните позиции следва да позволи 
на държавите-членки да се справят с 
обичайните циклични колебания, 
като поддържат дефицита под 
референтната стойност за държавния 
дефицит от 3 % от БВП, и да подсигури 
бърз напредък към фискална 
устойчивост. Като се вземе предвид 
това, средносрочната бюджетна цел 
следва да даде възможност за бюджетно 



PE458.626v01-00 50/162 AM\856766BG.doc

BG

маневриране, особено за публични 
инвестиции, благоприятстващи 
постигането на целите на Съюза 
относно растежа и създаването на 
работни места.

Or. en

Изменение 138
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Провеждането на разумна фискална 
политика следва ефективно да постигне 
и да поддържа средносрочната 
бюджетна цел. Придържането към 
средносрочната бюджетна цел за 
бюджетните позиции следва да 
предостави на държавите-членки 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за държавния дефицит от 3 % 
от БВП, да подсигури бърз напредък 
към устойчивост и същевременно да им 
даде възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции.

(6) Провеждането на устойчива 
фискална политика следва ефективно да 
постигне и да поддържа средносрочната 
бюджетна цел. Придържането към 
средносрочната бюджетна цел за 
бюджетните позиции следва да 
предостави на държавите-членки 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за държавния дефицит от 3 % 
от БВП, да подсигури бърз напредък 
към устойчивост и същевременно да им 
даде възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции.

Or. en

Изменение 139
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Провеждането на разумна фискална 
политика следва ефективно да постигне 

(6) Провеждането на разумна и 
устойчива фискална политика следва 
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и да поддържа средносрочната 
бюджетна цел. Придържането към 
средносрочната бюджетна цел за 
бюджетните позиции следва да 
предостави на държавите-членки 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за държавния дефицит от 3 % 
от БВП, да подсигури бърз напредък 
към устойчивост и същевременно да им 
даде възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции.

ефективно да постигне и да поддържа 
средносрочната бюджетна цел. 
Придържането към средносрочната 
бюджетна цел за бюджетните позиции 
следва да предостави на държавите-
членки предпазен марж спрямо 
референтната стойност за държавния 
дефицит от 3 % от БВП, да подсигури 
бърз напредък към устойчивост и 
същевременно да им даде възможност за 
бюджетно маневриране, особено като се 
имат предвид нуждите от публични 
инвестиции.

Or. en

Изменение 140
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Провеждането на разумна и 
устойчива фискална политика следва 
ефективно да постигне и да поддържа 
средносрочната бюджетна цел. 
Придържането към средносрочната 
бюджетна цел за бюджетните 
позиции следва да предостави на 
държавите-членки предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
държавния дефицит от 3 % от БВП, 
да подсигури бърз напредък към 
устойчивост и същевременно да им 
даде възможност за бюджетно 
маневриране, особено като се имат 
предвид нуждите от публични 
инвестиции.

Or. en
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Изменение 141
Miguel Portas

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Сред предпазните мерки на Пакта 
за стабилност и растеж стимулът 
за провеждане на разумна фискална 
политика следва да включва 
задължение за учредяване на 
лихвоносен депозит, което се налага 
временно на държава-члена, чиято 
парична единица е еврото и която не 
осъществява задоволителен напредък 
към бюджетната консолидация. Към 
това следва да се пристъпва, в случай 
че след първоначално предупреждение 
от страна на Комисията държавата-
членка запазва същата линия на 
поведение, което, макар да не 
преминава в нарушение на забраната 
за прекомерен дефицит, е неразумно и 
потенциално опасно за гладкото 
функциониране на Икономическия и 
паричния съюз и следователно 
Съветът издава препоръка в 
съответствие с член 121, параграф 4 
от Договора.

заличава се

Or. pt

Изменение 142
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Сред предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж стимулът за 
провеждане на разумна фискална 
политика следва да включва задължение 

(7) Сред предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж стимулът за 
провеждане на разумна фискална 
политика следва да включва задължение 
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за учредяване на лихвоносен депозит, 
което се налага временно на държава-
членка, чиято парична единица е еврото 
и която не осъществява задоволителен 
напредък към бюджетната 
консолидация. Към това следва да се 
пристъпва, в случай че след 
първоначално предупреждение от 
страна на Комисията държавата-членка 
запазва същата линия на поведение, 
което, макар да не преминава в 
нарушение на забраната за прекомерен 
дефицит, е неразумно и потенциално 
опасно за гладкото функциониране на 
Икономическия и паричния съюз и 
следователно Съветът издава препоръка 
в съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора.

за учредяване на лихвоносен депозит, 
което се налага временно на държава-
членка, чиято парична единица е еврото 
и която не осъществява задоволителен 
напредък към бюджетната 
консолидация. Към това следва да се 
пристъпва, в случай че след 
първоначално предупреждение от 
страна на Комисията държавата-членка 
запазва същата линия на поведение, 
което, макар да не преминава в 
нарушение на забраната за прекомерен 
дефицит, е неразумно и потенциално 
опасно за гладкото функциониране на 
Икономическия и паричния съюз и 
следователно Съветът издава препоръка 
в съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора. Структурата на дълга ще 
бъде взета предвид като фактор за 
настоящата препоръка.

Or. en

Изменение 143
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Сред предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж стимулът за 
провеждане на разумна фискална 
политика следва да включва задължение 
за учредяване на лихвоносен депозит, 
което се налага временно на държава-
члена, чиято парична единица е еврото и 
която не осъществява задоволителен 
напредък към бюджетната 
консолидация. Към това следва да се 
пристъпва, в случай че след 
първоначално предупреждение от 
страна на Комисията държавата-членка 
запазва същата линия на поведение, 
което, макар да не преминава в 

(7) Сред предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж санкцията за 
неспазване на правилото за 
провеждане на устойчива фискална 
политика следва да включва задължение 
за учредяване на лихвоносен депозит, 
което се налага временно на държава-
членка, чиято парична единица е еврото 
и която не осъществява задоволителен 
напредък към бюджетната 
консолидация. Към това следва да се 
пристъпва, в случай че след 
първоначално предупреждение от 
страна на Комисията държавата-членка 
запазва същата линия на поведение, 
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нарушение на забраната за прекомерен 
дефицит, е неразумно и потенциално 
опасно за гладкото функциониране на 
Икономическия и паричния съюз и 
следователно Съветът издава препоръка 
в съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора.

което, макар да не преминава в 
нарушение на забраната за прекомерен 
дефицит, е неразумно и потенциално 
опасно за гладкото функциониране на 
Икономическия и паричния съюз и 
следователно Съветът издава препоръка 
в съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора.

Or. en

Изменение 144
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Сред предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж стимулът за 
провеждане на разумна фискална 
политика следва да включва задължение 
за учредяване на лихвоносен депозит, 
което се налага временно на държава-
членка, чиято парична единица е еврото 
и която не осъществява задоволителен 
напредък към бюджетната 
консолидация. Към това следва да се 
пристъпва, в случай че след 
първоначално предупреждение от 
страна на Комисията държавата-членка 
запазва същата линия на поведение, 
което, макар да не преминава в 
нарушение на забраната за прекомерен 
дефицит, е неразумно и потенциално 
опасно за гладкото функциониране на 
Икономическия и паричния съюз и 
следователно Съветът издава препоръка 
в съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора.

(7) Сред предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж стимулът за 
провеждане на устойчива фискална 
политика следва да включва задължение 
за временно учредяване на лихвоносен 
депозит, което се налага на държава-
членка, чиято парична единица е еврото 
и която не осъществява задоволителен 
напредък към бюджетната 
консолидация. Към това следва да се 
пристъпва, в случай че след 
първоначално предупреждение от 
страна на Комисията държавата-членка 
запазва същата линия на поведение, 
което, макар да не преминава в 
нарушение на забраната за прекомерен 
дефицит, е неустойчиво и потенциално 
опасно за гладкото функциониране на 
Икономическия и паричния съюз и 
следователно Съветът издава препоръка 
в съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора.

Or. en
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Изменение 145
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Сред предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж стимулът за 
провеждане на разумна фискална 
политика следва да включва задължение 
за учредяване на лихвоносен депозит, 
което се налага временно на държава-
члена, чиято парична единица е еврото и 
която не осъществява задоволителен 
напредък към бюджетната 
консолидация. Към това следва да се 
пристъпва, в случай че след 
първоначално предупреждение от 
страна на Комисията държавата-членка 
запазва същата линия на поведение, 
което, макар да не преминава в 
нарушение на забраната за прекомерен 
дефицит, е неразумно и потенциално 
опасно за гладкото функциониране на 
Икономическия и паричния съюз и 
следователно Съветът издава препоръка 
в съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора.

(7) Сред предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж стимулът за 
провеждане на разумна и устойчива 
фискална политика следва да включва 
задължение за учредяване на 
лихвоносен депозит, което се налага 
временно на държава-члена, чиято 
парична единица е еврото и която не 
осъществява задоволителен напредък 
към бюджетната консолидация. Към 
това следва да се пристъпва, в случай че 
след първоначално предупреждение от 
страна на Комисията държавата-членка 
запазва същата линия на поведение, 
което, макар да не преминава в 
нарушение на забраната за прекомерен 
дефицит, е неразумно и потенциално 
опасно за гладкото функциониране на 
Икономическия и паричния съюз и 
следователно Съветът издава препоръка 
в съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора.

Or. en

Изменение 146
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Сред предпазните мерки на 
Пакта за стабилност и растеж 
стимулът за провеждане на разумна и 
устойчива фискална политика следва 
да включва задължение за учредяване 
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на лихвоносен депозит, което се 
налага временно на държава-члена, 
чиято парична единица е еврото и 
която не осъществява задоволителен 
напредък към бюджетната 
консолидация. Към това следва да се 
пристъпва, в случай че след 
първоначално предупреждение от 
страна на Комисията държавата-
членка запазва същата линия на 
поведение, което, въпреки че 
преминава в нарушение на забраната 
за прекомерен дефицит, е неразумно и 
потенциално опасно за гладкото 
функциониране на Икономическия и 
паричния съюз и следователно 
Съветът издава препоръка в 
съответствие с член 121, параграф 4 
от Договора.

Or. en

Изменение 147
Miguel Portas

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Наложеният лихвоносен депозит 
следва да бъде освободен в полза на 
съответната държава-членка заедно 
с натрупаните по него лихви, след 
като Съветът се увери, че 
ситуацията, пораждаща задължение 
за учредяване на депозит, вече не 
съществува.

заличава се

Or. pt
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Изменение 148
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Наложеният лихвоносен депозит 
следва да бъде освободен в полза на 
съответната държава-членка заедно с 
натрупаните по него лихви, след като 
Съветът се увери, че ситуацията, 
пораждаща задължение за учредяване на 
депозит, вече не съществува.

(8) Наложеният лихвоносен депозит 
следва да бъде освободен в полза на 
съответната държава-членка заедно с 
натрупаните по него лихви, след като 
Съветът се увери, че ситуацията, 
пораждаща задължение за учредяване на 
депозит, вече не съществува.

Or. en

Изменение 149
Miguel Portas

Предложение за регламент
Съображение 9 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Сред корективните мерки на 
Пакта за стабилност и растеж 
санкциите за държави-членки, чиято 
парична единица е еврото, следва да 
са под формата на задължение за 
учредяване на безлихвен депозит, 
свързан с решение на Съвета за 
установяване на наличието на 
прекомерен дефицит и за 
задължението за заплащане на глоба 
при неспазване на препоръка на 
Съвета за коригиране на прекомерния 
държавен дефицит. Посочените 
санкции следва да бъдат налагани без 
значение на това дали в предходен 
период съответната държава-членка 
е била задължена да учреди 
лихвоносен депозит.

