
AM\857518BG.doc PE458.764v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по икономически и парични въпроси

2010/0280(COD)

15.2.2011

ИЗМЕНЕНИЯ
272 - 559
Проектодоклад
Corien Wortmann-Kool
(PE454.680v01-00)

предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (EО) № 1466/97 за засилване на надзора върху 
състоянието на бюджета и на надзора и координацията на 
икономическите политики

Предложение за регламент – акт за изменение
(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))



PE458.764v01-00 2/208 AM\857518BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\857518BG.doc 3/208 PE458.764v01-00

BG

Изменение 272
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на оценките, извършвани от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранния надзор съгласно член 
121 от Договора, разглежда 
средносрочните бюджетни цели, 
представени от съответната държава-
членка, оценява дали икономическите 
допускания, на които се основава 
програмата, са реалистични и дали 
предприетите или предложените мерки 
за спазване на плана за корекции са 
достатъчни за постигане на 
средносрочната бюджетна цел по време 
на цикъла.

Въз основа на оценките, извършвани от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранния надзор съгласно член 
121 от ДФЕС и прегледа на 
осъществяването на политиките за 
заетостта съгласно член 148 от 
ДФЕС, разглежда средносрочните 
бюджетни цели, представени от 
съответната държава-членка в нейната 
програма за стабилност, оценява дали 
икономическите допускания, на които 
се основава програмата, са реалистични, 
дали планът за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел е подходящ, дали 
държавата-членка е изпълнила целта 
за публични инвестиции, определена в 
рамките на Европейския семестър и 
дали предприетите или предложените 
мерки за спазване на плана за корекции 
са достатъчни за постигане на 
средносрочната бюджетна цел по време 
на цикъла.

Or. en

Изменение 273
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на оценките, извършвани от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранния надзор съгласно член 
121 от Договора, разглежда 
средносрочните бюджетни цели, 
представени от съответната държава-
членка, оценява дали икономическите 
допускания, на които се основава 
програмата, са реалистични и дали 
предприетите или предложените мерки 
за спазване на плана за корекции са 
достатъчни за постигане на 
средносрочната бюджетна цел по време 
на цикъла.

Въз основа на оценките, извършвани от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранния надзор съгласно член 
121 от Договора, разглежда 
средносрочните бюджетни цели и 
очакваното развитие на 
съотношението на дълга, представени 
от съответната държава-членка, оценява 
дали икономическите допускания, на 
които се основава програмата, са 
реалистични, дали планът за корекции 
за постигането на средносрочната 
бюджетна цел е подходящ и дали 
предприетите или предложените мерки 
за спазване на плана за корекции са 
достатъчни за постигане на 
средносрочната бюджетна цел по време 
на цикъла.

Or. pt

Изменение 274
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на оценките, извършвани от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранния надзор съгласно член 
121 от Договора, разглежда 
средносрочните бюджетни цели, 
представени от съответната държава-
членка, оценява дали икономическите 
допускания, на които се основава 
програмата, са реалистични и дали 
предприетите или предложените мерки 

Въз основа на оценките, извършвани от 
Комисията, Икономическия и финансов 
комитет и Комитета за социална 
закрила, Съветът, в рамките на 
многостранния надзор съгласно член 
121 от Договора, разглежда 
средносрочните бюджетни цели, 
представени от съответната държава-
членка, оценява дали планът за 
корекции за постигането на 
средносрочната бюджетна цел е 
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за спазване на плана за корекции са 
достатъчни за постигане на 
средносрочната бюджетна цел по време 
на цикъла.

подходящ и дали предприетите или 
предложените мерки за спазване на 
плана за корекции са достатъчни за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел по време на цикъла.

Or. en

Изменение 275
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът взема 
предвид дали се полагат повече усилия 
за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
1 % от БВП. За държавите-членки с 
ниво на държавен дълг над 60% от 
БВП и/или прекалено големи 
макроикономически неравновесия 
Съветът проверява дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл надвишава 1 % от 
БВП. Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия за корекции при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, като те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.
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Изменение 276
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът взема 
предвид дали се полагат повече усилия 
за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Когато оценяват плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и Комисията 
проверяват дали съответната държава-
членка изпълнява задължението си за 
ежегодно адекватно подобрение на 
бюджетното салдо с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки, 
които са изправени пред ниво на 
задлъжнялост, надвишаващо 60% от 
БВП, или пред ясно изразен риск от 
устойчивост на задлъжнялостта 
като цяло Съветът и Комисията 
проверяват дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл значително 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът и 
Комисията вземат предвид дали се 
полагат повече усилия за корекции при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, като те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Or. en
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Изменение 277
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът взема 
предвид дали се полагат повече усилия 
за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Когато оценяват плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и Комисията 
проверяват дали съответната държава-
членка изпълнява задължението си за 
ежегодно адекватно подобрение на 
бюджетното салдо с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки, 
които са изправени пред ниво на 
задлъжнялост, надвишаващо 60% от 
БВП, или пред ясно изразен риск от 
устойчивост на задлъжнялостта 
като цяло Съветът и Комисията 
проверяват дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл значително 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът и 
Комисията вземат предвид дали се 
полагат повече усилия за корекции при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, като те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Or. en
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Изменение 278
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът взема 
предвид дали се полагат повече усилия 
за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Когато оценяват плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и Комисията 
проверяват дали съответната държава-
членка изпълнява задължението си за 
ежегодно адекватно подобрение на 
бюджетното салдо с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки, 
които са изправени пред ниво на 
задлъжнялост, надвишаващо 60 % от 
БВП, или пред ясно изразен риск от 
устойчивост на задлъжнялостта 
като цяло Съветът и Комисията 
проверяват дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл значително 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът и 
Комисията вземат предвид дали се 
полагат повече усилия за корекции при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, като те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Or. en
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Изменение 279
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът 
взема предвид дали се полагат повече 
усилия за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Когато оценяват плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и Комисията 
проверяват дали съответната държава-
членка изпълнява задължението си за 
ежегодно адекватно подобрение на 
бюджетното салдо с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с обичайна референтна 
стойност от 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки с високо ниво на 
задлъжнялост Съветът и Комисията 
проверяват дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано в структурен и 
дългосрочен план, и спрямо фазата на 
икономическия цикъл отговаря на 
референтната стойност. Съветът и 
Комисията вземат предвид дали се 
полагат повече усилия за корекции при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, като те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Or. en
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Изменение 280
Alfredo Pallone

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът взема 
предвид дали се полагат повече усилия 
за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Когато оценяват плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и Комисията 
проверяват дали съответната държава-
членка изпълнява задължението си за 
ежегодно адекватно подобрение на 
бюджетното салдо с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост, висока 
задлъжнялост на частния сектор, 
значителни условни и/ или скрити 
задължения и/или прекалено големи 
макроикономически неравновесия 
Съветът и Комисията проверяват дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът взема 
предвид дали се полагат повече усилия 
за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Or. en

Обосновка

Всички тези фактори са от значение за оценяването на цялостната устойчивост на 
съответната страна.
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Изменение 281
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът взема 
предвид дали се полагат повече усилия 
за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
ниво на държавния дълг, надвишаващо 
референтната стойност от 60 % от 
БВП, или подчертан риск по 
отношение на фискалната 
устойчивост и/или прекалено големи 
макроикономически неравновесия 
Съветът проверява дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл надвишава 0,5 % 
от БВП. Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия за корекции при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, като те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Or. en
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Изменение 282
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност 
от 0,5 % от БВП. За държавите-членки 
с високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на 
бюджетното салдо с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл надвишава 0,5 % 
от БВП. Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия за корекции при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, като те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на първичното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на първичното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът взема 
предвид дали се полагат повече усилия 
за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Or. pt
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Изменение 283
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност 
от 0,5 % от БВП. За държавите-членки 
с високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът 
взема предвид дали се полагат повече 
усилия за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Когато оценяват плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и 
Парламентът проверяват дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел. За държавите-членки с 
високо ниво на нетната задлъжнялост 
и/или прекалено големи 
макроикономически и социални 
неравновесия Съветът и Парламентът 
проверяват дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл е сравнително 
близо до 0,5 % от БВП. Съветът и 
Парламентът вземат предвид дали се 
полагат повече усилия за корекции при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, като те може да са 
прекратени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Or. en
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Изменение 284
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на 
бюджетното салдо с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл надвишава 0,5 % 
от БВП. Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия за корекции при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, като те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. Съветът взема предвид 
дали се полагат повече усилия за 
корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Or. en

Изменение 285
Anni Podimata

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 



AM\857518BG.doc 15/208 PE458.764v01-00

BG

Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на 
бюджетното салдо с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл надвишава 0,5 % 
от БВП. Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия за корекции при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, като те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. Съветът взема предвид 
дали се полагат повече усилия за 
корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Or. en

Изменение 286
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за Когато оценява плана за корекции за 
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постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът взема 
предвид дали се полагат повече усилия 
за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът взема 
предвид дали се полагат повече усилия 
за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те може 
да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура или в отговор на 
изключителни обстоятелства в 
дадена държава-членка.

Or. el

Изменение 287
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 

Когато оценява плана за корекции за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка изпълнява 
задължението си за ежегодно адекватно 
подобрение на бюджетното салдо с 
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изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП. Съветът взема 
предвид дали се полагат повече усилия 
за корекции при благоприятна 
икономическа конюнктура, като те 
може да са по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

изчистени еднократни и други временни 
мерки и коригирано спрямо фазата на 
икономическия цикъл, необходимо за 
изпълнение на нейната средносрочна 
бюджетна цел с референтна стойност от 
0,5 % от БВП. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и коригирано спрямо 
фазата на икономическия цикъл 
надвишава 0,5 % от БВП след 
отчитане на всички съответни 
фактори. Съветът взема предвид дали 
се полагат повече усилия за корекции 
при благоприятна икономическа 
конюнктура, като те следва да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура в съответствие с 
точковата система, определена в 
член 10а.

Or. en

Изменение 288
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно 
постигане и поддържане на 
средносрочната бюджетна цел, 
Съветът проверява дали 
нарастването на държавните 
разходи, разгледано заедно с 
резултата от взетите или планирани 
мерки по отношение на приходите, е 
в съответствие с благоразумното 

заличава се
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водене на фискална политика.

Or. en

Изменение 289
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно 
постигане и поддържане на 
средносрочната бюджетна цел, 
Съветът проверява дали нарастването 
на държавните разходи, разгледано 
заедно с резултата от взетите или 
планирани мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

Достатъчен напредък към постигане 
на СБЦ се преценява въз основа на 
обща оценка, при която референтен 
показател е структурният баланс и 
която включва анализ на разходите с 
изчистени дискреционни мерки по 
отношение на приходите. За тази цел 
Съветът и Комисията оценяват дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или планирани мерки по отношение на 
приходите, отговаря на следните 
условия:

Or. en

Изменение 290
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно 
постигане и поддържане на 
средносрочната бюджетна цел, 
Съветът проверява дали нарастването 

Достатъчен напредък към постигане 
на СБЦ се преценява въз основа на 
обща оценка, при която референтен 
показател е структурния баланс и 
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на държавните разходи, разгледано 
заедно с резултата от взетите или 
планирани мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

която включва анализ на разходите с 
изчистени дискреционни мерки по 
отношение на приходите. За тази цел 
Съветът и Комисията оценяват дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или планирани мерки по отношение на 
приходите, отговаря на следните 
условия:

Or. en

Изменение 291
Thomas Händel

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от 
взетите или планирани мерки по 
отношение на приходите, е в 
съответствие с благоразумното водене 
на фискална политика.

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи и 
нарастването на данъчните приходи, 
при отчитане на възможния 
резултат от компенсиращите 
дискреционни мерки, са в съответствие 
със стабилното водене на фискална 
политика.

Or. en

Изменение 292
Alfredo Pallone

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или планирани мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и Комисията 
проверяват дали нарастването на 
държавните разходи, разгледано заедно 
с резултата от взетите или планирани 
мерки по отношение на приходите, е в 
съответствие с плана за корекции за 
постигане на СБЦ.

Or. en

Изменение 293
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или планирани мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и Комисията 
проверяват дали нарастването на 
държавните разходи, разгледано заедно 
с резултата от взетите или планирани 
мерки по отношение на приходите, е в 
съответствие с устойчивото водене на 
фискална политика.

Or. en

Изменение 294
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или планирани мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или планирани мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
устойчивото водене на фискална 
политика.

Or. en

Изменение 295
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се 
смята за благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

заличава се

(a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното 
нарастване на разходите не 
надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на 
БВП, освен ако надхвърлянето е 
съпътствано от дискреционни мерки 
по отношение на приходите;
(б) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното 
нарастване на разходите не 
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надхвърля определено равнище под 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа 
на нарастване на държавните 
разходи и благоразумния средносрочен 
темп на растеж на БВП се определя 
така, че да се подсигури съответния 
напредък към постигането на 
средносрочната бюджетна цел;
(в) дискреционното намаляване на 
държавните приходи по дадени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на държавните приходи 
по други пера, или от комбинация от 
двете.

Or. en

Изменение 296
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се 
смята за благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

заличава се

(a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното 
нарастване на разходите не 
надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на 
БВП, освен ако надхвърлянето е 
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съпътствано от дискреционни мерки 
по отношение на приходите;
(б) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното 
нарастване на разходите не 
надхвърля определено равнище под 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа 
на нарастване на държавните 
разходи и благоразумния средносрочен 
темп на растеж на БВП се определя 
така, че да се подсигури съответния 
напредък към постигането на 
средносрочната бюджетна цел;
(в) дискреционното намаляване на 
държавните приходи по дадени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на държавните приходи 
по други пера, или от комбинация от 
двете.

Or. en

Изменение 297
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се 
смята за благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

заличава се
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(a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното 
нарастване на разходите не 
надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на 
БВП, освен ако надхвърлянето е 
съпътствано от дискреционни мерки 
по отношение на приходите;
(б) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното 
нарастване на разходите не 
надхвърля определено равнище под 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа 
на нарастване на държавните 
разходи и благоразумния средносрочен 
темп на растеж на БВП се определя 
така, че да се подсигури съответния 
напредък към постигането на 
средносрочната бюджетна цел;
(в) дискреционното намаляване на 
държавните приходи по дадени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на държавните приходи 
по други пера, или от комбинация от 
двете.

Or. en

Изменение 298
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Водената фискална политика се смята за 
устойчива и следователно 
благоприятна за постигането и 
устойчивостта на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Or. en

Изменение 299
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното 
нарастване на разходите не надхвърля 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

a) нарастването на държавните 
приходи, с отчетени циклични 
колебания и с изчистени еднократни 
и други временни мерки, не намалява 
под средносрочния темп на растеж 
на БВП за десет години напред, който 
се актуализира редовно, а 
нарастването на държавните-
разходи обичайно не надхвърля 
средносрочния темп на растеж на БВП 
за десет години напред, който се 
актуализира редовно:

Or. en

Изменение 300
Thomas Händel

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите;

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля очаквания средносрочен 
темп на растеж на БВП, като 
нарастването на данъчните приходи 
не изостава от нарастването на 
държавните приходи, освен ако 
недостигът или надхвърлянето е 
съпътствано от дискреционни мерки по 
отношение на приходите и/ или 
разходите;

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 1 на ETUC. Освен това, аргументът, че правителствата могат да 
контролират разходите, но не и приходите, не е верен. Както разходите, така и 
приходите са силно свързани с икономическия цикъл, и икономическият спад намалява 
данъчните приходи по същия начин, както увеличава държавните разходи.

Изменение 301
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите;

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля очаквания средносрочен 
темп на растеж на БВП, като 
нарастването на данъчните приходи 
не изостава от нарастването на 
държавните приходи, освен ако 
недостигът или надхвърлянето е 
съпътствано от дискреционни мерки по 
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отношение на приходите и/ или 
разходите.

Or. en

Изменение 302
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите;

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля референтния 
средносрочен темп на растеж на 
потенциалния БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

Or. en

Изменение 303
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля референтния 
средносрочен темп на растеж на 
потенциалния БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
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на приходите; дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

Or. en

Изменение 304
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите;

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля референтния 
средносрочен темп на растеж на 
потенциалния БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

Or. en

Изменение 305
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля устойчивия средносрочен 
темп на растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
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на приходите; приходите;

Or. en

Изменение 306
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното 
нарастване на разходите не надхвърля 
определено равнище под 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа 
на нарастване на държавните 
разходи и благоразумния средносрочен 
темп на растеж на БВП се определя 
така, че да се подсигури съответния 
напредък към постигането на 
средносрочната бюджетна цел;

б) дискреционните увеличения, 
надхвърлящи тази норма за разходите, 
или дискреционните намаления на 
държавните приходи са съпътствани 
от други дискреционни мерки по 
отношение на разходите и/ или на 
данъчните приходи.

Or. en

Изменение 307
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още б) при държавите-членки, които все още 
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не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е 
съпътствано от дискреционни мерки 
по отношение на приходите. Разликата 
между темпа на нарастване на 
държавните разходи и благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП се 
определя така, че да се подсигури 
съответния напредък към постигането 
на средносрочната бюджетна цел;

не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
данъчните приходи следва да 
надхвърля средносрочния темп на 
растеж на БВП, докато годишното 
средносрочно нарастване на разходите 
не следва да надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП. 
При изчисляването и оценяването на 
нарастването на държавните 
разходи не трябва да се взема предвид 
въздействието на обезщетенията за 
безработица и другите социални 
разходи, свързани с икономическия 
цикъл. Отклоненията от тези 
индикативни разходи и нараствания 
не следва да се считат за проблем, ако 
са съпътствани от дискреционни 
мерки по отношение на разходите и/ 
или приходите. Разликата между темпа 
на нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП, и разликата между 
надхвърлянето на темпа на 
нарастване на данъчните приходи 
спрямо средносрочния темп на 
растеж на БВП се определят така, че 
да се подсигури съответния напредък 
към постигането на средносрочната 
бюджетна цел.

Or. en

Изменение 308
Thomas Händel

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
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бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е 
съпътствано от дискреционни мерки 
по отношение на приходите. Разликата 
между темпа на нарастване на 
държавните разходи и благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП се 
определя така, че да се подсигури 
съответния напредък към постигането 
на средносрочната бюджетна цел;

бюджетна цел, годишното нарастване на 
данъчните приходи следва да 
надхвърля средносрочния темп на 
растеж на БВП, докато годишното 
средносрочно нарастване на разходите 
не следва да надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП. 
При изчисляването и оценяването на 
нарастването на държавните 
разходи не трябва да се взема предвид 
въздействието на обезщетенията за 
безработица и другите социални 
разходи, свързани с икономическия 
цикъл. Отклоненията от тези 
индикативни разходи и нараствания 
не следва да се считат за проблем, ако 
са съпътствани от дискреционни 
мерки по отношение на разходите и/ 
или приходите. Разликата между темпа 
на нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП, и разликата между 
надхвърлянето на темпа на 
нарастване на данъчните приходи и 
средносрочния темп на растеж на 
БВП се определят така, че да се 
подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

Or. en

Изменение 309
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
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разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е 
съпътствано от дискреционни мерки 
по отношение на приходите. 
Разликата между темпа на нарастване 
на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че 
да се подсигури съответния напредък 
към постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

първичното салдо трябва да е по-
ниско от това на благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП. 
Разликата между темповете следва да 
подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, без да се засяга 
прилагането на активна бюджетна 
политика, когато такава е 
необходима;

Or. pt

Изменение 310
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под референтния 
средносрочен темп на растеж на 
потенциалния БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
референтния средносрочен темп на 
растеж на потенциалния БВП се 
определя така, че да се подсигури 
съответния напредък към постигането 
на средносрочната бюджетна цел;

Or. en
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Изменение 311
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под референтния 
средносрочен темп на растеж на 
потенциалния БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
референтния средносрочен темп на 
растеж на потенциалния БВП се 
определя така, че да се подсигури 
съответния напредък към постигането 
на средносрочната бюджетна цел;

Or. en

Изменение 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под референтния 
средносрочен темп на растеж на 
потенциалния БВП, освен ако 
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от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
референтния средносрочен темп на 
растеж на потенциалния БВП се 
определя така, че да се подсигури 
съответния напредък към постигането 
на средносрочната бюджетна цел;

Or. en

Изменение 313
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под устойчивия средносрочен 
темп на растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
устойчивия средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответния устойчив 
напредък към постигането на 
средносрочната бюджетна цел;

Or. en
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Изменение 314
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дискреционното намаляване на 
държавните приходи по дадени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на държавните приходи 
по други пера, или от комбинация от 
двете.

заличава се

Or. pt

Изменение 315
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дискреционното намаляване на 
държавните приходи по дадени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на държавните приходи 
по други пера, или от комбинация от 
двете.

заличава се

Or. en
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Изменение 316
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дискреционното намаляване на 
държавните приходи по дадени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на държавните приходи по 
други пера, или от комбинация от двете.

в) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, дискреционното 
намаляване на държавните приходи по 
дадени пера е съпътствано или от 
намаляване на разходите, или от 
дискреционно нарастване на 
държавните приходи по други пера, или 
от комбинация от двете.

От общата сума на разходите следва 
да бъдат изключени разходите за 
лихви, разходите по програми на ЕС, 
на които изцяло съответстват 
приходи от фондовете на ЕС, и 
недискреционни промени в разходите 
за обезщетения за безработица.
Надхвърлянето на нарастването на 
разходите над средносрочната 
референтна стойност не следва да се 
счита за нарушение на референтната 
стойност дотолкова, доколкото се 
компенсира напълно от нарастване 
на приходите, регламентирано в 
закон.

Or. en

Изменение 317
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дискреционното намаляване на 
държавните приходи по дадени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на държавните приходи по 
други пера, или от комбинация от двете.

в) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, дискреционното 
намаляване на държавните приходи по 
дадени пера е съпътствано или от 
намаляване на разходите, или от 
дискреционно нарастване на 
държавните приходи по други пера, или 
от комбинация от двете.

От общата сума на разходите следва 
да бъдат изключени разходите за 
лихви, разходите по програми на ЕС, 
на които изцяло съответстват 
приходи от фондовете на ЕС, и 
недискреционни промени в разходите 
за обезщетения за безработица.
Надхвърлянето на нарастването на 
разходите над средносрочната 
референтна стойност не следва да се 
счита за нарушение на референтната 
стойност дотолкова, доколкото се 
компенсира напълно от нарастване 
на приходите, регламентирано в 
закон.

Or. en

Изменение 318
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дискреционното намаляване на 
държавните приходи по дадени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на държавните приходи по 

в) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, дискреционното 
намаляване на държавните приходи по 
дадени пера е съпътствано или от 
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други пера, или от комбинация от двете. намаляване на разходите, или от 
дискреционно нарастване на 
държавните приходи по други пера, или 
от комбинация от двете.

От общата сума на разходите следва 
да бъдат изключени разходите за 
лихви, разходите по програми на ЕС, 
на които изцяло съответстват 
приходи от фондовете на ЕС, и 
недискреционни промени в разходите 
за обезщетения за безработица.
Надхвърлянето на нарастването на 
разходите над средносрочната 
референтна стойност не следва да се 
счита за нарушение на референтната 
стойност дотолкова, доколкото се 
компенсира напълно от нарастване 
на приходите, регламентирано в 
закон.

Or. en

Изменение 319
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дискреционното намаляване на 
държавните приходи по дадени пера е 
съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на държавните приходи по 
други пера, или от комбинация от двете.

в) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, дискреционното 
намаляване на държавните приходи по 
дадени пера е съпътствано или от 
намаляване на разходите, или от 
дискреционно нарастване на 
държавните приходи по други пера, или 
от комбинация от двете.