заличава се

Or. pt



PE458.626v01-00 58/162 AM\856766BG.doc

BG

Изменение 150
Miguel Portas

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Размерът на лихвоносния 
депозит, на безлихвения депозит и на 
глобата, предвидени в настоящия 
регламент, следва да бъде така 
фиксиран, че да осигурява постепенно 
нарастване на санкциите в рамките 
на предпазните и корективните 
мерки на Пакта за стабилност и 
растеж и да създава достатъчно 
стимули за държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото, да 
съблюдават фискалната рамка на 
Съюза. Глобата, свързана с член 126, 
параграф 11 от Договора и установена 
в член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 1467/971, се състои от фиксиран 
компонент, равен на 0,2 % от БВП, и 
от променлив компонент. По този 
начин се гарантира постепенно 
нарастване на санкциите и 
равнопоставено третиране на 
държавите-членки, ако лихвоносният 
депозит, безлихвения депозит и 
глобата, установени в настоящия 
регламент, се равняват на 0,2 % от 
БВП — размерът на твърдо 
определения компонент на глобата, 
свързана с член 126, параграф 11 от 
Договора.

заличава се

Or. pt

1 ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. 
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Изменение 151
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Размерът на лихвоносния депозит, 
на безлихвения депозит и на глобата, 
предвидени в настоящия регламент, 
следва да бъде така фиксиран, че да 
осигурява постепенно нарастване на 
санкциите в рамките на предпазните и 
корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж и да създава 
достатъчно стимули за държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, да съблюдават фискалната 
рамка на Съюза. Глобата, свързана с 
член 126, параграф 11 от Договора и 
установена в член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 1467/971, се състои от фиксиран 
компонент, равен на 0,2 % от БВП, и от 
променлив компонент. По този начин се 
гарантира постепенно нарастване на 
санкциите и равнопоставено третиране 
на държавите-членки, ако лихвоносният 
депозит, безлихвения депозит и глобата, 
установени в настоящия регламент, се 
равняват на 0,2 % от БВП — размерът 
на твърдо определения компонент на 
глобата, свързана с член 126, 
параграф 11 от Договора. 

(10) Размерът на лихвоносния депозит, 
на безлихвения депозит и на глобата, 
предвидени в настоящия регламент, 
следва да бъде така фиксиран, че да 
осигурява справедливо постепенно 
нарастване на санкциите в рамките на 
предпазните и корективните мерки на 
Пакта за стабилност и растеж чрез 
избягване на процикличност и да 
създава достатъчно стимули за 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, да съблюдават 
фискалната рамка на Съюза. Глобата, 
свързана с член 126, параграф 11 от 
Договора и установена в член 12 от 
Регламент (ЕО) № 1467/972, се състои от 
фиксиран компонент, равен на 0,2 % от 
БВП, и от променлив компонент. По 
този начин се гарантира постепенно 
нарастване на санкциите и 
равнопоставено третиране на 
държавите-членки, ако лихвоносният 
депозит, безлихвения депозит и глобата, 
установени в настоящия регламент, се 
равняват на 0,2 % от БВП — размерът 
на твърдо определения компонент на 
глобата, свързана с член 126, 
параграф 11 от Договора.

Or. en

Изменение 152
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Съображение 10

1 ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. 
2 ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Размерът на лихвоносния депозит, 
на безлихвения депозит и на глобата, 
предвидени в настоящия регламент, 
следва да бъде така фиксиран, че да 
осигурява постепенно нарастване на 
санкциите в рамките на предпазните и 
корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж и да създава 
достатъчно стимули за държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, да съблюдават фискалната 
рамка на Съюза. Глобата, свързана с 
член 126, параграф 11 от Договора и 
установена в член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 1467/971, се състои от фиксиран 
компонент, равен на 0,2 % от БВП, и от 
променлив компонент. По този начин се 
гарантира постепенно нарастване на 
санкциите и равнопоставено третиране 
на държавите-членки, ако лихвоносният 
депозит, безлихвения депозит и глобата, 
установени в настоящия регламент, се 
равняват на 0,2 % от БВП — размерът 
на твърдо определения компонент на 
глобата, свързана с член 126, 
параграф 11 от Договора.

(10) Размерът на лихвоносния депозит, 
на безлихвения депозит и на глобата, 
предвидени в настоящия регламент, 
следва да бъде така фиксиран, че да 
осигурява постепенно нарастване на 
санкциите в рамките на предпазните и 
корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж чрез избягване на 
процикличност и да създава 
достатъчно стимули за държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, да съблюдават фискалната 
рамка на Съюза. Глобата, свързана с 
член 126, параграф 11 от Договора и 
установена в член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 1467/972, се състои от фиксиран 
компонент, равен на 0,2 % от БВП, и от 
променлив компонент. По този начин се 
гарантира постепенно нарастване на 
санкциите и равнопоставено третиране 
на държавите-членки, ако лихвоносният 
депозит, безлихвения депозит и глобата, 
установени в настоящия регламент, се 
равняват на 0,2 % от БВП — размерът 
на твърдо определения компонент на 
глобата, свързана с член 126, 
параграф 11 от Договора.

__________________
4.ОВ L 209 от 2.8.1997 г., стр. 6.

Or. en

Изменение 153
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Съображение 10

1 ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. 
2 ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Размерът на лихвоносния депозит, 
на безлихвения депозит и на глобата, 
предвидени в настоящия регламент, 
следва да бъде така фиксиран, че да 
осигурява постепенно нарастване на 
санкциите в рамките на предпазните и 
корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж и да създава 
достатъчно стимули за държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, да съблюдават фискалната 
рамка на Съюза. Глобата, свързана с 
член 126, параграф 11 от Договора и 
установена в член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 1467/971, се състои от фиксиран 
компонент, равен на 0,2 % от БВП, и от 
променлив компонент. По този начин се 
гарантира постепенно нарастване на 
санкциите и равнопоставено третиране 
на държавите-членки, ако лихвоносният 
депозит, безлихвения депозит и глобата, 
установени в настоящия регламент, се 
равняват на 0,2 % от БВП — размерът 
на твърдо определения компонент на 
глобата, свързана с член 126, 
параграф 11 от Договора.

(10) Размерът на лихвоносния депозит, 
на безлихвения депозит и на глобата, 
предвидени в настоящия регламент, 
следва да бъде така фиксиран, че да 
осигурява постепенно нарастване на 
санкциите в рамките на предпазните и 
корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж и да създава 
достатъчно стимули за държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, да съблюдават фискалната 
рамка на Съюза. Глобата, свързана с 
член 126, параграф 11 от Договора и 
установена в член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 1467/972, се състои от фиксиран 
компонент, равен на 0,2 % от БВП, и от 
променлив компонент. По този начин се 
гарантира постепенно нарастване на 
санкциите и равнопоставено третиране 
на държавите-членки, ако лихвоносният 
депозит, безлихвения депозит и глобата, 
установени в настоящия регламент, се 
равняват на 0,2 % от БВП — размерът 
на твърдо определения компонент на 
глобата, свързана с член 126, 
параграф 11 от Договора, чиято горна 
граница е 0,5 % от БВП.

Or. hu

Изменение 154
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Размерът на лихвоносния депозит, 
на безлихвения депозит и на глобата, 
предвидени в настоящия регламент, 

(10) Размерът на лихвоносния депозит, 
на безлихвения депозит и на глобата, 
предвидени в настоящия регламент, 

1 ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. 
2 ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. 
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следва да бъде така фиксиран, че да 
осигурява постепенно нарастване на 
санкциите в рамките на предпазните и 
корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж и да създава 
достатъчно стимули за държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, да съблюдават фискалната 
рамка на Съюза. Глобата, свързана с 
член 126, параграф 11 от Договора и 
установена в член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 1467/971, се състои от фиксиран 
компонент, равен на 0,2 % от БВП, и от 
променлив компонент. По този начин се 
гарантира постепенно нарастване на 
санкциите и равнопоставено третиране 
на държавите-членки, ако лихвоносният 
депозит, безлихвения депозит и глобата, 
установени в настоящия регламент, се 
равняват на 0,2 % от БВП — размерът 
на твърдо определения компонент на 
глобата, свързана с член 126, 
параграф 11 от Договора.

следва да бъде така фиксиран, че да 
осигурява постепенно нарастване на 
санкциите в рамките на предпазните и 
корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж и да създава 
достатъчно стимули за държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, да съблюдават фискалната 
рамка на Съюза. Глобата, свързана с 
член 126, параграф 11 от Договора и 
установена в член 12 от Регламент (ЕО) 
№ 1467/972, се състои от фиксиран 
компонент, равен на 0,4 % от БВП, и от 
променлив компонент. По този начин се 
гарантира постепенно нарастване на 
санкциите и равнопоставено третиране 
на държавите-членки, ако лихвоносният 
депозит, безлихвения депозит и глобата, 
установени в настоящия регламент, се 
равняват на 0,4 % от БВП — размерът 
на твърдо определения компонент на 
глобата, свързана с член 126, 
параграф 11 от Договора.

Or. en

Изменение 155
Derk Jan Eppink

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Приходите от тези 
допълнителни санкции, а именно 
лихвоносен депозит в размер на 0,2 % 
от БВП в случай на постоянни и 
особено сериозни отклонения от 
провеждането на разумна фискална 
политика, безлихвен депозит в размер 
на 0,2 % от БВП при решение на 
Съвета за поставяне на дадена 

1 ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 6. 
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държава-членка в процедура за 
прекомерни дисбаланси, а накрая и 
налагане на глоба в случай на 
неспазване на първоначалната 
препоръка на Съвета за коригиране на 
дефицита, следва да се кредитират 
по доверителна сметка, създадена за 
дадената неспазила условията 
държава-членка, на която ще бъде 
върнато салдото по сметката 
веднага щом Съветът, като действа 
по направено от Комисията 
предложение, реши, че са извършени 
необходимите корекции.

Or. en

Изменение 156
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

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

заличава се

Or. en
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Изменение 157
Olle Schmidt

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Исканото намаление или отмяна на глобите ограничава автоматичността на 
процедурите. Следва да се осигури пълното прилагане на правилата и процедурите, за 
да се защити надеждността на рамката за икономическо управление, поради което 
следва да се избягват клаузите за изключения.

Изменение 158
Miguel Portas

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 

заличава се
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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 на размера на 
санкцията или нейната отмяна 
поради изключителни икономически 
обстоятелства.

Or. pt

Изменение 159
Astrid Lulling

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

заличава се

Or. en

Изменение 160
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Съображение 11
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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 на размера на 
санкцията или нейната отмяна поради 
изключителни икономически 
обстоятелства.

(11) По изключение Комисията следва 
също да може да предлага намаляване 
на размера на санкцията или нейната 
отмяна поради изключителни 
икономически обстоятелства след 
изслушвания в рамките на 
компетентната комисия на 
Европейския парламент.

Or. en

Изменение 161
Jürgen Klute

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

(11) Следва да бъде предвидена 
приемлива възможност Съветът да 
намалява или отменя санкциите, 
наложени върху държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, въз 
основа на предложение, направено от 
Комисията или от Европейския 
парламент или въз основа на  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 на размера на 
санкцията или нейната отмяна поради 
изключителни икономически 
обстоятелства или отрицателни 
социални последици.
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Or. en

Изменение 162
Philippe Lamberts

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

(11) Следва да бъде предвидена 
възможност Съветът да намалява, 
отлага 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 или в 
случай на сериозен икономически спад. 
В рамките на корективните мерки на 
Пакта за стабилност и растеж 
Комисията следва също да може да 
предлага намаляване на размера на 
санкцията или нейната отмяна поради 
изключителни икономически 
обстоятелства или в случай на сериозен 
икономически спад.

Or. en

Изменение 163
Miguel Portas

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 

заличава се
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единица е еврото и които нямат 
прекомерен дефицит и които също 
така не са подложени на процедурата 
при прекомерни дисбаланси.

Or. pt

Изменение 164
Derk Jan Eppink

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 заедно с 
лихвата върху тези депозити, както и 
събраните глоби.

Or. en

Изменение 165
Edward Scicluna

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 

(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 заделени за 
Европейския валутен фонд .
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нямат прекомерен дефицит и които 
също така не са подложени на 
процедурата при прекомерни 
дисбаланси.

Or. en

Изменение 166
Burkhard Balz

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 заделени за 
механизма за стабилност, оповестен 
в Решение на Съвета от 16 декември 
2010 г. До създаването на този 
механизъм лихвата и глобите следва 
да се кредитират на Европейския 
инструмент  за финансова 
стабилност.

Or. en

Изменение 167
Jürgen Klute

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 

(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 
постигане на целите на Съюза за 
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парична единица е еврото и които 
нямат прекомерен дефицит и които 
също така не са подложени на 
процедурата при прекомерни 
дисбаланси.

дългосрочни инвестиции и създаване 
на работни места, особено за да се 
намалят различията в социално и 
икономическо отношение между най-
богатите и най-бедните държави-
членки.

Or. en

Изменение 168
Astrid Lulling

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 заделени за 
Европейския механизъм за финансова 
стабилност или за друг постоянен 
механизми за действие при кризи, 
създадени съгласно член 136, параграф 
3 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 169
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

(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 записани в 
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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.

бюджета на Общността.

Or. el

Изменение 170
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Държавният дълг в един паричен 
съюз има различна динамика спрямо 
дълговете на независимите парични 
единици. Поради тази причина следва 
да бъде преразгледано поддържането 
на преференциално третиране на 
държавния дълг на еврозоната и 
където бъде установено неспазване на 
Пакта за стабилност и растеж 
съгласно Регламент (ЕО) № 1466/97 и 
Регламент (ЕО) № 1467/97 да бъде 
ограничено или оттеглено като 
дисциплинираща мярка за 
преодоляване на прекомерните 
макроикономически неравновесия и за 
спазване на Пакта за стабилност и 
растеж.

Or. en

Изменение 171
Miguel Portas

Предложение за регламент
Съображение 13 
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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, 
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.

заличава се

Or. pt

Изменение 172
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) За да се насърчи отчетността и 
националната отговорност, Съветът 
се свиква и обсъжда публично кога ще 
разгледа и одобри заключенията и 
препоръките относно тези важни 
въпроси, които оказват влияние върху 
интересите на Европейския съюз и на 
неговите граждани.

Or. en
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Изменение 173
Miguel Portas

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тъй като настоящият регламент 
съдържа общи правила за 
ефективното прилагане на 
регламенти (ЕО) № 1466/97 и (ЕО) 
№ 1467/97, той следва да бъде приет в 
съответствие с обикновената 
законодателна процедура, посочена в 
член 121, параграф 6.

заличава се

Or. pt

Изменение 174
Nikolaos Chountis

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Тъй като целта за създаване на 
единен механизъм за налагане на 
санкции не може да бъде постигната 
в достатъчна степен на ниво 
държави-членки, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, 
установен в член 5 от Договора за 
Европейския съюз. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
посочен в същия член, настоящият 
регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на 
тази цел,

заличава се

Or. el
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Изменение 175
Miguel Portas

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Тъй като целта за създаване на 
единен механизъм за налагане на 
санкции не може да бъде постигната 
в достатъчна степен на ниво 
държави-членки, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, 
установен в член 5 от Договора за 
Европейския съюз. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
посочен в същия член, настоящият 
регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на 
тази цел.

заличава се

Or. pt

Изменение 176
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Тъй като паричната политика 
на държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, попада в 
изключителната компетентност на 
Съюза, на Комисията следва да бъдат 
възложени правомощия за намеса при 
спешни случаи, когато стабилността 
на еврото е изложена на опасност.

Or. en
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Изменение 177
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Разпоредбите на настоящия 
регламент изцяло съответстват на 
член 3 от Договора и на 
хоризонталните клаузи от ДФЕС, а 
именно членове 7, 8, 9, 10 и 11, на 
Хартата за правата на човека, както 
и на разпоредбите на протокол 26 и 
член 153, параграф 5.

Or. en

Изменение 178
Nikolaos Chountis

Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) В контекста на член 48, 
параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз, на Европейската 
комисия не могат да бъдат дадени 
допълнителни правомощия.

Or. el

Изменение 179
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Съображение 15б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Настоящият регламент не 
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засяга упражняването на основните 
права, признати в държавите-членки 
и от правото на Съюза. Той не засяга 
и правото на договаряне, сключване и 
прилагане на колективни договори и 
предприемането на промишлени 
действия съгласно националното 
право и практики, при спазване 
направото на Съюза.

Or. en

Изменение 180
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1
Мерки за спазване на изискванията в 

добри времена
1. Посредством делегирани актове, в 
съответствие с членове 2б–2г, се 
определя система за предоставяне на 
кредити. Кредити се предоставят, 
ако съответната държава-членка 
спазва правилото за устойчиво водене 
на политика, определено в член 5, и 
преизпълнява годишните цели за 
постигането на средносрочната цел. 
Кредити се губят когато има 
значително отклонение от  воденето 
на устойчива фискална политика.
2. Ако при изтичането на този срок 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът са възразили срещу 
делегирания акт, той се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз и влиза в сила на посочената в 
него дата.
Делегираният акт може да бъде 
публикуван в Официален вестник на 
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Европейския съюз и да влезе в сила 
преди изтичането на посочения срок, 
ако и Европейският парламент, и 
Съветът са информирали Комисията 
за намерението си да не отправят 
възражения.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възразят срещу делегиран 
акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която възразява 
срещу делегирания акт, посочва 
причините за това.

Or. en

Изменение 181
Philippe LambertsПредложение за регламент
Член -1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1a
Упражняване на делегираните 

правомощия
1. Правомощията за приемане на 
делегирани актове, посочени в член 2в 
(нов), се възлагат на Комисията за 
период от пет години, считано от 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент. Комисията 
изготвя доклад относно делегираните 
правомощия най-късно шест месеца 
преди изтичането на петгодишния 
срок. Делегирането на правомощия се 
подновява автоматично за същия 
срок, освен ако Европейският 
парламент или Съветът не го 
оттеглят в съответствие член 4б 
(нов).
2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета.
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3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията, 
предвидени в членове 4б (нов) и 4в 
(нов).

Or. en

Изменение 182
Philippe LambertsПредложение за регламент
Член -1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1б
Оттегляне на делегирането

1. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 3, параграф 4 и член 4, 
параграф 1, може да бъде оттеглено 
по всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета.
2. Институцията, започнала 
вътрешна процедура за вземане на 
решение дали да оттегли 
делегирането на правомощията, 
полага усилия да информира другата 
институция и Комисията в разумен 
срок преди вземането на окончателно 
решение, като посочва делегираните 
правомощия, които може да бъдат 
оттеглени, и евентуалните причини 
за оттеглянето.
3. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
правомощия, посочено в него. То влиза 
в сила  незабавно или на посочена в 
него по-късна дата. Решението не 
засяга валидността на делегираните 
актове, които вече са влезли в сила. 
То се публикува в Официален вестник 
на Европейския съюз.

Or. en
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Изменение 183
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член -1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1в
Общи еврооблигации

1. Издават се общи еврооблигации в 
еврозоната преди 1 януари 2013 г. с 
цел засилено спазване на Пакта за 
стабилност и растеж и повишаване 
на конвергенцията и координацията 
на икономическите политики. 
Те се издават по пазарни цени в 
замяна на съществуващи държавни 
облигации и/или с отстъпка или се 
издават на мястото на държавни 
облигации.
Тези общи облигации биха се 
използвали по-конкретно в 
предложения за обмен със съответна 
отстъпка в рамките на планове за 
уреждане на държавен дълг, и по-
конкретно в рамките на Европейския 
механизъм за стабилност.
2. Участието в издаването на общи 
еврооблигации зависи от 
придържането към реформирания 
Пакт за стабилност и растеж и 
решение за него се взема от Съвета по 
препоръка на Комисията.
3. Общите еврооблигации могат да 
обединяват държавния дълг в размер 
до 60 % от БВПна всяка държава-
членка  . Общият дълг има 
предимство пред всички други дългове, 
издадени от отделните държави-
членки.
4. Издаването на еврооблигации 
подлежи на строг институционален 
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и административен надзор в 
съответствие с най-високите 
стандарти и най-добрите практики 
на агенциите, които понастоящем 
управляват държавния дълг в 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 184
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член -1г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1г
Фискална конвергенция 

1. До края на 2011 г. Комисията ще 
изготви последователен пакет от 
законодателни предложения, за да се 
осигури пълноправна обща европейска 
фискална рамка за гарантиране на 
конвергенция, добро регулиране и 
лоялна конкуренция.
2. Пакетът ще съдържа:
a) общи разпоредби за обща 
консолидирана корпоративна данъчна 
основа, както и постепенно 
увеличаване на минималните ставки 
на корпоративния данък с цел 
достигане на 25 %;
б) общи разпоредби за повишаване на 
фискалното сътрудничество в посока 
към пълен автоматичен обмен на 
информация и укрепване на борбата с 
избягването  на данъчно облагане;
в) данък върху финансовите операции 
в еврозоната;
в) координирано въвеждане на 
екологични данъци;
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г) данък върху финансовата дейност 
по отношение на размера на 
институцията и равнището на 
незастрахованото краткосрочно 
финансиране.;
д) въвеждане на задължителна 
система за отчитане на 
корпоративни доходи и данъци върху 
тях страна по страна, както и на 
автоматичен обмен на информация;

Or. en

Изменение 185
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член -1д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1д
Възражения срещу делегирани актове
1. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в срок от два месеца от 
датата на нотификацията.
По инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета този срок 
се удължава с два месеца.

Or. en

Изменение 186
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член -1е (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1е
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След като бъде уведомена от 
Комисията за нейното предложение 
и преди приемане на посоченото в 
членове 3.1, 4.1 и 5.1 решение на 
Съвета, държавата-членка, чието 
водене на политика се счита за 
неустойчиво може да поиска свикване 
на извънредно заседание на 
компетентната комисия на 
Европейския парламент с участието 
на Съвета с цел обсъждане на 
основанията за отклоненията или на 
прекомерните дефицити.
При вземането на решение Съветът 
взема предвид всички съответни 
фактори и обществения дебат в 
Европейския парламент.

Or. en

Изменение 187
Miguel Portas

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет и обхват заличава се
1. Настоящият регламент определя 
система от санкции, целящи по-
ефективно прилагане на предпазните 
и корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж в еврозоната.
2. Настоящият регламент се прилага 
спрямо държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото.

Or. pt
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Изменение 188
Nikolaos Chountis

Предложение за регламент
Член 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предмет и обхват заличава се
1. Настоящият регламент определя 
система от санкции, целящи по-
ефективно прилагане на предпазните 
и корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж в еврозоната.
2. Настоящият регламент се прилага 
спрямо държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото.

Or. el

Изменение 189
Antolín Sánchez Presedo

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 и укрепване на 
координацията и надзора на 
бюджетната дисциплина в 
еврозоната.

Or. en

Изменение 190
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
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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 191
Derk Jan Eppink

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 192
Edward Scicluna

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
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Изменение 193
Philippe LambertsПредложение 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 санкции и стимули, целящи 
по-ефективно прилагане на предпазните 
и корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж в еврозоната.

Or. en

Изменение 194
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да се подобри диалогът между 
институциите на Съюза, по-
конкретно Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, и 
парламентите, правителствата и 
другите заинтересовани органи на 
държавите-членки, както и за да се 
гарантира по-голяма прозрачност и 
публична отчетност, 
компетентната комисия на 
Европейския парламент може да 
организира публични изслушвания 
относно макроикономическия и 
бюджетен надзор, упражняван от 
Съвета и Комисията.

Or. en
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Изменение 195
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да се подобри диалогът между 
институциите на Съюза, по-
конкретно Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, и 
парламентите, правителствата и 
другите заинтересовани органи на 
държавите-членки, както и за да се 
гарантира по-голяма прозрачност и 
отчетност, компетентната комисия 
на Европейския парламент може да 
организира публични разисквания и 
изслушвания относно 
макроикономическия и бюджетен 
надзор, упражняван от Съвета и 
Комисията.