От общата сума на разходите следва 
да бъдат изключени разходите за 
лихви, разходите по програми на ЕС, 
на които изцяло съответстват 



AM\857518BG.doc 39/208 PE458.764v01-00

BG

приходи от фондовете на ЕС, и 
недискреционни промени в разходите 
за обезщетения за безработица.
Надхвърлянето на нарастването на 
разходите над средносрочната 
референтна стойност не следва да се 
счита за нарушение на референтната 
стойност дотолкова, доколкото се 
компенсира напълно от нарастване 
на приходите, регламентирано в 
закон.

Or. en

Изменение 320
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, 
които се актуализират редовно.

заличава се

Or. en

Изменение 321
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за пет години напред, които 
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се актуализират редовно. се актуализират редовно.

Or. en

Изменение 322
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, 
които се актуализират редовно.

Референтният средносрочен темп на 
растеж на потенциалния БВП се 
оценява въз основа на прогнози за 
бъдещето, или на ретроспективни 
прогнози, ако последните не водят до 
план за по-бавни корекции за 
постигането на средносрочната цел. 
Прогнозите се актуализират редовно.

Or. en

Изменение 323
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, 
които се актуализират редовно.

Референтният средносрочен темп на 
растеж на потенциалния БВП се 
оценява въз основа на прогнози за 
бъдещето, или на ретроспективни 
прогнози, ако последните не водят до 
план за по-бавни корекции за 
постигането на средносрочната цел. 
Прогнозите се актуализират редовно.



AM\857518BG.doc 41/208 PE458.764v01-00

BG

Or. en

Изменение 324
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Референтният средносрочен темп на 
растеж на БВП следва да бъде оценяван 
въз основа на прогнози за десет години 
напред, които се актуализират редовно. 
Комисията оповестява публично 
прозрачна, независима и обоснована 
оценка на методологията на тези 
прогнози.

Or. en

Изменение 325
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Устойчивият средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Or. en
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Изменение 326
Astrid Lulling

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен темп 
на растеж на БВП следва да е равен 
на темпа на потенциалния растеж, 
изчислен в средносрочен план, намален 
с предпазен марж. Темпът на 
потенциалния растеж се изчислява 
на национално равнище, въз основа на 
стандартизирана рамка, определена 
от Европейската комисия. 
Подробните изчисления се 
документират в съответните 
програми за стабилност [и 
конвергенция].

Or. en

Обосновка

The Amendment is justified in order to palliate the impact on expenditure growth of 
overoptimistic projections. To this end, the average growth rate is used as a cap (i.e. the 
growth rate used as a reference for expenditure growth is the lower of the past and future 
rates). This cap is decreased by one [third] of the standard deviation observed in the past 10-
years, which is a volatility measure. The higher the standard deviation (the volatility), the 
higher the risk of overoptimistic projections – projections are less reliable in case volatility is 
high, thus the need for an additional safety buffer.

Изменение 327
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се дефинира планът за 
корекции към средносрочната 
бюджетна цел за държавите-членки, 
които още не са я постигнали, и 
допускайки временно отклонение от 
тази цел за държавите-членки, които 
вече са я постигнали, при условие че се 
спазва подходящ предпазен марж за 
постигане на референтната 
стойност за дефицита, и че 
състоянието на бюджета се очаква 
да се върне към средносрочната 
бюджетна цел в рамките на 
програмния период, Съветът взема 
предвид осъществяването на основни 
структурни реформи, които пряко 
намаляват разходите в дългосрочен 
план, включително чрез 
повишаването на потенциалния 
растеж, оказвайки по този начин 
осезаемо влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

заличава се

Or. pt

Изменение 328
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се дефинира планът за корекции 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 

Счита се, че фискалната политика 
допринася за постигането на 
средносрочната цел, ако 
определящите политиката, наред с 
другото, се въздържат от общи 
намаления на данъците и прилагат 
мерки за стабилизиране и, където е 
подходящо, за увеличаване на дела на 
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референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид осъществяването 
на основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния 
растеж, оказвайки по този начин 
осезаемо влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

данъчните приходи в БВП.

Когато се дефинира планът за корекции 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид осъществяването 
на структурни реформи, които са 
благоприятни за постигането на 
целите на Съюза за растеж и заетост. 
Трябва да се обърне специално 
внимание на приноса на тези реформи 
за заетостта и намаляването на 
бедността.

Or. en

Изменение 329
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се дефинира планът за корекции Когато се дефинира планът за корекции 
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към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид осъществяването 
на основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния 
растеж, оказвайки по този начин 
осезаемо влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид осъществяването 
на структурни реформи, които са 
благоприятни за постигането на 
целите на Съюза за работни места и 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. Обръща се 
специално внимание на приноса на 
тези реформи за заетостта и 
намаляването на бедността. На 
държавите-членки, които прилагат 
такива реформи, се разрешава 
отклонение от плана за корекции за 
постигане на тяхната средносрочна 
бюджетна цел или от самата цел.

Or. en

Изменение 330
Thomas Händel

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се дефинира планът за корекции 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 

Когато се дефинира планът за корекции 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
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референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид осъществяването 
на основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния 
растеж, оказвайки по този начин 
осезаемо влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид осъществяването 
на структурни реформи, които са 
благоприятни за постигането на 
целите на Съюза за растеж, работни 
места и социално и регионално 
сближаване.

Or. en

Изменение 331
Sari Essayah

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се дефинира планът за корекции 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид осъществяването 
на основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Когато се дефинира планът за корекции 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид осъществяването 
на основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси, 
като намаляват недостига на 
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устойчивост в публичните финанси.

Or. fi

Изменение 332
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се дефинира планът за корекции 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид осъществяването 
на основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Когато се дефинира планът за корекции 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид осъществяването 
на основни структурни реформи, 
ориентираните към бъдещето 
разходи в областта на научните 
изследвания и развойната дейност, 
образованието и големите 
инфраструктурни проекти, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Or. en
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Изменение 333
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се дефинира планът за корекции 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид 
осъществяването на основни структурни 
реформи, които пряко намаляват 
разходите в дългосрочен план, 
включително чрез повишаването на 
потенциалния растеж, оказвайки по този 
начин осезаемо влияние върху 
дългосрочната устойчивост на 
публичните финанси.

Когато се дефинира планът за корекции 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът и Комисията вземат предвид 
единствено осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Or. en

Изменение 334
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се дефинира планът за корекции Когато се дефинира планът за корекции 
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към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид 
осъществяването на основни структурни 
реформи, които пряко намаляват 
разходите в дългосрочен план, 
включително чрез повишаването на 
потенциалния растеж, оказвайки по този 
начин осезаемо влияние върху 
дългосрочната устойчивост на 
публичните финанси.

към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът и Комисията вземат предвид 
единствено осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Or. en

Изменение 335
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се дефинира планът за корекции 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид осъществяването 

Когато се дефинира планът за корекции 
към средносрочната бюджетна цел за 
държавите-членки, които още не са я 
постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че се спазва подходящ 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита, и 
че състоянието на бюджета се очаква да 
се върне към средносрочната бюджетна 
цел в рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид осъществяването 
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на основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния 
растеж, оказвайки по този начин 
осезаемо влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

на основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на устойчивия 
потенциален растеж, оказвайки по този 
начин осезаемо влияние върху 
дългосрочната устойчивост на 
публичните финанси.

Or. en

Изменение 336
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен стълб, 
изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на 
реформата на стълба държавно 
обществено осигуряване, при условие 
че отклонението е временно и че е 
запазен съответният предпазен 
марж за постигане на референтната 
стойност за дефицита.

заличава се

Or. pt
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Изменение 337
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен стълб, 
изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на 
реформата на стълба държавно 
обществено осигуряване, при условие 
че отклонението е временно и че е 
запазен съответният предпазен 
марж за постигане на референтната 
стойност за дефицита.

заличава се

Or. en

Изменение 338
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен стълб, 
изцяло на базата на лични 

заличава се
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спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на 
реформата на стълба държавно 
обществено осигуряване, при условие 
че отклонението е временно и че е 
запазен съответният предпазен 
марж за постигане на референтната 
стойност за дефицита.

Or. en

Изменение 339
Thomas Händel

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен стълб, 
изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на 
реформата на стълба държавно 
обществено осигуряване, при условие 
че отклонението е временно и че е 
запазен съответният предпазен 
марж за постигане на референтната 
стойност за дефицита.

Специално внимание трябва да се 
обърне на тези реформи, които 
запазват съществуващите и създават 
нови и по-добри работни места, 
както и на реформите, които се 
основават на публични инвестиции. 
На държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел.

Or. en
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Изменение 340
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен стълб, 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции на тяхната средносрочна 
бюджетна цел или от самата цел, като 
отклонението отразява нетните разходи 
на реформата на стълба държавно 
обществено осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазен 
съответният предпазен марж за 
постигане на референтната стойност за 
дефицита.

В рамките на тези реформи 
специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
когато те въвеждат многостълбова 
система, която включва задължителен 
стълб, изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на стълба 
държавно обществено осигуряване, при 
условие че отклонението е временно и 
че е запазен съответният предпазен 
марж за постигане на референтната 
стойност за дефицита.

Or. en

Изменение 341
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 

В рамките на тези реформи 
специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
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която включва задължителен стълб, 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции на тяхната средносрочна 
бюджетна цел или от самата цел, като 
отклонението отразява нетните разходи 
на реформата на стълба държавно 
обществено осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазен 
съответният предпазен марж за 
постигане на референтната стойност за 
дефицита.

когато те въвеждат многостълбова 
система, която включва задължителен 
стълб, изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на стълба 
държавно обществено осигуряване, при 
условие че отклонението е временно и 
че е запазен съответният предпазен 
марж за постигане на референтната 
стойност за дефицита.

Or. en

Изменение 342
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен стълб, 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции на тяхната средносрочна 
бюджетна цел или от самата цел, като 
отклонението отразява нетните разходи 
на реформата на стълба държавно 
обществено осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазен 
съответният предпазен марж за 
постигане на референтната стойност за 
дефицита.

В рамките на тези реформи 
специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
когато те въвеждат многостълбова 
система, която включва задължителен 
стълб, изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на стълба 
държавно обществено осигуряване, при 
условие че отклонението е временно и 
че е запазен съответният предпазен 
марж за постигане на референтната 
стойност за дефицита.
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Or. en

Изменение 343
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен стълб, 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции на тяхната средносрочна 
бюджетна цел или от самата цел, като 
отклонението отразява нетните разходи 
на реформата на стълба държавно 
обществено осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазен 
съответният предпазен марж за 
постигане на референтната стойност за 
дефицита.

В рамките на тези реформи 
специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
когато те въвеждат многостълбова 
система, която включва задължителен 
стълб, изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на стълба 
държавно обществено осигуряване, при 
условие че отклонението е временно и 
че е запазен съответният предпазен 
марж за постигане на референтната 
стойност за дефицита.

Or. en

Изменение 344
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се Специално внимание трябва да се 
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обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен стълб, 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции на тяхната средносрочна 
бюджетна цел или от самата цел, като 
отклонението отразява нетните 
разходи на реформата на стълба 
държавно обществено осигуряване, при 
условие че отклонението е временно и 
че е запазен съответният предпазен 
марж за постигане на референтната 
стойност за дефицита.

обърне на пенсионните реформи, които 
укрепват многостълбова система, която 
включва задължителен стълб, изцяло на 
базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции на тяхната средносрочна 
бюджетна цел или от самата цел, като 
отклонението отразява нетното салдо 
на реформата на стълба държавно 
обществено осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазен 
съответният предпазен марж за 
постигане на референтната стойност за 
дефицита.

Or. hu

Изменение 345
Sari Essayah

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен стълб, 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции на тяхната средносрочна 
бюджетна цел или от самата цел, като 
отклонението отразява нетните разходи 
на реформата на стълба държавно 
обществено осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазен 
съответният предпазен марж за 
постигане на референтната стойност за 
дефицита.