Or. en

Изменение 196
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да се подобри диалогът между 
институциите на Съюза, по-
конкретно Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, и 
парламентите, правителствата и 
другите заинтересовани органи на 
държавите-членки, както и за да се 
гарантира по-голяма прозрачност и 
отчетност, компетентната комисия 
на Европейския парламент може да 
организира изслушвания и публични 
разисквания относно 
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макроикономическия и бюджетен 
надзор, упражняван от Съвета и 
Комисията.

Or. en

Изменение 197
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. За да се подобри диалогът между 
институциите на Съюза, по-
конкретно Европейския парламент, 
Съвета и Комисията, и 
парламентите, правителствата и 
другите заинтересовани органи на 
държавите-членки, както и за да се 
гарантира по-голяма прозрачност и 
отчетност, компетентната комисия 
на Европейския парламент може да 
организира публични разисквания 
относно макроикономическия и 
бюджетен надзор, упражняван от 
Съвета и Комисията.

Or. en

Изменение 198
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага 
спрямо държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото.

2. Настоящият регламент се прилага 
спрямо държавите-членки, чиято 
парична единица е еврото. Той също 
така се прилага спрямо държавите-
членки, чиято парична единица е 
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еврото, но които не са допуснати до 
ВМ II (ERM II).

Or. en

Изменение 199
Nikolaos Chountis

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определения заличава се
За целите на настоящия регламент:
1. „предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж“ означава 
многостранната система за надзор, 
организирана от Регламент (ЕО) 
№ 1466/97 от юли 1997 г.·
2. „корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж“ означава 
процедурата за контрол на 
прекомерния дефицит на държавите-
членки, уредена с член 126 от 
Договора и Регламент (ЕО) № 1467/97 
от 7 юли 1997 г.;·
3. „изключителни икономически 
обстоятелства“ означава 
обстоятелства, при които 
излишъкът на държавния дефицит 
над референтната стойност се 
счита за изключение по смисъла на 
член 126, параграф 2, буква а), второ 
тире от Договора и както е посочено 
в Регламент (ЕО) № 1467/97.

Or. el
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Изменение 200
Miguel Portas

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Определения заличава се
За целите на настоящия регламент:
1. „предпазните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж“ означава 
многостранната система за надзор, 
организирана от Регламент (ЕО) 
№ 1466/97 от юли 1997 г.·
2. „корективните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж“ означава 
процедурата за контрол на 
прекомерния дефицит на държавите-
членки, уредена с член 126 от 
Договора и Регламент (ЕО) № 1467/97 
от 7 юли 1997 г.;·
3. „изключителни икономически 
обстоятелства“ означава 
обстоятелства, при които 
излишъкът на държавния дефицит 
над референтната стойност се 
счита за изключение по смисъла на 
член 126, параграф 2, буква а), второ 
тире от Договора и както е посочено 
в Регламент (ЕО) № 1467/97.

Or. pt

Изменение 201
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Европейски валутен фонд 
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1. Създава се Европейски валутен 
фонд с цел подобряване на 
икономическото управление и 
координацията на европейско 
равнище, запазване на финансовата 
стабилност на еврозоната като цяло 
и засилване на бюджетната 
дисциплина между държавите-членки 
като се изготви надеждна стратегия 
за растеж. ЕВФ се управлява съгласно 
правилата на Съюза
2. Европейският валутен фонд служи 
за три основни цели:
a) да помага на всяка държава-членка, 
която има финансови затруднения, да 
разреши кризата, в която би могла да 
изпадне, като поема настоящите 
задължения на ЕИФС и ЕМС и 
приема всеки бъдещ постоянен 
механизъм за действия при кризи.
б) да емитира общи ценни книжа, 
които да финансират до {...} 
процента от дълга на държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, и да предостави ресурсите си 
на тяхно разположение при условие 
че спазват подобрената рамка за 
икономическо управление;
c) да създава облигации по проекти за 
финансиране на европейски проекти с 
дългосрочен търговски потенциал. 
Европейският бюджет би се 
използвал за подобряване на рейтинга 
с цел привличане на финансиране от 
финансови институции и частни 
инвеститори на капиталовите 
пазари.
3. ЕВФ следва да се кредитира с 
лихвата, която Комисията печели от 
внесените депозити и събраните 
глоби в съответствие с членове 3, 4 и 
5 от настоящия регламент, член 12 
от Регламент (ЕО) № 1467/97 и член 3 
от Регламент (ЕС) № .../2010 относно 
наказателните мерките за 
коригиране на прекомерни 
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макроикономически дисбаланси в 
еврозоната]

Or. en

Изменение 202
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
[Европейски валутен фонд]

Създава се Европейски валутен фонд с 
цел запазване на финансовата 
стабилност на еврозоната като цяло 
и на нейните държави-членки и 
засилване на бюджетната 
дисциплина между държавите-
членки.
Лихвите, които Комисията е 
получила от внесените депозити и 
събраните глоби в съответствие с 
[членове 3, 4 и 5 от настоящия 
регламент, член 12 от Регламент 
(ЕО) № 1467/97 и член 3 от Регламент 
(ЕС) № …/2010  относно 
наказателните мерки за коригиране 
на прекомерните макроикономически 
неравновесия в еврозоната], се 
кредитират на Европейския валутен 
фонд и се:
a) управляват съгласно правилата на 
Съюза; и
б) използват за целите на 
действащите Европейски 
инструмент за финансова 
стабилност и Европейски механизъм 
за финансово стабилизиране, както и 
всяка друга структура, на която 
бъдат възложени техните 
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задължения.
ЕВФ може да разполага с 
допълнителни финансови ресурси от 
вноски на държави-членки в 
съответствие с тяхното спазване на 
Пакта за стабилност и растеж.

Or. en

Изменение 203
Sylvie Goulard

Предложение за регламент
Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
[Европейски валутен фонд]

Създава се [Европейски валутен фонд] 
с цел запазване на финансовата 
стабилност на еврозоната като цяло 
и засилване на бюджетната 
дисциплина между държавите-
членки.
Лихвите, които Комисията е 
получила от внесените депозити и 
събраните глоби в съответствие с 
[членове 3, 4 и 5 от настоящия 
регламент, член 12 от Регламент 
(ЕО) № 1467/97 и член 3 от Регламент 
(ЕС) № …/2010  относно 
наказателните мерки за коригиране 
на прекомерните макроикономически 
неравновесия в еврозоната], се 
кредитират на Европейския паричен 
фонд и се:
a) управляват съгласно правилата на 
Съюза и 
б) използват за целите на 
действащия Европейски инструмент 
за финансова стабилност и 
Европейски механизъм за стабилност, 
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както и всяка друга бъдеща 
структура,на която бъдат възложени 
техните задължения.
[ЕВФ] може да разполага с 
допълнителни финансови ресурси от 
вноски на държави-членки в 
съответствие с тяхното спазване на 
Пакта за стабилност и растеж.

Or. en

Изменение 204
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Създава се Европейски валутен фонд с 
цел запазване на финансовата 
стабилност на еврозоната като цяло 
и на нейните държави-членки и 
засилване на бюджетната 
дисциплина между държавите-
членки.

Or. en

Изменение 205
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Създава се постоянен механизъм за 
стабилност на еврозоната и на 
участващите държави-членки. 
Държавният дълг може да се повиши 
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посредством този механизъм за всяка 
от участващите държави-членки, 
който подлежи на правилата за 
приоритизиране. Условията се 
прилагат в зависимост от равнището 
на спазване на изискванията на 
Пакта за стабилност и растеж и на 
макроикономическо равновесие. Те 
могат да включват обявяване на 
допълнителни периодични плащания, 
подлежащи на връщане, или програма 
за по-добър надзор, допълнителни 
изисквания за отчитане и проверки.

Or. en

Обосновка

(Следва да бъде взето предвид във връзка с предложеното от Sylvie Goulard изменение 
на член 2a.)

Изменение 206
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
[Европейски механизъм за 

стабилност]
Създава се Европейски механизъм за 
стабилност с цел запазване на 
финансовата стабилност на 
еврозоната като цяло и засилване на 
бюджетната дисциплина между 
държавите-членки.
Лихвите, получени от Комисията от 
внесените депозити и събраните 
глоби в съответствие с [членове 3, 4 и 
5 от настоящия регламент, член 12 
от Регламент (ЕО) № 1467/97 и член 3 
от Регламент (ЕС) № …/2010  
относно наказателните мерки за 
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коригиране на прекомерните 
макроикономически неравновесия в 
еврозоната], се кредитират на 
Европейския механизъм за финансова 
стабилност, а при създаването на 
Европейски механизъм за стабилност 
или на друг постоянен механизъм за 
действие при кризи, на подобен 
механизъм. Те се:
a) управляват съгласно правилата на 
Съюза и 
б) използват за целите на такъв 
постоянен механизъм за действие при 
кризи.
Европейският механизъм за 
стабилност може да разполага с 
допълнителни финансови ресурси от 
вноски на държавите-членки.

Or. en

Изменение 207
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2б
Преди да са изтекли три години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, Комисията представя 
предложение за създаване на обща 
рамка относно капитала и 
корпоративното данъчно облагане, 
включително минимални ставки, 
както и относно основните трудови 
и социални стандарти, включително 
еквивалентни минимални заплати и 
устойчиви прагове за пенсиониране за 
държавите-членки от еврозоната, 
които могат да ползват описаните в 
настоящата глава стимули.
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Or. en

Обосновка

(Настоящото изменение следва да бъде поставено в създадената от докладчика глава 
1a(нова) „Стимули“)

 Изменение 208
Vicky Ford

 Предложение за регламент
 Член 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2a
Върху заемите от ЕИФС, ЕМС или 
Постоянния механизъм за 
стабилност се начисляват лихви въз 
основа на стойността при 
съответната премия за риск. В 
условията може да бъде включен 
стимул за предплащане с цел да се 
стимулира предсрочното погасяване 
на заемите и да се улесни връщането 
на кредитополучателя на 
капиталовите пазари.

Or. en

Изменение 209
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 2б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2б
Върху заемите от ЕИФС, ЕМС или 
Постоянния механизъм за 
стабилност се начисляват лихви въз 
основа на разходите. Могат да се 
начисляват и допълнителни 
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подлежащи на връщане премии за 
риск или подлежащи на връщане 
периодични плащания, които да се 
възстановяват при погасяването на 
заема или в друг договорен по-ранен 
момент.

Or. en

Обосновка

(Следва да бъде взето предвид във връзка с предложеното от докладчика изменение за 
член 2a.)

Изменение 210
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2б
Евро ценни книжа

1. Европейският валутен фонд следва 
да емитира европейски държавни 
облигации или евро ценни книжа с цел 
финансиране до {...} процента от 
държавния дълг на държавите-членки 
от еврозоната, които се придържат 
към подобреното икономическо 
управление и рамката за стабилност 
на Съюза.
2. Държавите-членки от еврозоната 
следва да обединят до {...} процентна 
част от БВП, от техния държавен 
дълг под солидарна отговорност (евро 
ценни книжа). Евро ценните книжа 
се емитират съгласно метода на 
Съюза и под формата на първи по ред 
платим дълг и имат приоритет пред 
останалите видове дългове.
3. Национален дълг, надвишаващ 
процента, който се покрива от евро 
ценните книжа, се емитира от 
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националните правителства и се 
нарежда след евро ценните книжа.
4. ЕВФ емитира евро ценни книжа 
след решение на Съвета по 
предложение на Комисията. 
Комисията го изпраща незабавно на 
Европейския парламент и на ЕЦБ.
5. Държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото, могат да отправят 
искане за финансиране на техния 
държавен дълг при договорен процент 
посредством писмо за изразяване на 
намерение, което би могло да се 
гласува от техните парламенти, 
когато това е изискване на 
националното право, с цел запазване 
на фискална отговорност. Комисията 
незабавно го препраща на Съвета, на 
Европейския парламент и на ЕВФ.
6. Комисията, посредством актове за 
изпълнение съгласно член 291 от 
ДФЕС, одобрява разпределянето на 
поисканите средства за държавите-
членки с разумни фискални политики 
и стабилни основни показатели. 
Комисията незабавно го изпраща на 
Съвета, на Европейския парламент и 
на ЕВФ.
7. По препоръка на Комисията, 
Съветът може да наложи 
допълнителна лихва на държавите-
членки, които не следват 
препоръката да предприемат 
коригиращи действия по силата на 
Пакта за стабилност и растеж или 
да се занимаят с прекомерните 
макроикономически неравновесия. 
Допълнителната лихва следва да бъде 
изплатена обратно на държавата-
кредитополучател след отмяна на 
решението за наличие на прекомерен 
дефицит или след като Съветът, по 
препоръка на Комисията, достигне до 
заключение, че държавата-членка 
вече не е засегната от прекомерни 
неравновесия. Съветът предприема 
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действия като не взема предвид гласа 
на члена на Съвета, който 
представлява въпросната държава-
членка. Всяко решение във връзка с 
това се изпраща незабавно на 
Европейския парламент и на ЕВФ.
8. По препоръка на Комисията 
Съветът може да наложи 
ограничение или да отхвърли 
поисканото от държавата-членка 
разпределение в случай на повторно 
или сериозно неспазване на 
препоръката да предприемат 
коригиращи действия по силата на 
Пакта за стабилност и растеж или 
да се занимаят с прекомерните 
макроикономически неравновесия. 
Комисията незабавно изпраща случая 
на Съвета, на Европейския парламент 
и на ЕВФ.
9. Емитирането на евро ценни книжа 
подлежи на строг институционален 
и административен надзор в 
съответствие с най-високите 
стандарти и най-добрите практики 
на агенциите, които понастоящем 
управляват държавния дълг в 
държавите-членки.