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен стълб, 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции на тяхната средносрочна 
бюджетна цел или от самата цел, като 
отклонението отразява нетните разходи 
на реформата на стълба държавно 
обществено осигуряване, при условие че 
отклонението е било налице само през 
една година и че е запазен съответният 
предпазен марж за постигане на 
референтната стойност за дефицита.
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Or. fi

Изменение 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен стълб, 
изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на стълба 
държавно обществено осигуряване, при 
условие че отклонението е временно и 
че е запазен съответният предпазен 
марж за постигане на референтната 
стойност за дефицита.

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва стълб на финансиране. 
На държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на стълба 
държавно обществено осигуряване, при 
условие че отклонението е временно и 
че е запазен съответният предпазен 
марж за постигане на референтната 
стойност за дефицита.

Or. el

Изменение 347
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът също така проверява дали 
съдържанието на програмите за 

Съветът също така проверява дали 
съдържанието на програмите за 
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стабилност улеснява постигането на 
устойчива конвергенция в рамките на 
еврозоната, по-тясното координиране 
на икономическите политики и дали 
икономическите политики на 
съответната държава-членка са в 
съответствие с общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза.

икономическа и социална 
конвергенция улеснява целите за 
конвергенция в рамките на еврозоната и 
дали икономическите политики на 
съответната държава-членка са в 
съответствие с общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза.

Or. pt

Изменение 348
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът също така проверява дали 
съдържанието на програмите за 
стабилност улеснява постигането на 
устойчива конвергенция в рамките на 
еврозоната, по-тясното координиране на 
икономическите политики и дали 
икономическите политики на 
съответната държава-членка са в 
съответствие с общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза.

Съветът също така проверява дали 
съдържанието на програмите за 
стабилност улеснява постигането на 
устойчива конвергенция в рамките на 
еврозоната, по-тясното координиране на 
икономическите политики и дали 
икономическите политики на 
съответната държава-членка са в 
съответствие с член 9 от ДФЕС, по-
специално що се отнася до растежа, 
насърчаването на висока степен на 
заетост, подсигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, общите 
насоки за икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза.

Or. en
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Изменение 349
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът също така проверява дали 
съдържанието на програмите за 
стабилност улеснява постигането на 
устойчива конвергенция в рамките на 
еврозоната, по-тясното координиране на 
икономическите политики и дали 
икономическите политики на 
съответната държава-членка са в 
съответствие с общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза.

Съветът също така проверява дали 
съдържанието на програмите за 
стабилност улеснява постигането на 
устойчива и реална конвергенция в 
рамките на еврозоната, по-тясното 
координиране на икономическите 
политики и дали икономическите 
политики на съответната държава-
членка са в съответствие с общите 
насоки за икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза.

Or. en

Изменение 350
Olle Schmidt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена 
държава-членка може да получи 
правото да се отклони временно от 
пътя на корекциите, набелязан в духа 
на благоразумното водене на 
фискална политика, посочено в 
четвърта алинея.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Възможността да се прилагат изключения поради сериозен икономически спад 
ограничава автоматичността на процедурите. Трябва да се гарантира пълно 
прилагане на правилата и процедурите, за да се защити надеждността на рамката 
на икономическо управление, поради което следва да се избягват клаузите за 
изключения.

Изменение 351
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, набелязан в духа на 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

Единствено в периоди на сериозен 
икономически спад в еврозоната или в 
ЕС като цяло дадена държава-членка 
може да получи правото да се отклони 
временно от пътя на корекциите за 
постигане на СБЦ, посочен в четвърта 
алинея, при условие че това не излага 
на риск фискалната устойчивост в 
средносрочен план.

Or. en

Изменение 352
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 

Единствено в периоди на сериозен 
икономически спад в еврозоната или в 
ЕС като цяло дадена държава-членка 
може да получи правото да се отклони 
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корекциите, набелязан в духа на 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

временно от пътя на корекциите за 
постигане на СБЦ, посочен в четвърта 
алинея, при условие че това не излага 
на риск фискалната устойчивост в 
средносрочен план.

Or. en

Изменение 353
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, набелязан в духа на 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта 
алинея.

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, определен в нейната 
средносрочна бюджетна цел.

Or. en

Изменение 354
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, набелязан в духа на 

В периоди на икономически спад дадена 
държава-членка може да получи 
правото да се отклони временно от пътя 
на корекциите, набелязан в 
средносрочната бюджетна цел.
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благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта 
алинея.

Or. en

Изменение 355
Thomas Händel

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, набелязан в духа на 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
спад, в т.ч. след тях и в периода, през 
който икономиката продължава да 
функционира под потенциала си, 
дадена държава-членка следва да 
получи правото да се отклони временно 
от пътя на корекциите, набелязан в духа 
на воденето на фискална политика, 
посочено в четвърта алинея.

Or. en

Изменение 356
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, набелязан в духа на 

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите към постигане на 
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благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

средносрочната цел, посочен в 
четвърта алинея.

Or. en

Изменение 357
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, набелязан в духа на 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
спад дадена държава-членка може да 
получи правото да се отклони временно 
от пътя на корекциите, набелязан в духа 
на устойчивото водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

Or. en

Изменение 358
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, набелязан в духа на 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, набелязан в духа на 
устойчивото водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.
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Or. en

Изменение 359
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, набелязан в духа на 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото, 
изключително с оглед на мерките за 
насърчаване на възстановяването на 
икономиката, да се отклони временно 
от пътя на корекциите, набелязан в духа 
на благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

Or. hu

Изменение 360
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва преценка на 
програмите за стабилност в рамките на 
не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
прецени, че целите и съдържанието на 

2. Комисията разглежда програмите за 
стабилност в рамките на не повече от 
три месеца от предоставянето им. След 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, Комисията, при 
необходимост, предоставя становище 
относно програмата. Ако Комисията 
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
благоразумното водене на фискална 
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програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
благоразумното водене на фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да коригира програмата си.

политика, Комисията в своето 
становище приканва съответната 
държава-членка да коригира програмата 
си. Съветът може да отхвърли 
такова становище на Комисията с 
квалифицирано мнозинство. 
Становището на Комисията 
незабавно се оповестява публично.

Or. de

Изменение 361
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва преценка на 
програмите за стабилност в рамките на 
не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
благоразумното водене на фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да коригира програмата си.

2. Комисията разглежда програмите за 
стабилност в рамките на не повече от 
три месеца от предоставянето им. След 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, Комисията, при 
необходимост, предоставя становище 
относно програмата. Ако Комисията 
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
устойчивото водене на фискална 
политика, Комисията в своето 
становище приканва съответната 
държава-членка да коригира програмата 
си. Съветът може да отхвърли 
такова становище на Комисията с 
квалифицирано мнозинство. 
Становището на Комисията се 
оповестява публично.

Or. en
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Изменение 362
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва преценка на 
програмите за стабилност в рамките 
на не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
благоразумното водене на фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да коригира програмата си.

2. Комисията разглежда програмите за 
икономическа и социална 
конвергенция в рамките на не повече от 
три месеца от предоставянето им. След 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет Комисията 
информира Съвета. Ако Съветът 
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
благоразумното водене на фискална 
политика, в своето становище той 
приканва съответната държава-членка 
да предприеме подходящи действия.

Or. pt

Изменение 363
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва преценка на 
програмите за стабилност в рамките на 
не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 

2. Съветът разглежда програмите за 
стабилност в рамките на не повече от 
три месеца от предоставянето им. 
Съветът, по препоръка на Комисията и 
след консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
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финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
благоразумното водене на фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да коригира програмата си.

предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от ДФЕС, 
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
Съветът в своето становище приканва 
съответната държава-членка да 
коригира програмата си.

Or. en

Изменение 364
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 5 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва преценка на 
програмите за стабилност в рамките на 
не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
благоразумното водене на фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да коригира програмата си.

2. Съветът извършва преценка на 
програмите за стабилност в рамките на 
не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Парламента и 
Икономическия и финансов комитет, 
при необходимост предоставя 
становище относно програмата. Когато 
Съветът, в съответствие с член 121 от 
Договора, прецени, че целите и 
съдържанието на програмата следва да 
бъдат засилени, като се обърне 
специално внимание на устойчивото и 
ефективно водене на фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да коригира програмата си.

Or. en
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Изменение 365
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 
Регламент (ЕО) № 1466/97 
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва преценка на 
програмите за стабилност в рамките на 
не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
благоразумното водене на фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да коригира програмата си.

2. Съветът извършва преценка на 
програмите за стабилност в рамките на 
не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет и Комитета за 
социална закрила, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
прецени, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се обърне специално внимание на 
устойчивото водене на фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да коригира програмата си.

Or. en

Изменение 366
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
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информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо 
от отклонения от благоразумното 
водене на фискална политика.

информацията, предоставена от 
държавите-членки, чиято валута е 
еврото, и оценките, дадени от 
Комисията, Икономическия и финансов 
комитет, Комитета по заетостта и 
Комитета за социална закрила, по-
специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел.

Or. en

Изменение 367
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97 
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо 
от отклонения от благоразумното 
водене на фискална политика.

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията, 
Икономическия и финансов комитет, 
Комитета по заетостта и 
Комитета за социална закрила, по-
специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел.

Or. en
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Изменение 368
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97 
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо 
от отклонения от благоразумното 
водене на фискална политика.

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел.

Or. en

Изменение 369
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97 
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
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стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции 
за постигане на тази цел, 
произтичащо от отклонения от 
благоразумното водене на фискална 
политика.

стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел.

Or. en

Изменение 370
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97 
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо 
от отклонения от благоразумното 
водене на фискална политика.

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел.

Or. en



PE458.764v01-00 72/208 AM\857518BG.doc

BG

Изменение 371
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97 
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо 
от отклонения от благоразумното 
водене на фискална политика.

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел.

Or. en

Изменение 372
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97 
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от ДФЕС 
Съветът и Комисията наблюдават 
прилагането на програмите за 
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стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклонения от благоразумното водене 
на фискална политика.

стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклонения от устойчивото водене на 
фискална политика.

Or. en

Изменение 373
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97 
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията и 
Икономическия и финансов комитет, 
по-специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклонения от благоразумното водене 
на фискална политика.

1. Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на програмите за 
стабилност въз основа на 
информацията, предоставена от 
участващите държави-членки и 
оценките, дадени от Комисията, 
Икономическия и финансов комитет и 
Комитета за социална закрила, по-
специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел, или плана за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклонения от устойчивото водене на 
фискална политика.

Or. en
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Изменение 374
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97 
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на значително отклонение 
от благоразумното водене на 
фискална политика, посочено в член 
5, параграф 1, четвърта алинея от 
настоящия регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие 
с член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

заличава се

Смята се, че има значително 
отклонение от благоразумното 
водене на фискална политика, ако са 
налице следните условия: надхвърляне 
на нарастването на разходите, 
съвместимо с благоразумна фискална 
политика, което не е компенсирано 
от дискреционни мерки за повишаване 
на приходите, или дискреционни 
мерки за намаляване на приходите, 
които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; 
отклонението е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5 % от БВП в рамките на 
една година или най-малко 0,25 % от 
БВП средногодишно за две 
последователни години.
Отклонението не следва да бъде 
вземано под внимание, ако 
съответната държава-членка е 
преизпълнила значително 
средносрочната бюджетна цел, като 
се има предвид наличието на 
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прекомерни макроикономически 
неравновесия, а бюджетните планове, 
изложени в програмата за 
стабилност, не застрашават 
изпълнението на тази цел през 
програмния период.
Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер.

Or. en

Изменение 375
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

В случай на значително отклонение от 
плана за коригиране за постигане на 
средносрочната цел, посочен в член 5, 
параграф 1, четвърта алинея от 
настоящия регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията отправя предупреждение 
към съответната държава-членка. 
Подобно предупреждение се 
оповестява публично и Европейският 
парламент може да прикани 
съответната държава-членка да 
обясни своите политики пред 
компетентната комисия.
Съветът, в рамките на един месец от 
всяко значително отклонение, 
съгласно посоченото в първа алинея, 
приема препоръка за мерки на 
политиката, в която определя срок 
от не повече от пет месеца за 
справяне с отклонението, въз основа 
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на препоръка на Комисията, 
основаваща се на член 121, параграф 4 
от ДФЕС. В случай на особено 
значително отклонение или на 
особено сериозно положение срокът е 
не повече от три месеца. Съветът, по 
предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.
Комисията наблюдава мерките, 
съдържащи се в препоръката, въз 
основа на посещения с цел надзор в 
съответствие с член 6а и изготвя 
доклад на вниманието на Съвета. 
Докладът се оповестява публично в 
срок от един месец.
Ако съответната държава-членка не 
предприеме подходящо действие в 
рамките на срока, определен в 
препоръката на Съвета съгласно 
посоченото във втора алинея, 
Съветът незабавно приема 
окончателна препоръка, с която се 
установява неизпълнението от 
страна на държавата-членка, въз 
основа на допълнителна препоръка на 
Комисията, в съответствие с член 
121, параграф 4 от ДФЕС. 
Същевременно Съветът, по 
предложение на Комисията, 
представя официален доклад на 
Европейския съвет.
Процедурата от препоръката на 
Съвета, съгласно посоченото във 
втора алинея, до окончателната 
препоръка на Съвета и доклада до 
Европейския съвет, съгласно 
посоченото в четвърта алинея, не 
продължава повече от шест месеца.
Отклонението от средносрочната 
бюджетна цел или съответния план 
за корекции за постигане на тази цел 
се оценява въз основа на обща оценка, 
при която референтен показател е 
структурният баланс и която 
включва анализ на разходите с 
изчистени дискреционни мерки по 
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отношение на приходите, както се 
определя в член 5, параграф 1.

Or. en

Изменение 376
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от ДФЕС 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка. Подобно 
предупреждение се оповестява 
публично. Комисията представя и 
обяснява своите препоръки към 
съответната държава-членка пред 
Европейския парламент и 
компетентната комисия. В случай на 
значително отклонение Комисията 
може да изиска допълнителен доклад 
от съответната държава-членка.
Съветът, в рамките на един месец от 
всяко значително отклонение 
съгласно посоченото в първа алинея, 
приема препоръка за мерки на 
политиката, в която определя срок 
от не повече от пет месеца за 
справяне с отклонението, въз основа 
на препоръка на Комисията, 
основаваща се на член 121, параграф 4 
от ДФЕС. В случай на особено 
значително отклонение или на 
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особено сериозно положение срокът е 
не повече от три месеца. Съветът, по 
предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.
Комисията наблюдава мерките, 
съдържащи се в препоръката, въз 
основа на посещения с цел надзор в 
съответствие с член 6а и изготвя 
доклад на вниманието на Съвета. 
Докладът може да се оповести 
публично.
Ако съответната държава-членка не 
предприеме подходящо действие в 
рамките на срока, определен в 
препоръката на Съвета съгласно 
посоченото във втора алинея, 
Съветът незабавно приема 
окончателна препоръка, с която се 
установява неизпълнението от 
страна на държавата-членка, въз 
основа на допълнителна препоръка на 
Комисията, в съответствие с член 
121, параграф 4 от ДФЕС. 
Същевременно Съветът, по 
предложение на Комисията, 
представя официален доклад на 
Европейския съвет.
Процедурата от препоръката на 
Съвета, съгласно посоченото във 
втора алинея, до окончателната 
препоръка на Съвета и доклада до 
Европейския съвет съгласно 
посоченото в четвърта алинея, не 
продължава повече от шест месеца.

Or. en

Изменение 377
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка. Подобно 
предупреждение се оповестява 
публично и Европейският парламент 
незабавно приканва съответната 
държава-членка да обясни своите 
политики пред компетентната 
комисия. В случай на значително 
отклонение Комисията може да 
изиска допълнителен доклад от 
съответната държава-членка.
Съветът, в рамките на един месец от 
всяко значително отклонение 
съгласно посоченото в първа алинея, 
приема препоръка за мерки на 
политиката, в която определя срок 
от не повече от пет месеца за 
справяне с отклонението, въз основа 
на препоръка на Комисията, 
основаваща се на член 121, параграф 4 
от ДФЕС. В случай на особено 
значително отклонение или на 
особено сериозно положение срокът е 
не повече от три месеца. Съветът, по 
предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.
Комисията наблюдава мерките, 
съдържащи се в препоръката, въз 
основа на посещения с цел надзор в 
съответствие с член 6а и изготвя 
доклад на вниманието на Съвета. 
Докладът незабавно се оповестява 
публично.
Ако съответната държава-членка не 
предприеме подходящо действие в 
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рамките на срока, определен в 
препоръката на Съвета съгласно 
посоченото във втора алинея, 
Съветът незабавно приема 
окончателна препоръка, с която се 
установява неизпълнението от 
страна на държавата-членка, въз 
основа на допълнителна препоръка на 
Комисията, в съответствие с член 
121, параграф 4 от ДФЕС. 
Същевременно Съветът, по 
предложение на Комисията, 
представя официален доклад на 
Европейския съвет.
Процедурата от първата препоръка 
на Съвета, съгласно посоченото във 
втора алинея, до окончателната 
препоръка на Съвета и доклада до 
Европейския съвет, съгласно 
посоченото в четвърта алинея, не 
продължава повече от шест месеца.

Or. de

Изменение 378
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка. Това предупреждение 
се оповестява публично и 
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Европейският парламент може да 
прикани съответната държава-
членка да обясни своите политики 
пред компетентната комисия.
В рамките на два месеца след 
предупреждението Съветът приема 
препоръка, в която определя срок за 
справяне с отклонението, въз основа 
на препоръка на Комисията, в 
съответствие с член 121, параграф 4 
от ДФЕС. Съветът оповестява 
публично своята позиция.
Комисията наблюдава мерките, 
съдържащи се в препоръката, въз 
основа на посещения с цел надзор в 
съответствие с член 6а и изготвя 
доклад на вниманието на Съвета. 
Докладът се оповестява публично.
Ако съответната държава-членка не 
предприеме действие в рамките на 
срока, определен в препоръката на 
Съвета, Съветът приема 
допълнителна препоръка, с която се 
установява неизпълнението от 
страна на държавата-членка. Тогава 
съответната държава-членка трябва 
да приеме план за действие, одобрен 
от нейния парламент, в който 
предлага действия с цел гарантиране 
на резултатите, за които е поела 
ангажимент в рамките на 
Европейския семестър. Същевременно 
Съветът, по предложение на 
Комисията, представя официален 
доклад на Европейския съвет.
Процедурата, която е започнала с 
препоръката на Съвета, приключва с 
оценка на резултатите през 
следващия Европейски семестър.

Or. pt
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Изменение 379
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

В случай на значително отклонение от 
плана за коригиране за постигане на 
средносрочната цел, посочен в член 5, 
параграф 1, четвърта алинея от 
настоящия регламент Комисията може 
да изиска допълнителен доклад от 
съответната държава-членка, а също 
и с цел предотвратяване на 
възникването на прекомерен дефицит, в 
съответствие с член 121, параграф 4 от 
ДФЕС Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка. Подобно 
предупреждение се оповестява 
публично и Европейският парламент 
може да прикани съответната 
държава-членка да обясни своите 
политики пред компетентната 
комисия. В случай на значително 
отклонение Комисията може да 
изиска допълнителен доклад от 
съответната държава-членка.
Съветът, в рамките на един месец от 
всяко значително отклонение 
съгласно посоченото в първа алинея, 
приема препоръка за мерки на 
политиката, в която определя срок 
от не повече от пет месеца за 
справяне с отклонението, въз основа 
на препоръка на Комисията, 
основаваща се на член 121, параграф 4 
от ДФЕС. В случай на особено 
значително отклонение или на 
особено сериозно положение срокът е 
не повече от три месеца. Съветът, по 
предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.



AM\857518BG.doc 83/208 PE458.764v01-00

BG

Комисията наблюдава мерките, 
съдържащи се в препоръката, въз 
основа на посещения с цел надзор в 
съответствие с член 6а и изготвя 
доклад на вниманието на Съвета. 
Докладът може да се оповести 
публично.
Ако съответната държава-членка не 
предприеме подходящо действие в 
рамките на срока, определен в 
препоръката на Съвета съгласно 
посоченото във втора алинея, 
Съветът незабавно приема 
окончателна препоръка, с която се 
установява неизпълнението от 
страна на държавата-членка, въз 
основа на допълнителна препоръка на 
Комисията, в съответствие с член 
121, параграф 4 от ДФЕС. 
Същевременно Съветът, по 
предложение на Комисията, 
представя официален доклад на 
Европейския съвет.
Процедурата от препоръката на 
Съвета, съгласно посоченото във 
втора алинея, до окончателната 
препоръка на Съвета и доклада до 
Европейския съвет, съгласно 
посоченото в четвърта алинея, не 
продължава повече от шест месеца.

Or. en

Изменение 380
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 

В случай на значително отклонение от 
средносрочните бюджетни цели, а 
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политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

също и с цел предотвратяване на 
възникването на прекомерен дефицит 
или излишък, в съответствие с член 
121, параграф 4 от Договора Комисията 
може да отправи предупреждение към 
съответната държава-членка.

Or. en

Изменение 381
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

В случай на значително отклонение от 
плана за коригиране за постигане на 
средносрочната бюджетна цел, а 
също и с цел предотвратяване на 
възникването на прекомерен дефицит, в 
съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

Or. en

Изменение 382
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 1



AM\857518BG.doc 85/208 PE458.764v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

В случай на значително отклонение от 
устойчивото водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

Or. en

Изменение 383
Sharon Bowles

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

След като Комисията отправи 
предупреждение, се прилагат 
промените в третирането на 
капиталовите изисквания съгласно 
член 5а (нов) от Регламент .../2011 
относно ефективното прилагане на 
бюджетния надзор в еврозоната.

Or. en

Изменение 384
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително 
отклонение от благоразумното 
водене на фискална политика, ако са 
налице следните условия: надхвърляне 
на нарастването на разходите, 
съвместимо с благоразумна фискална 
политика, което не е компенсирано 
от дискреционни мерки за повишаване 
на приходите, или дискреционни 
мерки за намаляване на приходите, 
които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; 
отклонението е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5 % от БВП в рамките на 
една година или най-малко 0,25 % от 
БВП средногодишно за две 
последователни години.

заличава се

Or. en

Изменение 385
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, което 
не е компенсирано от дискреционни 
мерки за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, което 
не е компенсирано от дискреционни 
мерки за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 



AM\857518BG.doc 87/208 PE458.764v01-00

BG

в размер на най-малко 0,5 % от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,25 % от БВП средногодишно за две 
последователни години.

в размер на най-малко 0,25 % от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,1 % от БВП средногодишно за две 
последователни години.

Or. en

Изменение 386
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително 
отклонение от благоразумното 
водене на фискална политика, ако са 
налице следните условия: надхвърляне 
на нарастването на разходите, 
съвместимо с благоразумна фискална 
политика, което не е компенсирано 
от дискреционни мерки за повишаване 
на приходите, или дискреционни 
мерки за намаляване на приходите, 
които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; 
отклонението е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5 % от БВП в рамките на една 
година или най-малко 0,25 % от БВП 
средногодишно за две последователни 
години.

Оценката дали отклонението е 
значително включва най-вече следните 
критерии:

при държавите-членки, които не са 
постигнали средносрочната 
бюджетна цел, когато се оценява 
промяната в структурния баланс, 
отклонението се счита за значително, 
ако е в размер на най-малко 0,5 % от 
БВП в рамките на една година или най-
малко 0,25 % от БВП средногодишно за 
две последователни години; когато се 
оценява динамиката на разходите, 
като не се отчитат дискреционните 



PE458.764v01-00 88/208 AM\857518BG.doc

BG

мерки по отношение на приходите, 
отклонението се счита за 
значително, ако е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5 % от БВП в рамките на 
една година или като сбор за две 
последователни години.