Or. en
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Изменение 211
Anni Podimata

Предложение за регламент
Член 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2б
Общи еврооблигации 

1. Създават се общи еврооблигации в 
еврозоната с цел засилване на 
дисциплината и спазване на Пакта за 
стабилност и растеж. 
Еврооблигациите се въвеждат след 
изпълнение на критериите, посочени 
в настоящия член, включително 
изготвяне на всеобхватна оценка на 
въздействието. Еврооблигациите се 
създават и функционират в 
съответствие със съответните 
разпоредби на ДФЕС.
Еврооблигациите не увеличават 
размера на дълга.
Те се издават по пазарни цени в 
замяна на съществуващи държавни 
облигации или се издават на мястото 
на държавни облигации.
2. Участието в емитирането на 
еврооблигации подлежи на спазване на 
Пакта за стабилност и растеж и 
решение за него се взема от Съвета по 
препоръка на Комисията. 
Държавите-членки участват само 
ако изпълняват критериите по 
отношение на равнищата на дълга и 
дефицита, предвидени в Пакта за 
стабилност и растеж.
По препоръка на Комисията Съветът 
може за всеки случай поотделно да 
реши, че дадена държава-членка, 
която е изправена пред извънредни 
обстоятелства, може да участва или 
да продължи участието си.
3. Еврооблигациите могат да 
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обединяват държавния дълг на всяка 
държава-членка като процент от 
БВП не по-висок от критериите в 
ПСР. Общият дълг е първи по ред 
платим дълг и има предимство пред 
всички други дългове, емитирани от 
държавите-членки.
4. Държави-членки с дерогация могат 
да участват.
5. Емитирането на еврооблигации 
подлежи на строг институционален 
и административен надзор в 
съответствие с най-високите 
стандарти и най-добрите практики 
на агенциите, които понастоящем 
управляват държавния дълг в 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 212
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2б
Общи еврооблигации

1. Създават се общи еврооблигации в 
еврозоната с цел засилване на 
дисциплината и спазване на Пакта за 
стабилност и растеж. 
Еврооблигациите се въвеждат след 
изпълнение на критериите, посочени 
в настоящия член, включително 
изготвяне на всеобхватна оценка на 
въздействието. Еврооблигациите се 
създават и функционират в 
съответствие със съответните 
разпоредби на ДФЕС.
Еврооблигациите не увеличават 



PE458.626v01-00 102/162 AM\856766BG.doc

BG

размера на дълга.
Те се емитират по пазарни цени в 
замяна на съществуващи държавни 
облигации или се издават на мястото 
на държавни облигации.
2. Участието в емитирането на 
еврооблигации подлежи на строги 
условия в съответствие с 
принципите и целите на Съюза, 
посочени в ДЕС и ДФЕС.
3. Еврооблигациите могат да 
обединяват държавния дълг на всяка 
държава-членка в размер до 60 % от 
БВП. Общият дълг е първи по ред 
платим дълг и има предимство пред 
всички други дългове, издадени от 
държавите-членки.
4. Държави-членки с дерогация могат 
да участват 
5. Емитирането на еврооблигации 
подлежи на строг институционален 
и административен надзор в 
съответствие с най-високите 
стандарти и най-добрите практики 
на агенциите, които понастоящем 
управляват държавния дълг в 
държавите-членки.

Or. en

Изменение 213
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2в
Еврооблигации

1. Създават се еврооблигации в 
еврозоната с цел засилване на 
дисциплината и спазване на Пакта за 
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стабилност и растеж, както и 
укрепване на бюджетната и 
икономическа координация. 
Еврооблигациите се въвеждат след 
изпълнение на критериите, посочени 
в настоящия член, включително 
изготвяне на всеобхватна оценка на 
въздействието. Еврооблигациите се 
създават и функционират в 
съответствие със съответните 
разпоредби на ДФЕС.
Еврооблигациите не увеличават 
размера на дълга.
Те се емитират по пазарни цени в 
замяна на съществуващи държавни 
облигации или се издават на мястото 
на държавни облигации.
2. Участието в емитирането на 
еврооблигации следва да бъде взето 
предвид, за да се стимулира 
спазването на Пакта за стабилност 
и растеж и решение за него се взема 
от Съвета по препоръка на 
Комисията.
3. Еврооблигациите могат да 
обединяват държавния дълг на всяка 
държава-членка в размер до 40 % от 
БВП. Общият дълг е първи по ред дълг 
и има предимство пред всички други 
дългове, издадени от държавите-
членки.
4. Емитирането на еврооблигации 
подлежи на строг институционален 
и административен надзор в 
съответствие с най-високите 
стандарти и най-добрите практики 
на агенциите, които понастоящем 
управляват държавния дълг в 
държавите-членки.

Or. en
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Изменение 214
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2в
Приходи от неизползвани бюджетни 
кредити за плащания 
Приходи от неизползвани бюджетни 
кредити за плащания в бюджета на 
Съюза могат да се пренасят в 
бюджета на Съюза за следващата 
година и да се разпределят за 
програми, които благоприятстват 
изложените в член 9 от Договора 
приоритети на Съюза.

Or. en

Изменение 215
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo

Предложение за регламент
Член 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2в
Постоянен механизъм за действие 

при кризи.
1. Следва да бъде създаден постоянен 
механизъм за действие при кризи, 
който да бъде надежден, стабилен, 
траен и основан върху основните 
технически реалности, приет 
съгласно обикновената законодателна 
процедура и вдъхновен от метода на 
Съюза с цел запазване на финансовата 
стабилност на еврозоната.
2 Постоянният механизъм за 
действие при кризи следва да се 
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основава на солидарността, да се 
управлява от ЕВФ, да подлежи на 
строги условни правила и да се 
финансира, inter alia, от новаторски 
инструменти за финансиране и/или 
от глобите, които се прилагат на 
държавите-членки като резултат от 
процедурите за прекомерен дефицит 
или от мерките във връзка с 
прекомерен дълг или прекомерни 
неравновесия;
3. Постоянният механизъм за 
действие при кризи следва да бъде 
приложен възможно най-скоро, за да 
се гарантира стабилността на 
пазарите и да се затвърди 
сигурността по отношение на 
облигациите, които могат да бъдат 
емитирани преди създаването на 
постоянния механизъм за действие 
при кризи;
4. Държавите-членки извън 
еврозоната следва да вземат участие 
при създаването на подобен 
механизъм и на онези от тях, които 
имат желание за участие в 
механизма, следва да бъда 
предоставена подобна възможност;
5. Политическият отговор на 
конкретните препоръки към 
държавите-членки в рамките на 
„европейския семестър“ следва да 
бъдат специално взети предвид при 
прилагането на предложенията, 
които понастоящем се обсъждат от 
Европейския съвет, особено онези, 
които се отнасят за положението на 
инвеститорите, вложителите и 
участниците на пазара.

Or. en
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Изменение 216
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 2г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2г
Облигации за проекти

1. Облигациите за проекти за 
финансиране на проекти с 
дългосрочен търговски потенциал 
следва да бъдат създадени въз основа 
на метода на Съюза с цел допълване 
на Пакта за стабилност и растеж и 
рамката за икономическо развитие в 
рамките на стратегията на Съюза за 
растеж и създаване на работни 
места, която има за цел да насърчи 
конкурентоспособността и 
социалната стабилност.
2. ЕВФ внася предложение до 
Комисията относно емисията на евро 
ценни книжа. Комисията незабавно го 
препраща на Европейския парламент 
и на съвета. Съветът одобрява или 
отхвърля предложението относно 
препоръка от страна на Комисията.
3. Европейския бюджет следва да се 
използва за подобряване на рейтинга 
на облигациите за проекти с цел 
привличане на финансиране от други 
финансови институции или от 
частни инвеститори на капиталовия 
пазар, като пенсионни фондове или 
застрахователи.

Or. en



AM\856766BG.doc 107/162 PE458.626v01-00

BG

Изменение 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 2д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2д
Повишаване на европейския 

икономически растеж
За да се повиши икономическия 
растеж и подкрепата на целите на 
стратегията „Европа 2020“ (I), 
неизползваните разпределени 
средства се пренасочват към общите 
програми, насочени към растеж, 
конкурентоспособност и заетост, (II) 
възможностите на ЕИБ за отпускане 
на заеми, както и създаването на 
пазар за облигации за финансиране на 
проекти следва да се използват за 
привличането на финансиране от 
други финансови институции и от 
частни инвеститори на капиталовия 
пазар като пенсионни фондове и 
застрахователи за финансиране на 
европейски проекти.

Or. en

Изменение 218
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Санкции в рамките на предпазните 
мерки на Пакта за стабилност и растеж 

Санкции и стимули на предпазните 
мерки на Пакта за стабилност и растеж 

Or. en
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Изменение 219
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член -3 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -3
Всички държави-членки трябва тясно 
да сътрудничат помежду си при 
изпълнението на целите на Пакта за 
стабилност и растеж. Последиците 
от разпространението на и върху 
националните политики се взема 
предвид при оценката на описаните в 
настоящата глава санкции.

Or. en

Изменение 220
Miguel Portas

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лихвоносен депозит
заличава се

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. 
Решението се счита за прието от 
Съвета, освен ако той вземе решение с 
квалифицирано мнозинство да 
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отхвърли предложението в срок от 
десет дни след приемането му от 
Комисията. Съветът може да измени 
предложението в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора. 
2. Размерът на предложения от 
Комисията лихвоносен депозит 
възлиза на 0,2 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на 
съответната държава-членка за 
предходната година. 
3. Лихвата по депозита отразява 
кредитния риск на Комисията и 
съответния инвестиционен период.
4. Чрез дерогация от параграф 2 и след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-
членка, отправено до Комисията в 
срок от десет дни след приемането на 
препоръката на Съвета, посочена в 
параграф 1, Комисията може да 
предложи намаляване на размера на 
лихвоносния депозит или неговата 
отмяна. 
5. Когато ситуацията, предизвикала 
посочената в параграф 1 препоръка, 
вече не съществува, Съветът взема 
решение въз основа на предложение на 
Комисията да възстанови депозита и 
натрупаните по него лихви на 
съответната държава-членка. 
Съветът може да измени 
предложението на Комисията в 
съответствие с член 293, параграф 1 
от Договора

Or. pt

Изменение 221
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
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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. 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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

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 Комисията..