Or. en

Изменение 387
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително 
отклонение от благоразумното 
водене на фискална политика, ако са 
налице следните условия: надхвърляне 
на нарастването на разходите, 
съвместимо с благоразумна фискална 
политика, което не е компенсирано 
от дискреционни мерки за повишаване 
на приходите, или дискреционни 
мерки за намаляване на приходите, 
които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; 
отклонението е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5 % от БВП в рамките на една 
година или най-малко 0,25 % от БВП 
средногодишно за две последователни 
години.

Оценката дали отклонението е 
значително включва най-вече следните 
критерии:

при държавите-членки, които не са 
постигнали средносрочната 
бюджетна цел, когато се оценява 
промяната в структурния баланс, 
отклонението се счита за значително, 
ако е в размер на най-малко 0,5 % от 
БВП в рамките на една година или най-
малко 0,25 % от БВП средногодишно за 
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две последователни години; когато се 
оценява динамиката на разходите, 
като не се отчитат дискреционните 
мерки по отношение на приходите, 
отклонението се счита за 
значително, ако е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5 % от БВП в рамките на 
една година или като сбор за две 
последователни години.

Or. en

Изменение 388
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително 
отклонение от благоразумното 
водене на фискална политика, ако са 
налице следните условия: надхвърляне 
на нарастването на разходите, 
съвместимо с благоразумна фискална 
политика, което не е компенсирано 
от дискреционни мерки за повишаване 
на приходите, или дискреционни 
мерки за намаляване на приходите, 
които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; 
отклонението е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5 % от БВП в рамките на една 
година или най-малко 0,25 % от БВП 
средногодишно за две последователни 
години.

Оценката дали отклонението е 
значително включва най-вече следните 
критерии:

при държавите-членки, които не са 
постигнали средносрочната 
бюджетна цел, когато се оценява 
промяната в структурния баланс, 
отклонението се счита за значително, 
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ако е в размер на най-малко 0,5 % от 
БВП в рамките на една година или най-
малко 0,25 % от БВП средногодишно за 
две последователни години; когато се 
оценява динамиката на разходите, 
като не се отчитат дискреционните 
мерки по отношение на приходите, 
отклонението се счита за 
значително, ако е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5 % от БВП в рамките на 
една година или като сбор за две 
последователни години.

Or. en

Изменение 389
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително 
отклонение от благоразумното водене 
на фискална политика, ако са налице 
следните условия: надхвърляне на 
нарастването на разходите, съвместимо 
с благоразумна фискална политика, 
което не е компенсирано от 
дискреционни мерки за повишаване на 
приходите, или дискреционни мерки за 
намаляване на приходите, които не са 
компенсирани с намаляване на 
разходите; отклонението е с общ ефект 
върху бюджетното салдо в размер на 
най-малко 0,5 % от БВП в рамките на 
една година или най-малко 0,25 % от 
БВП средногодишно за две 
последователни години.

Смята се, че установеното отклонение 
от плана за коригиране за постигане 
на средносрочната цел е значително, 
ако са налице следните условия: 
надхвърляне на нарастването на 
разходите над референтния 
средносрочен темп на растеж на 
потенциалния БВП, което не е 
компенсирано от дискреционни мерки 
за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
от годишното подобрение на 
бюджетното салдо, изисквано 
съгласно член 5, параграф 1, е с общ 
ефект върху бюджетното салдо в размер 
на най-малко 0,5 % от БВП в рамките на 
една година или най-малко 0,25 % от 
БВП средногодишно за две 
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последователни години.

Or. en

Изменение 390
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, 
което не е компенсирано от 
дискреционни мерки за повишаване на 
приходите, или дискреционни мерки за 
намаляване на приходите, които не са 
компенсирани с намаляване на 
разходите; отклонението е с общ 
ефект върху бюджетното салдо в 
размер на най-малко 0,5 % от БВП в 
рамките на една година или най-
малко 0,25 % от БВП средногодишно 
за две последователни години.

Смята се, че има значително отклонение 
от плана за коригиране за постигане 
на средносрочната бюджетна цел, ако 
са налице следните условия: 
надхвърляне на нарастването на 
разходите с изчистени публични 
инвестиции, съвместимо със 
средносрочната бюджетна цел, което 
не е компенсирано от дискреционни 
мерки за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите;

Or. en

Изменение 391
Alfredo Pallone

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, 
което не е компенсирано от 
дискреционни мерки за повишаване на 
приходите, или дискреционни мерки за 
намаляване на приходите, които не са 
компенсирани с намаляване на 
разходите; отклонението е с общ ефект 
върху бюджетното салдо в размер на 
най-малко 0,5 % от БВП в рамките на 
една година или най-малко 0,25 % от 
БВП средногодишно за две 
последователни години.

Смята се, че има значително отклонение 
от средносрочната бюджетна цел, ако 
са налице следните условия: 
нарастването на разходите не е 
съвместимо с плана за коригиране за 
постигане на средносрочната цел, 
което не е компенсирано от 
дискреционни мерки за повишаване на 
приходите, или дискреционни мерки за 
намаляване на приходите, които не са 
компенсирани с намаляване на 
разходите; отклонението е с общ ефект 
върху бюджетното салдо в размер на 
най-малко 0,5 % от БВП в рамките на 
една година или най-малко 0,25 % от 
БВП средногодишно за две 
последователни години.

Or. en

Изменение 392
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, което 
не е компенсирано от дискреционни 
мерки за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,5 % от БВП в 

Смята се, че има значително отклонение 
от устойчивото водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с устойчива 
фискална политика, което не е 
компенсирано от дискреционни мерки 
за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,5 % от БВП в 



AM\857518BG.doc 93/208 PE458.764v01-00

BG

рамките на една година или най-малко 
0,25 % от БВП средногодишно за две 
последователни години.

рамките на една година или най-малко 
0,25 % от БВП средногодишно за две 
последователни години.

Or. en

Изменение 393
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, което 
не е компенсирано от дискреционни 
мерки за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,5 % от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,25 % от БВП средногодишно за две 
последователни години.

Смята се, че има значително отклонение 
от устойчивото водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с устойчива 
фискална политика, което не е 
компенсирано от дискреционни мерки 
за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,5 % от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,25 % от БВП средногодишно за две 
последователни години.

Or. en

Изменение 394
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението не следва да бъде 
вземано под внимание, ако 
съответната държава-членка е 
преизпълнила значително 
средносрочната бюджетна цел, като 
се има предвид наличието на 
прекомерни макроикономически 
неравновесия, а бюджетните планове, 
изложени в програмата за 
стабилност, не застрашават 
изпълнението на тази цел през 
програмния период.

заличава се

Or. en

Изменение 395
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението не следва да бъде 
вземано под внимание, ако 
съответната държава-членка е 
преизпълнила значително 
средносрочната бюджетна цел, като 
се има предвид наличието на 
прекомерни макроикономически 
неравновесия, а бюджетните планове, 
изложени в програмата за 
стабилност, не застрашават 
изпълнението на тази цел през 
програмния период.

заличава се

Or. pt
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Изменение 396
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението не следва да бъде вземано 
под внимание, ако съответната държава-
членка е преизпълнила значително 
средносрочната бюджетна цел, като се 
има предвид наличието на прекомерни 
макроикономически неравновесия, а 
бюджетните планове, изложени в 
програмата за стабилност, не 
застрашават изпълнението на тази цел 
през програмния период.

Отклонението не следва да бъде вземано 
под внимание, ако съответната държава-
членка е преизпълнила средносрочната 
бюджетна цел или ако има на 
разположение кредити, получени в 
съответствие с точковата система, 
определена в член 10а, като се има 
предвид наличието на прекомерни 
макроикономически неравновесия, а 
бюджетните планове, изложени в 
програмата за стабилност, не 
застрашават изпълнението на тази цел 
през програмния период.

Or. en

Изменение 397
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер.

Отклонението може да не се счита за 
значително в условията на сериозен 
икономически спад за еврозоната или 
за ЕС като цяло, при условие че това 
не излага на риск фискалната 
устойчивост в средносрочен план.

Or. en
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Изменение 398
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер.

Отклонението може да не се счита за 
значително в условията на сериозен 
икономически спад за еврозоната или 
за ЕС като цяло, при условие че това 
не излага на риск фискалната 
устойчивост в средносрочен план.

Or. en

Изменение 399
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер.

Отклонението не се взема под внимание 
в условията на икономически спад.

Or. en

Изменение 400
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 1 – алинея 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер.

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер или 
при изключителни обстоятелства в 
дадена държава-членка.

Or. el

Изменение 401
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В случай че значителното 
отклонение от благоразумната фискална 
политика е устойчиво или е особено 
голямо, Съветът, по препоръка на 
Комисията, отправя препоръка към 
съответната държава-членка за вземане 
на необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от 
Комисията, публично оповестява 
препоръката.

(3) В случай че значителното 
отклонение от благоразумната фискална 
политика е устойчиво или е особено 
голямо, Комисията отправя препоръка 
към съответната държава-членка за 
вземане на необходимите корективни 
мерки. Съветът може да отхвърли 
такава препоръка на Комисията с 
квалифицирано мнозинство. Съветът 
публично оповестява препоръката и 
Европейският парламент може да 
прикани съответната държава-
членка да обясни своите политики 
пред компетентната комисия.

Or. de

Изменение 402
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
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Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от 
Комисията, публично оповестява 
препоръката.

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, в срок 
от един месец Съветът, по препоръка 
на Комисията, отправя препоръка към 
съответната държава-членка за вземане 
на необходимите корективни мерки. 
Комисията публично оповестява 
препоръката.

Or. en

Изменение 403
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя допълнителна препоръка към 
съответната държава-членка за вземане 
на необходимите мерки. Съветът, по 
предложение от Комисията, публично 
оповестява препоръката и 
Европейският парламент може да 
прикани съответната държава-
членка да обясни своите решения и 
политики пред компетентната 
парламентарна комисия.

Or. pt
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Изменение 404
Sari Essayah

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки по 
такъв начин, че отклонението да 
бъде компенсирано от 
съответстващо голямо 
преизпълнение на целите през 
следващите три години. Съветът, по 
предложение от Комисията, публично 
оповестява препоръката.

Or. fi

Изменение 405
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална 
политика е устойчиво или е особено 
голямо, Съветът, по препоръка на 
Комисията, отправя препоръка към 
съответната държава-членка за вземане 
на необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от 
Комисията, публично оповестява 

3. В случай че значителното отклонение 
от плана за коригиране за постигане 
на средносрочната бюджетна цел е 
устойчиво или е особено голямо, 
Комисията отправя препоръка към 
съответната държава-членка за вземане 
на необходимите корективни мерки. 
Съветът публично оповестява 
препоръката и Европейският 
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препоръката. парламент може да прикани 
съответната държава-членка да 
обясни своите политики пред 
компетентната комисия.

Or. en

Изменение 406
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална 
политика е устойчиво или е особено 
голямо, Съветът, по препоръка на 
Комисията, отправя препоръка към 
съответната държава-членка за вземане 
на необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.

3. В случай че значителното отклонение 
от средносрочните бюджетни цели е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.

Or. en

Изменение 407
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика 
е устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 

3. В случай че значителното отклонение 
от устойчивата фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Комисията отправя препоръка към 
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отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от 
Комисията, публично оповестява 
препоръката.

съответната държава-членка за вземане 
на необходимите корективни мерки. 
Съветът може да отхвърли такава 
препоръка на Комисията с 
квалифицирано мнозинство. Съветът 
публично оповестява препоръката и 
Европейският парламент може да 
прикани съответната държава-
членка да обясни своите политики 
пред компетентната комисия.

Or. en

Изменение 408
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от 
Комисията, публично оповестява 
препоръката.