Or. en

Изменение 222
Edward Scicluna

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 

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 средносрочната 
бюджетна цел или от съответния 
план за корекции в посока към 
провеждането на фискална политика, 
както е определено в член 6, параграф 3 
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действа по предложение на Комисията. 
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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

от Регламент (ЕО) № 1466/97, 
учредяването на лихвоносен депозит се 
налага от Съвета, който действа по 
предложение на Комисията. Съветът 
може да измени предложението в 
съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

Or. en

Изменение 223
Philippe Lamberts

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. 
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 
в съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

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 
устойчива фискална политика, както е 
определено в член 6, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 1466/97, а когато 
посочените в член 2а кредити 
достигнат отрицателна стойност, 
учредяването на лихвоносен депозит се 
налага от Съвета, който действа по 
предложение на Комисията. Решението 
се счита за прието от Съвета, освен ако 
той вземе решение с обикновено 
мнозинство да отхвърли предложението 
в срок от тридесет дни след 
приемането му от Комисията. Съветът 
може да измени предложението в 
съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

Or. en
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Изменение 224
Jürgen Klute

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. 
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 
в съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

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

Or. en

Изменение 225
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Заинтересованата държава-
членка може да поиска от 
Европейския парламент да организира 
публично изслушване в 
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компетентната си комисия. Това 
разискване позволява на 
правителството на 
заинтересованата държава-членка да 
изложи доводите си в присъствието 
на Комисията и председателя на 
Еврогрупата. То се провежда в 
посочения в параграф 1 десетдневен 
срок. Поканват се представители, на 
подходящо равнище, на Европейската 
централна банка (ЕЦБ).

Or. en

Изменение 226
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Заинтересованата държава-
членка може да поиска от 
Европейския парламент да организира 
изслушване или публично разискване в 
компетентната си комисия. Това 
изслушване или разискване позволява 
на правителството на 
заинтересованата държава-членка да 
изложи доводите си в присъствието 
на Комисията и председателя на 
Еврогрупата. То се провежда в 
посочения в параграф 1 десетдневен 
срок. Поканват се представители, на 
подходящо равнище, на Европейската 
централна банка (ЕЦБ).

Or. en
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Изменение 227
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложения от 
Комисията лихвоносен депозит възлиза 
на 0,2 % от брутния вътрешен продукт 
(БВП) на съответната държава-членка за 
предходната година.

2. Размерът на предложения от 
Комисията лихвоносен депозит е 
пропорционален на отклонението, а 
неговото развитие взема предвид 
всички съответни обстоятелства. 
Той възлиза на не повече от 0,2 % от 
брутния вътрешен продукт (БВП) на 
съответната държава-членка като се 
използват последните налични 
цифри, събрани от Евростат за 
предходната година.

Or. en

Изменение 228
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложения от 
Комисията лихвоносен депозит възлиза 
на 0,2 % от брутния вътрешен продукт 
(БВП) на съответната държава-членка за 
предходната година.

2. Размерът на предложения от 
Комисията лихвоносен депозит възлиза 
на не повече от 0,2 % от брутния 
вътрешен продукт (БВП) на съответната 
държава-членка като се използват 
последните налични цифри, събрани 
от Евростат за предходната година.

Or. en
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Изменение 229
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложения от 
Комисията лихвоносен депозит възлиза 
на 0,2 % от брутния вътрешен продукт 
(БВП) на съответната държава-членка за 
предходната година.

2. Размерът на наложения от 
Комисията лихвоносен депозит възлиза 
на 0,2 % от брутния вътрешен продукт 
(БВП) на съответната държава-членка за 
предходната година.

Or. en

Изменение 230
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложения от 
Комисията лихвоносен депозит възлиза 
на 0,2 % от брутния вътрешен продукт 
(БВП) на съответната държава-членка за 
предходната година.

2. Размерът на предложения от 
Комисията лихвоносен депозит възлиза 
на 0,4 % от брутния вътрешен продукт 
(БВП) на съответната държава-членка за 
предходната година.

Or. en

Изменение 231
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложения от 
Комисията лихвоносен депозит възлиза 
на 0,2 % от брутния вътрешен продукт 
(БВП) на съответната държава-членка за 

2. Размерът на предложения от 
Комисията лихвоносен депозит възлиза 
на 0,01 % от брутния вътрешен продукт 
(БВП) на съответната държава-членка за 
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предходната година. предходната година.

Or. en

Изменение 232
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 и след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-
членка, отправено до Комисията в 
срок от десет дни след приемането на 
препоръката на Съвета, посочена в 
параграф 1, Комисията може да 
предложи намаляване на размера на 
лихвоносния депозит или неговата 
отмяна.

заличава се

Or. en

Изменение 233
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 и след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-
членка, отправено до Комисията в 
срок от десет дни след приемането на 
препоръката на Съвета, посочена в 
параграф 1, Комисията може да 
предложи намаляване на размера на 
лихвоносния депозит или неговата 
отмяна.

заличава се
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Or. en

Обосновка

Исканото намаление или отмяна на глобите ограничава автоматичността на 
процедурите. Следва да се осигури пълното прилагане на правилата и процедурите, за 
да се защити надеждността на рамката за икономическо управление, поради което 
следва да се избягват клаузите за изключения.

Изменение 234
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 и след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-
членка, отправено до Комисията в 
срок от десет дни след приемането на 
препоръката на Съвета, посочена в 
параграф 1, Комисията може да 
предложи намаляване на размера на 
лихвоносния депозит или неговата 
отмяна.

заличава се

Or. en

Обосновка

Укрепените процедури за вземане на решения, предложени от Комисията, са в 
правилната посока на основаващ се на правила квазиавтоматичен режим. Тези 
разпоредби следва да останат строги без вратички или значителна възможност за 
преценка.

Изменение 235
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 и след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-
членка, отправено до Комисията в 
срок от десет дни след приемането на 
препоръката на Съвета, посочена в 
параграф 1, Комисията може да 
предложи намаляване на размера на 
лихвоносния депозит или неговата 
отмяна.

4. Чрез дерогация от параграф 2 в срок 
от десет дни след приемането на 
препоръката на Съвета, посочена в 
параграф 1, Комисията може да 
предложи намаляване на размера на 
лихвоносния депозит или неговата 
отмяна, с цел да се отчете 
кумулативното действие на всяка 
санкция, наложена съгласно 
Регламент (ЕС) № …/2010 относно 
наказателните мерки за коригиране 
на прекомерните макроикономически 
неравновесия в еврозоната и 
Регламент (ЕС) № …/2010 относно 
определяне и изясняване на 
прилагането на процедурата при 
прекомерен дефицит.

Or. en

Изменение 236
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 и след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-членка, 
отправено до Комисията в срок от десет 
дни след приемането на препоръката на 
Съвета, посочена в параграф 1, 
Комисията може да предложи 
намаляване на размера на лихвоносния 
депозит или неговата отмяна.

4. Чрез дерогация от параграф 2 и след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-членка, 
отправено до Комисията в срок от десет 
дни след приемането на препоръката на 
Съвета, посочена в параграф 1, 
Комисията може да намали размера на 
лихвоносния депозит или неговата 
отмяна.

Or. en
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Изменение 237
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 и след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-членка, 
отправено до Комисията в срок от десет 
дни след приемането на препоръката на 
Съвета, посочена в параграф 1, 
Комисията може да предложи 
намаляване на размера на лихвоносния 
депозит или неговата отмяна.

4. Чрез дерогация от параграф 2 и след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-членка, 
отправено до Комисията в срок от 
тридесет дни след приемането на 
препоръката на Съвета, посочена в 
параграф 1, Комисията може да 
предложи намаляване на размера на 
лихвоносния депозит или неговата 
отмяна.

Or. en

Изменение 238
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2 и след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-членка, 
отправено до Комисията в срок от десет 
дни след приемането на препоръката на 
Съвета, посочена в параграф 1, 
Комисията може да предложи 
намаляване на размера на лихвоносния 
депозит или неговата отмяна.

4. Чрез дерогация от параграф 2 и след 
получаване на мотивирано искане от 
страна на съответната държава-членка, 
отправено до Комисията в срок от 50 
дни след приемането на препоръката на 
Съвета, посочена в параграф 1, 
Комисията може да предложи 
намаляване на размера на лихвоносния 
депозит или неговата отмяна.

Or. en
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Изменение 239
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато ситуацията, предизвикала 
посочената в параграф 1 препоръка, 
вече не съществува, Съветът взема 
решение въз основа на предложение на 
Комисията да възстанови депозита и 
натрупаните по него лихви на 
съответната държава-членка. Съветът 
може да измени предложението на 
Комисията в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

5. Когато ситуацията, предизвикала 
посочената в параграф 1 препоръка, 
вече не съществува, Комисията взема 
решение да възстанови депозита и 
натрупаните по него лихви на 
съответната държава-членка. 

Or. en

Изменение 240
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато ситуацията, предизвикала 
посочената в параграф 1 препоръка, 
вече не съществува, Съветът взема 
решение въз основа на предложение на 
Комисията да възстанови депозита и 
натрупаните по него лихви на 
съответната държава-членка. Съветът 
може да измени предложението на 
Комисията в съответствие с член 293, 
параграф 1 от Договора.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en
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Изменение 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Политическият отговор на 
конкретните препоръки към 
държавите-членки в рамките на 
„европейския семестър“ следва да 
бъдат взети предвид конкретно за 
посочените в настоящия член мерки.

Or. en

Изменение 242
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Ако Съветът не счита, че 
положението е престанало да 
съществува, заинтересованата 
държава-членка може да поиска от 
компетентната комисия на 
Европейския парламент да организира 
публично изслушване.

Or. en

Изменение 243
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Чрез дерогация от параграф 2 от 
настоящия член, в случай на сериозен 
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икономически спад Съветът може да 
забави прилагането на санкция вече 
определена за период, счетен за 
подходящ, като бъдат взети предвид 
всички съответни фактори.

Or. en

Изменение 244
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Ако Съветът не счита, че 
положението е престанало да 
съществува, заинтересованата 
държава-членка може да поиска от 
компетентната комисия на 
Европейския парламент да организира 
изслушване.

Or. en

Изменение 245
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член -4 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -4 
Всички държави-членки трябва тясно 
да сътрудничат помежду си при 
изпълнението на целите на Пакта за 
стабилност и растеж. Последиците 
от разпространението на и върху 
националните политики се взема 
предвид при оценката на описаните в 
настоящата глава санкции.
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Or. en

Изменение 246
Miguel Portas

Предложение за регламент
Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Безлихвен депозит заличава се
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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.
2. Размерът на предложения от 
Комисията безлихвен депозит възлиза 
на 0,2 % от БВП на съответната 
държава-членка за предходната 
година.
3.
Ако държавата-членка има учреден 
лихвоносен депозит към Комисията в 
съответствие с член 3, лихвоносният 
депозит се превръща в безлихвен 
депозит.
Ако размерът на учредения по-рано 
лихвоносен депозит и натрупаните 
по него лихви надвишава размера на 
изисквания безлихвен депозит, 
остатъкът се възстановява на 
държавата-членка.
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Ако размерът на изисквания безлихвен 
депозит надвишава размера на 
учредения по-рано лихвоносен депозит 
и натрупаните по него лихви, 
държавата-членка довнася 
недостигащата сума, когато учредява 
безлихвения депозит.
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.

Or. pt

Изменение 247
Arturs Krišjānis Kariņš

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 в съответствие с 

1. Когато Съветът прецени в 
съответствие с член 126, параграф 6 от 
Договора, че в някоя държава-членка е 
налице прекомерен дефицит, Комисията 
налага учредяването на безлихвен 
депозит.



AM\856766BG.doc 125/162 PE458.626v01-00

BG

член 293, параграф 1 от Договора.

Or. en

Изменение 248
Edward Scicluna

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 
в съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

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. Съветът може да 
измени предложението в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

Or. en

Изменение 249
Jürgen Klute

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 

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 след консултации с 
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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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

Европейския парламент и 
уведомяване на Парламента на 
държавата-членка, спрямо която се 
прилага процедурата, налага 
учредяването на безлихвен депозит. 
Решението се счита за прието от Съвета, 
освен ако той вземе решение с 
обикновено мнозинство да отхвърли 
предложението в срок от десет дни след 
приемането му от Комисията. Съветът 
може да измени предложението в 
съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

Or. en

Изменение 250
Philippe Lamberts

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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

1. Когато Съветът прецени в 
съответствие с член 126, параграф 6 от 
Договора, че в някоя държава-членка е 
налице прекомерен дефицит и когато 
посочените в член 2а кредити 
достигнат отрицателна стойност, 
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 обикновено мнозинство да 
отхвърли предложението в срок от 
тридесет дни след приемането му от 
Комисията. Съветът може да измени 
предложението в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

Or. en
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Изменение 251
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложения от 
Комисията безлихвен депозит възлиза 
на 0,2 % от БВП на съответната 
държава-членка за предходната година.

2. Размерът на предложения от 
Комисията безлихвен депозит е 
пропорционален на отклонението, а 
неговото развитие взема предвид 
всички съответни обстоятелства. 
Той възлиза на не повече от 0,2 % от 
брутния вътрешен продукт (БВП) на 
съответната държава-членка като се 
използват последните налични 
цифри, събрани от Евростат за 
предходната година.

Or. en

Изменение 252
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложения от 
Комисията безлихвен депозит възлиза 
на 0,2 % от БВП на съответната 
държава-членка за предходната година.

2. Размерът на предложения от 
Комисията безлихвен депозит не 
надвишава 0,02 % от БВП на 
съответната държава-членка за 
предходната година.

Or. en

Изменение 253
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложения от 
Комисията безлихвен депозит възлиза 
на 0,2 % от БВП на съответната 
държава-членка за предходната година.

2. Размерът на наложения от 
Комисията безлихвен депозит възлиза 
на 0,2 % от БВП на съответната 
държава-членка за предходната година.

Or. en

Изменение 254
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложения от 
Комисията безлихвен депозит възлиза 
на 0,2 % от БВП на съответната 
държава-членка за предходната година.

2. Размерът на предложения от 
Комисията безлихвен депозит възлиза 
на 0,4 % от БВП на съответната 
държава-членка за предходната година.

Or. en

Изменение 255
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложения от 
Комисията безлихвен депозит възлиза 
на 0,2 % от БВП на съответната 
държава-членка за предходната година.

2. Размерът на предложения от 
Комисията безлихвен депозит възлиза 
на не повече от 0,2 % от БВП на 
съответната държава-членка за 
предходната година.

Or. en
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Изменение 256
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държавата-членка има учреден 
лихвоносен депозит към Комисията в 
съответствие с член 3, лихвоносният 
депозит се превръща в безлихвен 
депозит.

заличава се

Or. en

Изменение 257
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

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.

заличава се

Or. en
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Изменение 258
Olle Schmidt

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Исканото намаление или отмяна на глобите ограничава автоматичността на 
процедурите. Следва да се осигури пълното прилагане на правилата и процедурите, за 
да се защити надеждността на рамката за икономическо управление, поради което 
следва да се избягват клаузите за изключения.

Изменение 259
Astrid Lulling

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 

заличава се
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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.

Or. en

Изменение 260
Jürgen Klute

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 
или социално-икономически 
обстоятелства или след получаване на 
искане от страна на съответната 
държава-членка, отправено до 
Комисията в срок от 50 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.

Or. en

Изменение 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

 Предложение за регламент
 Член 4 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Политическият отговор на 
конкретните препоръки към 
държавите-членки в рамките на 
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„европейския семестър” следва да 
бъдат взети предвид конкретно за 
посочените в настоящия член мерки.

Or. en

Изменение 262
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Чрез дерогация от параграф 2 от 
настоящия член, в случай на сериозен 
икономически спад Съветът може да 
забави прилагането на санкция вече 
определена за период, счетен за 
подходящ, като бъдат взети предвид 
всички съответни фактори.

Or. en

Изменение 263
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глоба заличава се
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 
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мнозинство да отхвърли 
предложението в срок от десет дни 
след приемането му от Комисията. 
Съветът може да измени 
предложението в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.
2. Размерът на предложената от 
Комисията глоба възлиза на 0,2 % от 
БВП на съответната държава-членка 
за предходната година.
3. Ако държавата-членка има учреден 
безлихвен депозит към Комисията в 
съответствие с член 4, безлихвеният 
депозит се превръща в глоба.
Ако размерът на учредения по-рано 
безлихвен депозит надвишава размера 
на изискваната глоба, остатъкът се 
възстановява на държавата-членка.
Ако размерът на глобата надвишава 
размера на учредения по-рано 
безлихвен депозит или ако не е бил 
учредяван безлихвен депозит, 
държавата-членка довнася 
недостигащата сума, когато заплаща 
глобата.
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.

Or. en
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Изменение 264
Miguel Portas

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глоба заличава се
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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.
2. Размерът на предложената от 
Комисията глоба възлиза на 0,2 % от 
БВП на съответната държава-членка 
за предходната година.
3. Ако държавата-членка има учреден 
безлихвен депозит към Комисията в 
съответствие с член 4, безлихвеният 
депозит се превръща в глоба.
Ако размерът на учредения по-рано 
безлихвен депозит надвишава размера 
на изискваната глоба, остатъкът се 
възстановява на държавата-членка.
Ако размерът на глобата надвишава 
размера на учредения по-рано 
безлихвен депозит или ако не е бил 
учредяван безлихвен депозит, 
държавата-членка довнася 
недостигащата сума, когато заплаща 
глобата.
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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.

Or. pt

Изменение 265
Arturs Krišjānis Kariņš

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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

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 в 
посочения срок, Комисията може да 
реши да наложи глоба на държавата-
членка.

Or. en
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Изменение 266
Edward Scicluna

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 
в съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

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. Тази 
санкция не се прилага за държавите-
членки, допуснати до ВМ II (ERM II). 
По отношение на член 153 от 
Договора, не се налага глоба, когато 
глобата е свързана с препоръка във 
връзка с въпроса за заплащане и/или 
колективно договаряне в публичния 
сектор. Решението се счита за прието 
от Съвета с квалифицирано мнозинство. 
Съветът може да измени предложението 
в съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

Or. en

Изменение 267
Jürgen Klute

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 

1. Когато Съветът установи в 
съответствие с член 126, параграф 8 от 
Договора, че държавата-членка нито е 
предприела ефективни действия в 
отговор на препоръка на Съвета, нито е 
дала обяснение за отклонението от 
препоръките, Съветът, като действа по 
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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 
в съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

предложение на Комисията и след 
консултации с Европейския 
парламент, може да реши държавата-
членка да плати безлихвен депозит. 
По отношение на член 153 от 
Договора, не се налага глоба, когато 
глобата е свързана с препоръка във 
връзка с въпроса за заплащане и/или 
колективно договаряне в публичния 
сектор. Решението се счита за прието 
от Съвета с квалифицирано мнозинство. 
Съветът може да измени предложението 
в съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

Or. en

Изменение 268
Thomas Händel

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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

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. По 
отношение на член 153 от Договора, 
не се налага глоба, когато глобата е 
свързана с препоръка във връзка с 
въпроса за заплащане и/или 
колективно договаряне в публичния 
сектор. Решението се счита за прието 
от Съвета чрез вземане на решение с 
квалифицирано мнозинство да отхвърли 
предложението в срок от десет дни след 
приемането му от Комисията. Съветът 
може да измени предложението в 
съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.
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Or. en

Justification

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting'.

Изменение 269
Olle Schmidt

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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

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 спре 
средствата от структурните 
фондове на ЕС за 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 в 
съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.
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Or. en

Изменение 270
Philippe Lamberts

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 в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

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 обикновено 
мнозинство да отхвърли предложението 
в срок от тридесет дни след 
приемането му от Комисията. Съветът 
може да измени предложението в 
съответствие с член 293, параграф 1 от 
Договора.

Or. en

Изменение 271
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случай, че държава-членка 
манипулира финансови данни, 
фалшифицира статистика или 
представя подвеждаща информация 
относно своите публични финанси, 
Съветът, като действа по 
предложение на Комисията, може да 
приеме решение, с което да наложи 
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глоба на държавата-членка. Съветът 
може да измени предложението на 
Комисията в съответствие с 
член 293, параграф 1 от Договора.

Or. en

Изменение 272
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложената от 
Комисията глоба възлиза на 0,2 % от 
БВП на съответната държава-членка за 
предходната година.

2. Размерът на предложената от 
Комисията глоба възлиза на не повече 
от 0,2 % от БВП на съответната 
държава-членка като се използват 
последните налични цифри, събрани 
от Евростат за предходната година.

Or. en

Изменение 273
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложената от 
Комисията глоба възлиза на 0,2 % от 
БВП на съответната държава-членка 
за предходната година.

2. Спирането на предложените от 
Комисията средства следва да бъдат е 
подходящо и пропорционално.

Or. en
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Изменение 274
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложената от 
Комисията глоба възлиза на 0,2 % от 
БВП на съответната държава-членка за 
предходната година.

2. Размерът на предложената от 
Комисията глоба възлиза на 0,2 % от 
БВП на съответната държава-членка за 
предходната година, като нейната 
горна граница не трябва да надвишава 
0,5% от БВП.

Or. hu

Изменение 275
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложената от 
Комисията глоба възлиза на 0,2 % от 
БВП на съответната държава-членка за 
предходната година.

2. Размерът на предложения от 
Комисията безлихвен депозит възлиза 
на 0,02 % от БВП на съответната 
държава-членка за предходната година.

Or. en

Изменение 276
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложената от 
Комисията глоба възлиза на 0,2 % от 
БВП на съответната държава-членка за 
предходната година.

2. Размерът на наложената от 
Комисията глоба възлиза на 0,2 % от 
БВП на съответната държава-членка за 
предходната година.
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Or. en

Изменение 277
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Размерът на предложената от 
Комисията глоба възлиза на 0,2 % от 
БВП на съответната държава-членка за 
предходната година.

2. Размерът на предложената от 
Комисията глоба възлиза на 0,4 % от 
БВП на съответната държава-членка за 
предходната година.

Or. en

Изменение 278
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

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.

заличава се

Or. en



AM\856766BG.doc 143/162 PE458.626v01-00

BG

Изменение 279
Olle Schmidt

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.

заличава се

Or. en

Обосновка

Исканото намаление или отмяна на глобите ограничава автоматичността на 
процедурите. Следва да се осигури пълното прилагане на правилата и процедурите, за 
да се защити надеждността на рамката за икономическо управление, поради което 
следва да се избягват клаузите за изключения.

Изменение 280
Astrid Lulling

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 

заличава се
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решението на Съвета в 
съответствие с член 126, параграф 8 
от Договора, Комисията може да 
предложи отмяна на глобата или 
намаляване на размера.

Or. en

Изменение 281
Jürgen Klute

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.

4. Чрез дерогация от параграф 2 от 
настоящия член поради изключителни 
икономически или социални 
обстоятелства или след получаване на 
искане от страна на съответната 
държава-членка, отправено до 
Комисията в срок от 50 дни след 
приемането на решението на Съвета в 
съответствие с член 126, параграф 8 от 
Договора, Комисията може да предложи 
отмяна на безлихвения депозит или 
намаляване на размера.

Or. en

Изменение 282
Philippe Lamberts

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, 

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, 
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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.

отправено до Комисията в срок от 
тридесет 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.

Or. en

Изменение 283
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Политическият отговор на 
конкретните препоръки към 
държавите-членки в рамките на 
„европейския семестър” следва да 
бъдат взети предвид конкретно за 
посочените в настоящия член мерки.

Or. en

Изменение 284
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Чрез дерогация от параграф 2 от 
настоящия член, в случай на сериозен 
икономически спад Съветът може да 
забави прилагането на санкция вече 
определена за период, счетен за 
подходящ, като бъдат взети предвид 
всички съответни фактори.

Or. en
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Изменение 285
Elisa Ferreira

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Общият годишен размер на 
глобите, наложени на държава-
членка в контекста на процедура при 
прекомерен дефицит, добавени към 
глобите дължими в контекста на 
процедура при прекомерни 
неравновесия, не надвишава 0,3% от 
нейния БВП с изключение на случаите 
на наложени глоби поради посочените 
в параграф 4а от Регламент (ЕС) № 
[…/…] основания.