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Комисията отправя препоръка към 
съответната държава-членка за вземане 
на необходимите корективни мерки. 
Съветът може да отхвърли такава 
препоръка на Комисията с 
квалифицирано мнозинство. Съветът 
публично оповестява препоръката и се 
приканва в Европейския парламент да 
обясни своето решение пред 
компетентната комисия.

Or. en
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Изменение 409
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика 
е устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.

3. В случай че значителното отклонение 
от устойчивата фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.

Or. en

Изменение 410
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка с дерогация 
предоставя на Съвета и на Комисията 
информацията, необходима за 
упражняването на регулярния 
многостранен надзор съгласно член 121 
от Договора, под формата на 
конвергентна програма, която създава 
необходимата основа за стабилност на 
цените и за силен устойчив растеж, 
спомагащ за създаването на заетост.

1. Всяка държава-членка с дерогация 
предоставя на Съвета и на Комисията 
информацията, необходима за 
упражняването на регулярния 
многостранен надзор съгласно член 121 
от Договора, под формата на 
конвергентна програма, която създава 
необходимата основа за стабилност на 
цените, за устойчивост на платежния 
баланс и за силен устойчив растеж, 
спомагащ за създаването на заетост.

Or. en
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Изменение 411
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка с дерогация 
предоставя на Съвета и на Комисията 
информацията, необходима за 
упражняването на регулярния 
многостранен надзор съгласно член 121 
от Договора, под формата на 
конвергентна програма, която създава 
необходимата основа за стабилност 
на цените и за силен устойчив растеж, 
спомагащ за създаването на заетост.

1. Всяка държава-членка с дерогация 
предоставя на Съвета и на Комисията 
информацията, необходима за 
упражняването на регулярния 
многостранен надзор съгласно член 121 
от Договора, под формата на 
конвергентна програма, която прилага 
мерките, насочени към постигане на 
целите за устойчив растеж и създаване 
на заетост.

Or. pt

Изменение 412
Thijs Berman

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква а)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка с дерогация 
предоставя на Съвета и на Комисията 
информацията, необходима за 
упражняването на регулярния 
многостранен надзор съгласно член 121 
от Договора, под формата на 
конвергентна програма, която създава 
необходимата основа за стабилност на 
цените и за силен устойчив растеж, 
спомагащ за създаването на заетост.

1. Всяка държава-членка с дерогация 
предоставя на Съвета и на Комисията 
информацията, необходима за 
упражняването на регулярния 
многостранен надзор съгласно член 121 
от Договора, под формата на 
конвергентна програма, която създава 
необходимата основа за стабилност на 
цените и за силен устойчив растеж, 
спомагащ за създаването на заетост и за 
социалното приобщаване.
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Or. en

Обосновка

Създаването на работни места е без съмнение най-важната задача на ЕС от гледна 
точка на икономическата политика. В своите политики държавите-членки следва да 
вземат под внимание и социалното приобщаване на уязвимите групи. Тези групи се 
състоят от хората, които са изключени от пазара на труда в продължение на дълъг 
период, и хората, които все още не са влезли в него (като младежите от бедни 
семейства) или окончателно са излезли от него (като пенсионерите).

Изменение 413
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка i) (нова)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Настоящ текст на уводната част на член 
7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 
1466/97: 

(-i) В член 7, параграф 2 уводната 
част се заменя със следния текст:

2. Програмите за сближаване 
предоставят следната информация, по-
специално относно промените, свързани 
със сближаването:

2. Програмите за сближаване се 
изготвят в съответствие с 
принципите, съдържащи се в 
Директивата на Съвета относно 
изискванията за бюджетните рамки 
на държавите-членки, и предоставят 
следната информация, по-специално 
относно промените, свързани със 
сближаването:

Or. en

Изменение 414
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка i)
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Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на съотношението 
на брутния държавен дълг спрямо БВП, 
очаквания растеж на държавните 
разходи, очаквания растеж на 
държавните приходи при непроменена 
политика и количествена оценка на 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите, 
средносрочните цели на паричната 
политика, връзката на тези цели със 
стабилността на валутния курс, както и 
с постигането на устойчиво сближаване;

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП; 
очакваното развитие на съотношението 
на брутния държавен дълг спрямо БВП; 
очаквания растеж на държавните 
разходи с отчетени циклични 
колебания; очаквания растеж на 
държавните приходи с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
отчетени циклични колебания при 
непроменена политика и количествена 
оценка на планираните дискреционни 
мерки по отношение на приходите; 
средносрочните цели на паричната 
политика; връзката на тези цели със 
стабилността на валутния курс, както и 
с постигането на устойчиво и реално 
сближаване;

Or. en

Изменение 415
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка i)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на съотношението 
на брутния държавен дълг спрямо БВП, 
очаквания растеж на държавните 

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на съотношението 
на брутния държавен дълг спрямо БВП, 
очаквания растеж на държавните 
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разходи, очаквания растеж на 
държавните приходи при непроменена 
политика и количествена оценка на 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите, 
средносрочните цели на паричната 
политика, връзката на тези цели със 
стабилността на валутния курс, както и 
с постигането на устойчиво сближаване;

разходи, очаквания растеж на 
държавните приходи при непроменена и 
променена политика и количествена 
оценка на планираните дискреционни 
мерки по отношение на приходите, 
средносрочните цели на паричната 
политика, връзката на тези цели със 
стабилността на валутния курс, както и 
с постигането на устойчиво сближаване;

Or. en

Изменение 416
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка i)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на съотношението 
на брутния държавен дълг спрямо 
БВП, очаквания растеж на държавните 
разходи, очаквания растеж на 
държавните приходи при непроменена 
политика и количествена оценка на 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите, 
средносрочните цели на паричната 
политика, връзката на тези цели със 
стабилността на валутния курс, както и 
с постигането на устойчиво сближаване;

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на съотношението 
и размера на отделните видове дълг 
(държавен, корпоративен и личен) 
спрямо БВП, очаквания растеж на 
държавните разходи, очаквания растеж 
на държавните приходи при 
непроменена политика и количествена 
оценка на планираните дискреционни 
мерки по отношение на приходите, 
средносрочните цели на паричната 
политика, връзката на тези цели със 
стабилността на валутния курс, както и 
с постигането на устойчиво сближаване;

Or. hu



AM\857518BG.doc 107/208 PE458.764v01-00

BG

Изменение 417
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка i)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на съотношението 
на брутния държавен дълг спрямо БВП, 
очаквания растеж на държавните 
разходи, очаквания растеж на 
държавните приходи при непроменена 
политика и количествена оценка на 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите, 
средносрочните цели на паричната 
политика, връзката на тези цели със 
стабилността на валутния курс, както и 
с постигането на устойчиво сближаване;

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на съотношението 
на брутния държавен дълг спрямо БВП, 
очаквания растеж на държавните 
разходи, като се вземат предвид по-
специално условията и критериите за 
установяване на растежа на 
разходите съгласно член 9, параграф 1, 
очаквания растеж на държавните 
приходи при непроменена политика и 
количествена оценка на планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите, средносрочните цели на 
паричната политика, връзката на тези 
цели със стабилността на валутния курс, 
както и с постигането на устойчиво 
сближаване;

Or. en

Изменение 418
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка i)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
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държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на съотношението 
на брутния държавен дълг спрямо БВП, 
очаквания растеж на държавните 
разходи, очаквания растеж на 
държавните приходи при непроменена 
политика и количествена оценка на 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите, 
средносрочните цели на паричната 
политика, връзката на тези цели със 
стабилността на валутния курс, както и 
с постигането на устойчиво сближаване;

държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на съотношението 
на брутния държавен дълг спрямо БВП, 
очаквания растеж на държавните 
разходи, като се вземат предвид по-
специално условията и критериите за 
установяване на растежа на 
разходите съгласно член 9, параграф 1, 
очаквания растеж на държавните 
приходи при непроменена политика и 
количествена оценка на планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите, средносрочните цели на 
паричната политика, връзката на тези 
цели със стабилността на валутния курс, 
както и с постигането на устойчиво 
сближаване;

Or. en

Изменение 419
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка i)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на съотношението 
на брутния държавен дълг спрямо БВП, 
очаквания растеж на държавните 
разходи, очаквания растеж на 
държавните приходи при непроменена 
политика и количествена оценка на 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите, 
средносрочните цели на паричната 
политика, връзката на тези цели със 
стабилността на валутния курс, както и 
с постигането на устойчиво сближаване;

(a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на съотношението 
на брутния държавен дълг спрямо БВП, 
очаквания растеж на държавните 
разходи, като се вземат предвид по-
специално условията и критериите за 
установяване на растежа на 
разходите съгласно член 9, параграф 1, 
очаквания растеж на държавните 
приходи при непроменена политика и 
количествена оценка на планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите, средносрочните цели на 
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паричната политика, връзката на тези 
цели със стабилността на валутния курс, 
както и с постигането на устойчиво 
сближаване;

Or. en

Изменение 420
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка i)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на съотношението 
на брутния държавен дълг спрямо БВП, 
очаквания растеж на държавните 
разходи, очаквания растеж на 
държавните приходи при непроменена 
политика и количествена оценка на 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите, 
средносрочните цели на паричната 
политика, връзката на тези цели със 
стабилността на валутния курс, както и 
с постигането на устойчиво сближаване;

a) средносрочната бюджетна цел и 
плана за корекции за постигане на тази 
цел за салдото на консолидирания 
държавен бюджет като процент от БВП, 
очакваното развитие на съотношението 
на нетния държавен дълг спрямо БВП, 
очаквания растеж на държавните 
разходи, очаквания растеж на 
държавните приходи при непроменена 
политика и количествена оценка на 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите, 
средносрочните цели на паричната 
политика, връзката на тези цели със 
стабилността на валутния курс, както и 
с постигането на устойчиво сближаване;

Or. en

Изменение 421
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка iа) (нова) 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква aа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(ia) В член 7, параграф 2 се създава 
следната буква:
„aa) информация относно 
съгласуваността на средносрочната 
бюджетна цел с целите на Съюза за 
работни места и интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
основните насоки за икономическите 
политики на държавите-членки и на 
Съюза, и насоките за политиките за 
заетост на държавите-членки.“

Or. en

Изменение 422
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка iа) (нова) 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ia) В член 7, параграф 2 се създава 
следната буква:
„aa) информация относно 
съгласуваността на средносрочната 
бюджетна цел с националната 
програма за реформи в рамките на 
целите на Съюза за растеж и 
работни места, основните насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза и 
насоките за политиките за заетост 
на държавите-членки;“

Or. en
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Изменение 423
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка ii)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) количествена оценка на предприетите 
или предложените бюджетни и други 
мерки на икономическата политика за 
постигане целите на програмата, 
съдържаща анализ на разходите и 
ползите на основните структурни 
реформи, които имат преки 
разходоспестяващи ефекти в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаване на потенциалния растеж;

в) количествена оценка на предприетите 
или предложените бюджетни и други 
мерки на икономическата политика за 
постигане целите на програмата, 
съдържаща анализ на разходите и 
ползите на основните структурни 
реформи, които са благоприятни за 
постигането на целите на Съюза за 
работни места и интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж;

Or. en

Изменение 424
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка ii)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) количествена оценка на предприетите 
или предложените бюджетни и други 
мерки на икономическата политика за 
постигане целите на програмата, 
съдържаща анализ на разходите и 
ползите на основните структурни 
реформи, които имат преки 
разходоспестяващи ефекти в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаване на потенциалния растеж;

в) количествена оценка на предприетите 
или предложените бюджетни и други 
мерки на икономическата политика за 
постигане целите на програмата, 
съдържаща анализ на разходите и 
ползите на основните структурни 
реформи, които са благоприятни за 
постигането на целите на Съюза за 
растеж и работни места;

Or. en
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Изменение 425
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква б) – подточка ii)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) количествена оценка на предприетите 
или предложените бюджетни и други 
мерки на икономическата политика за 
постигане целите на програмата, 
съдържаща анализ на разходите и 
ползите на основните структурни 
реформи, които имат преки 
разходоспестяващи ефекти в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаване на потенциалния растеж;