Or. en

 Изменение 286
Sharon Bowles

 Предложение за регламент
 Член 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5a
Третиране на държавен дълг при 

катиталови изисквания
1. Когато е направено предупреждение 
съгласно член 1, параграф 1, точка 5 
(нов)от изменението на Регламент 
(ЕО) № 1466/97 или държава-членка 
подлежи на процедурите съгласно 
членове 3, 4 или 5, държавният дълг 
на тази държава-членка, който се 
държи от финансова институция - 
предмет на европейско регулиране, 
вече няма да бъде допустим:
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a) за нулев рискова тежест по 
отношения на капиталовите 
изисквания,
б) като ликвидни активи
c) за изключване от правилата за 
забрана и концентрация задържане на 
активи. Директивите и 
регламентите се изменят съответно.
2. Комисията може да приложи 
настоящата разпоредба като 
алтернатива или на по-ранен етап за 
глоби и депозити. Комисията може 
също да препоръча частично или 
поетапно оттегляне на 
допустимостта

Or. en

Изменение 287
Miguel Portas

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Връщане на безлихвен депозит заличава се
Когато Съветът вземе решение в 
съответствие с член 126, параграф 12 
от Договора за отмяна на някои или 
всички негови решения, учреден от 
държава-членка безлихвен депозит в 
Комисията се връща на 
заинтересованата държава-членка.

Or. pt

 Изменение 288
Miguel Portas

 Предложение за регламент
 Член 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределение на лихвите и глобите заличава се
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 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) № […/…].

Or. pt

Изменение 289
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределение на лихвите и глобите Използване на лихвите

Or. en

Изменение 290
Edward Scicluna

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1
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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 
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) № […/…].

Лихвите, получени от Комисията от 
учредените в съответствие с член 4 
депозити и събраните в съответствие с 
член 5 глоби, се кредитират на 
посочения в член 2а фонд.

Or. en

Изменение 291
José Manuel García-Margallo y Marfil

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

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 
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 

Лихвите, получени от Комисията от 
учредените в съответствие с член 4 
депозити и събраните в съответствие с 
член 5 глоби, се кредитират на 
посочения в член 2а фонд.
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дисбаланси по смисъла на 
Регламент (ЕС) № […/…].

Or. en

Изменение 292
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

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 
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) № […/…].

Лихвите, получени от Комисията от 
учредените в съответствие с член 4 
депозити и събраните в съответствие с 
член 5 глоби, се кредитират на 
посочения в член [2б] механизъм.

Or. en

Изменение 293
Burkhard Balz

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лихвите, получени от Комисията от 
учредените в съответствие с член 4 
депозити и събраните в съответствие с 

Лихвите, получени от Комисията от 
учредените в съответствие с член 4 
депозити и събраните в съответствие с 
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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 
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) № […/…].

член 5 глоби, се разпределят в 
механизма за стабилност за 
държавите-членки, чиято парична 
единица е еврото. До създаването на 
този механизъм лихвите и глобите се 
кредитират на Европейския 
инструмент за финансова 
стабилност.

Or. en

Изменение 294
Philippe Lamberts 

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

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 
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) № […/…].

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 като 
гаранции за съответните европейски 
проекти, финансирани от 
Европейската инвестиционна банка в 
съответствие с разпоредбите на 
протокол № 5 към Договора.

Or. en
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Изменение 295
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

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 
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) № […/…].

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 използват в подкрепа на 
постигането на дългосрочните цели 
на Съюза за инвестиции, работни 
места и растеж, по-конкретно за 
скъсяване на дистанцията между 
най-бедните и най-богатите 
държави-членки в Съюза.

Or. en

Изменение 296
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

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 
на условията държави-членки между 
държавите-членки, чиято парична 

Лихвите, получени от Комисията от 
учредените в съответствие с член 4 
депозити и събраните в съответствие с 
член 5 глоби, се вписват в бюджета на 
Общността.
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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) № […/…].

Or. el

Изменение 297
Sharon Bowles

Предложение за регламент
Член 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a
Срещи между парламентите

Когато е изпратена покана за среща 
между компетентната комисия на 
Европейския парламент и държава-
членка с цел обяснение на позиция, 
необходимо действие или отклонение 
от тук съдържащите се изисквания, 
срещата се свиква под егидата на 
една от посочените по-долу 
институции:
a) Европейския парламент
б) парламента на държавата-членка, 
или в) парламента на ротационното 
председателство

Or. en

Изменение 298
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Гласуване в Съвета заличава се
По отношение на мерките, посочени в 
членове 3, 4 и 5, право на глас имат 
само членовете на Съвета, 
представляващи държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, а 
Съветът не зачита гласа на члена на 
Съвета, представляващ съответната 
държава-членка.
Квалифицираното мнозинство от 
членовете на Съвета, посочени в 
предходния параграф, се определя в 
съответствие с член 238, параграф 3, 
буква а) от Договора.

Or. en

 Изменение 299
Miguel Portas

 Предложение за регламент
 Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гласуване в Съвета заличава се
По отношение на мерките, посочени в 
членове 3, 4 и 5, право на глас имат 
само членовете на Съвета, 
представляващи държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, а 
Съветът не зачита гласа на члена на 
Съвета, представляващ съответната 
държава-членка.
Квалифицираното мнозинство от 
членовете на Съвета, посочени в 
предходния параграф, се определя в 
съответствие с член 238, параграф 3, 
буква а) от Договора.

Or. pt
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Изменение 300
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на мерките, посочени в 
членове 3, 4 и 5, право на глас имат 
само членовете на Съвета, 
представляващи държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, а 
Съветът не зачита гласа на члена на 
Съвета, представляващ съответната 
държава-членка.

заличава се

Or. en

Изменение 301
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Квалифицираното мнозинство от 
членовете на Съвета, посочени в 
предходния параграф, се определя в 
съответствие с член 238, параграф 3, 
буква а) от Договора.

Обикновеното мнозинство от 
членовете на Съвета, посочени в 
предходния параграф, се определя в 
съответствие с член 238, параграф 3, 
буква а) от Договора.

Or. en

Изменение 302
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на мерките, посочени в 
членове 3, 4 и 5, право на глас имат 
само членовете на Съвета, 
представляващи държавите-членки, 
чиято парична единица е еврото, а 
Съветът не зачита гласа на члена на 
Съвета, представляващ съответната 
държава-членка и онези, които се 
намират в ситуация на неспазване на 
препоръката на Съвета за 
предприемане на коригиращи 
действия съгласно Пакта за 
стабилност и растеж или за справяне 
с прекомерните макроикономически 
неравновесия.

Or. en

Изменение 303
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се повиши обществения 
контрол, отчетност и национална 
отговорност, при обсъждането и 
приемането на посочените в членове 
3, 4, 5 и 6 решения, разискванията на 
Съвета следва да бъдат открити за 
обществеността в съответствие с 
член 8, параграф 3 от Решение 
2006/683/ЕО на Съвета от 15 
септември 2006 г. за приемане на 
Процедурен правилник на Съвета.

Or. en



AM\856766BG.doc 157/162 PE458.626v01-00

BG

Изменение 304
Astrid Lulling

Предложение за регламент
Член 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Посещения за диалог и за надзор

1. Комисията осигурява постоянен 
диалог с органите на държавите-
членки в съответствие с целите на 
настоящия регламент. Поради това 
Комисията извършва посещения във 
всички държави-членки с цел 
поддържането на редовен диалог, а 
при необходимост – за надзор.
2. При организиране на посещенията 
за диалог или за надзор Комисията по 
целесъобразност изпраща временните 
си заключения на съответната 
държава-членка за коментар.
3. В контекста на посещенията за 
диалог Комисията преглежда 
действителното икономическо 
положение в държавата-членка и 
определя рисковете или трудностите 
при спазването на целите на 
настоящия регламент.
4. В контекста на посещенията за 
надзор Комисията извършва 
наблюдение на процесите и 
потвърждава, че са предприети мерки 
в съответствие с решенията на 
Съвета или Комисията в 
съответствие с целите на 
настоящия регламент. Посещения за 
надзор се извършват само в 
изключителни случаи и само когато 
са налице значителни рискове или 
трудности за постигане на тези цели. 
Комисията следва да покани 
представители на Европейската 
централна банка или на 
националните централни банки или 
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на други заинтересовани институции 
да участват в посещенията за надзор.
5. Комисията информира 
Икономическия и финансов комитет 
за основанията за извършване на 
посещенията за надзор.
6. Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки за улесняване на 
посещенията за диалог и за надзор. По 
искане на Комисията и на доброволен 
принцип държавите-членки 
предоставят подкрепа на всички 
съответни национални органи за 
подготовката и провеждането на 
посещенията за диалог и за надзор.

Or. en

Изменение 305
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Предложение за регламент
Член 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
1. Преди края на 2011 г. Комисията 
представя на Съвета и на 
Европейския парламент 
законодателни предложения, 
придружени от оценка на 
въздействието и проучване относно 
възможностите за реализация, които 
имат за цел създаване на ЕВФ (член 
2а), емитиране на европейски общи 
ценни книжа и разпределение на 
ресурсите на фонда към държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото (член 2б), и създаване на 
облигации за проекти за финансиране 
на европейски проекти (член 2в) .
Тези законодателни предложения 
влизат в сила след 1 януари 2013 г.
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До ...* и веднъж на всеки три години 
след това Комисията публикува 
доклад относно прилагането на 
настоящия регламент. В този доклад 
се оценява, inter alia:
a) дали стимулите осигуряват 
спазване на Пакта за стабилност и 
растеж;
б) дали санкциите са ефективни, 
целесъобразни и пропорционални;
в) дали системата от стимули и 
санкции трябва да се измени;
2. Докладът и всякакви съпътстващи 
предложения се препращат на 
Европейския парламент и на Съвета.
3. Ако в доклада на Комисията се 
установят пречки за правилното 
функциониране на разпоредбите в 
Договорите, които регулират 
Икономическия и паричен съюз, следва 
да бъде предвидено преразглеждане на 
Договорите съгласно член 48.

Or. en

Изменение 306
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 8a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8a
Преглед

1. До ...* и веднъж на всеки три години 
след това Комисията публикува 
доклад относно прилагането на 
настоящия регламент. В този доклад 
се оценява наред с другото.
2. Докладът и всякакви съпътстващи 
предложения се препращат на 



PE458.626v01-00 160/162 AM\856766BG.doc

BG

Европейския парламент и на Съвета.
3. Ако в доклада на Комисията се 
установят пречки за правилното 
функциониране на разпоредбите в 
Договорите, които регулират 
Икономическия и паричен съюз, в него 
се отправят необходимите препоръки 
към Европейския съвет.
4. Докладът включва предложение за 
разширяване на гласуването с 
обратно квалифицирано мнозинство в 
Съвета до всички стъпки на 
процедурата, посочена в настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 307
Miguel Portas

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Влизане в сила заличава се
Настоящият регламент влиза в сила 
на [...] ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.
Настоящият регламент е 
задължителен в своята цялост и се 
прилага пряко в държавите-членки в 
съответствие с Договорите.

Or. pt

Изменение 308
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
[хх] ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила, 
когато са изпълнени следните 
условия:

- прозрачна оценка на социалното 
въздействие, извършена от 
Комисията, е доказала 
целесъобразността на регламентите 
и директивите, свързани с пакета за 
икономическо управление за 
постигане целите на Съюза за 
растеж, заетост и намаляване на 
бедността, предвидени в 
стратегията „Европа 2020“;
- ефективното регулиране на 
финансовите пазари в Съюза 
предотвратява засилването на 
макроикономическите и 
макрофинансови неравновесия от 
външни заплахи. Това регулиране 
включва европейската забрана на 
късите продажби и извънборсовите 
деривати, както и въвеждането на 
европейски данък върху финансовите 
транзакции;
- в целия Съюз са възстановени 
нормални икономически условия.

Or. en

Изменение 309
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
[хх] ден след публикуването му в 
Официален вестник на Европейския 

Настоящият регламент влиза в сила на 
първи януари 2013 г.
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съюз.

Or. en