в) количествена оценка на предприетите 
или предложените бюджетни и други 
мерки на икономическата политика за 
постигане целите на програмата, 
съдържаща изчерпателен анализ на 
разходите и ползите на основните 
структурни реформи, които имат преки 
разходоспестяващи ефекти в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаване на потенциалния растеж;

Or. en

Изменение 426
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква ба) (нова) 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бa) В член 7 се добавя следният 
параграф:
„2а. Конвергентните програми се 
основават на реалистични 
макроикономически и бюджетни 
прогнози, които гарантират най-
актуална информация. Бюджетното 
планиране се основава на най-
вероятния макрофискален сценарий. 
Значителните различия между 
избрания макрофискален сценарий и 
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прогнозите на Комисията са предмет 
на последваща оценка и когато 
такива бъдат установени, те се 
обясняват от Комисията или от 
държавата-членка, засегната от 
грешката във връзка с 
прогнозирането.“ 

Or. en

Изменение 427
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква ба) (нова) 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 2 a (нов )

Текст, предложен от Комисията Изменение

(бa) В член 7 се добавя следният 
параграф:
„2a. Конвергентните програми се 
основават на реалистични и 
предпазливи макроикономически и 
бюджетни прогнози, които използват 
най-актуална информация. 
Бюджетното планиране се основава 
на най-вероятния макрофискален 
сценарий или на по-предпазлив 
сценарий, в който подробно са 
посочени отклоненията от най-
вероятния макрофискален сценарий. 
Макроикономическите и 
бюджетните прогнози се изготвят 
от независими органи, като се вземат 
под внимание прогнозите на 
Комисията. Значителните различия 
между избрания макрофискален 
сценарий и прогнозите на Комисията 
се обясняват в конвергентната 
програма и служат за референция, 
когато грешките във връзка с 
прогнозирането са предмет на 
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последваща оценка.“

Or. de

Изменение 428
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в) 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 
следващите три години.

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи и техния принос 
за изпълнението на целите на Съюза 
за растеж и заетост, очаквания път 
на развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите, държавните 
инвестиционни разходи в 
съответствие с целите за публични 
инвестиции, определени в рамките на 
Европейския семестър, и основните 
икономически допускания, посочени в 
параграф 2, букви а), aa) и б), се 
представя на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.

Or. en

Изменение 429
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 
следващите три години.

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи и техния принос 
за изпълнението на целите на Съюза 
за работни места и интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, 
очаквания път на развитие на 
държавните приходи при непроменена 
политика, планираните дискреционни 
мерки по отношение на приходите, 
пътя за растеж и показателите за 
конкурентоспособността на 
икономиката и основните 
икономически допускания, посочени в 
параграф 2, букви а), aa) и б), се 
представя на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.

Or. en

Изменение 430
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите, развитието на салдото по 
текущата сметка и на външния дълг, 
и основните икономически допускания, 
посочени в параграф 2, букви а) и б), се 
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текущата година и най-малко 
следващите три години.

представя на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.

Or. en

Изменение 431
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 
следващите три години.

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена и променена политика, 
планираните дискреционни мерки по 
отношение на приходите и основните 
икономически допускания, посочени в 
параграф 2, букви а) и б), се представя 
на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.

Or. en

Изменение 432
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 3. Информацията относно развитието на 
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салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 
следващите три години.

салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите, със съответна 
количествена оценка, и основните 
икономически допускания, посочени в 
параграф 2, букви а) и б), се представя 
на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.

Or. en

Изменение 433
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 
следващите три години.

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите, със съответна 
количествена оценка, и основните 
икономически допускания, посочени в 
параграф 2, букви а) и б), се представя 
на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.

Or. en
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Изменение 434
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 
следващите три години.

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите, със съответна 
количествена оценка, и основните 
икономически допускания, посочени в 
параграф 2, букви а) и б), се представя 
на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.

Or. en

Изменение 435
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите, със съответна 
количествена оценка, и основните 
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букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 
следващите три години.

икономически допускания, посочени в 
параграф 2, букви а) и б), се представя 
на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.

Or. en

Изменение 436
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 
следващите три години.

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите, пътя на растеж и 
основните икономически допускания, 
посочени в параграф 2, букви а) и б), се 
представя на годишна основа и обхваща 
предходната година, текущата година и 
най-малко следващите три години.

Or. pt

Изменение 437
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 – буква в)
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 7 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 
следващите три години.

3. Информацията относно развитието на 
салдото на консолидирания държавен 
бюджет и дела на дълга, растежа на 
държавните разходи, очаквания път на 
развитие на държавните приходи при 
непроменена политика, планираните 
дискреционни приходи и дискреционни 
мерки, и основните икономически 
допускания, посочени в параграф 2, 
букви а) и б), се представя на годишна 
основа и обхваща предходната година, 
текущата година и най-малко 
следващите три години.

Or. en

Изменение 438
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 8 – параграф – 1 (нов ) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 8, преди параграф 1 се добавя 
следният параграф:
„-1. Без да се засяга принципът на 
субсидиарност, държавите-членки 
провеждат консултации със своите 
социални партньори на национално 
равнище и получават одобрението на 
своите национални парламенти за 
проекта на конвергентната 
програма.“

Or. en
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Изменение 439
Vicky Ford

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 8 – параграф 1 a (нов )

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. В член 8, след параграф 1 се добавя 
следният параграф:
„1a. За страните, чиято фискална 
година не съвпада с календарната, 
конвергентната програма се 
представя след внасянето на 
бюджета в националния парламент и 
възможно най-близо до неговото 
публикуване.“

Or. en

Изменение 440
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на оценките, извършвани от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранното наблюдение 
съгласно член 121 от Договора, 
разглежда средносрочните бюджетни 
цели, представени от съответната 
държава-членка, оценява дали 
икономическите допускания, на които 
се основава програмата, са реалистични 
и дали предприетите или 
предвижданите мерки за спазване на 
плана за корекции са достатъчни за 
постигане на средносрочната бюджетна 

Въз основа на оценките, извършвани от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранното наблюдение 
съгласно член 121 от ДФЕС и прегледа 
на осъществяването на политиките 
за заетостта съгласно член 148 от 
ДФЕС, разглежда средносрочните 
бюджетни цели, представени от 
съответната държава-членка в нейните 
конвергентни програми, оценява дали 
икономическите допускания, на които 
се основават програмите, са 
реалистични, дали планът за корекции 
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цел по време на цикъла и за постигане 
на устойчиво сближаване.

за постигането на средносрочната 
бюджетна цел е подходящ, дали 
държавата-членка е изпълнила целта 
за публични инвестиции, определена в 
рамките на Европейския семестър и 
дали предприетите или предвижданите 
мерки за спазване на плана за корекции 
са достатъчни за постигане на 
средносрочната бюджетна цел по време 
на цикъла.

Or. en

Изменение 441
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въз основа на оценките, извършвани от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, Съветът, в рамките 
на многостранното наблюдение 
съгласно член 121 от Договора, 
разглежда средносрочните бюджетни 
цели, представени от съответната 
държава-членка, оценява дали 
икономическите допускания, на 
които се основава програмата, са 
реалистични и дали предприетите или 
предвижданите мерки за спазване на 
плана за корекции са достатъчни за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел по време на цикъла и за постигане 
на устойчиво сближаване.

Въз основа на оценките, извършвани от 
Комисията, Икономическия и финансов 
комитет и Комитета за социална 
закрила, Съветът, в рамките на 
многостранното наблюдение съгласно 
член 121 от Договора, разглежда 
средносрочните бюджетни цели, 
представени от съответната държава-
членка, оценява дали планът за 
корекции за постигането на 
средносрочната бюджетна цел е 
подходящ и дали предприетите или 
предвижданите мерки за спазване на 
плана за корекции са достатъчни за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел по време на цикъла и за постигане 
на устойчиво и реално сближаване.

Or. en
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Изменение 442
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 1 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
1% от БВП.

Or. en

Изменение 443
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
положителен темп на растеж на 
БВП на държавата-членка, докато те 
може да са по-ограничени в периоди на 
отрицателен темп на растеж на 
БВП на държавата-членка. За 
държавите-членки с високо ниво на 
задлъжнялост и/или прекалено големи 
макроикономически неравновесия 
Съветът проверява дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и отчетени циклични колебания 
надвишава 0,5 % от БВП. За държавите-
членки от ВКМ2 Съветът проверява 
дали съответната държава-членка следва 
политика на подходящо годишно 
подобрение на структурния баланс с 
изчистени еднократни и временни 
мерки, което е необходимо за постигане 
на средносрочната бюджетна цел, с 
референтна стойност в размер на 0,5% 
от БВП.

Or. en

Изменение 444
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 

Когато оценяват плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът и Комисията вземат 
предвид дали се полагат повече усилия 
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благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

при благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки, 
които са изправени пред ниво на 
задлъжнялост, надвишаващо 60 % от 
БВП, или пред подчертан риск от 
устойчивост на задлъжнялостта 
като цяло, Съветът и Комисията 
проверяват дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и отчетени циклични колебания 
надвишава 0,5 % от БВП. За държавите-
членки от ВКМ2 Съветът и Комисията 
проверяват дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

Or. en

Изменение 445
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 

Когато оценяват плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът и Комисията вземат 
предвид дали се полагат повече усилия 
при благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки, 
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високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

които са изправени пред ниво на 
задлъжнялост, надвишаващо 60 % от 
БВП, или пред подчертан риск от 
устойчивост на задлъжнялостта 
като цяло, Съветът и Комисията 
проверяват дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и отчетени циклични колебания 
надвишава значително 0,5 % от БВП. 
За държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
и Комисията проверяват дали 
съответната държава-членка следва 
политика на подходящо годишно 
подобрение на структурния баланс с 
изчистени еднократни и временни 
мерки, което е необходимо за постигане 
на средносрочната бюджетна цел, с 
референтна стойност в размер на 0,5% 
от БВП.

Or. en

Изменение 446
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 

Когато оценяват плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът и Комисията вземат 
предвид дали се полагат повече усилия 
при благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки, 
които са изправени пред ниво на 
задлъжнялост, надвишаващо 60 % от 
БВП, или пред подчертан риск от 
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годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

устойчивост на задлъжнялостта 
като цяло, Съветът и Комисията 
проверяват дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и отчетени циклични колебания 
надвишава значително 0,5 % от БВП. 
За държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
и Комисията проверяват дали 
съответната държава-членка следва 
политика на подходящо годишно 
подобрение на структурния баланс с 
изчистени еднократни и временни 
мерки, което е необходимо за постигане 
на средносрочната бюджетна цел, с 
референтна стойност в размер на 0,5% 
от БВП.

Or. en

Изменение 447
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. За 

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
ниво на държавния дълг, надвишаващо 
референтната стойност от 60 % от 
БВП, или с подчертан риск по 
отношение на фискалната 
устойчивост и/или прекалено големи 
макроикономически неравновесия 
Съветът проверява дали годишното 
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държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и отчетени циклични колебания 
надвишава 0,5 % от БВП. За държавите-
членки от ВКМ2 Съветът проверява 
дали съответната държава-членка следва 
политика на подходящо годишно 
подобрение на структурния баланс с 
изчистени еднократни и временни 
мерки, което е необходимо за постигане 
на средносрочната бюджетна цел, с 
референтна стойност в размер на 0,5% 
от БВП.

Or. en

Изменение 448
Alfredo Pallone

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 

Когато оценяват плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът и Комисията вземат 
предвид дали се полагат повече усилия 
при благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост, висока 
задлъжнялост на частния сектор, 
значителни условни и/или скрити 
задължения и/или прекалено големи 
макроикономически неравновесия 
Съветът и Комисията проверяват дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. За 
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годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

държавите-членки от ВКМ2 Съветът и 
Комисията проверяват дали 
съответната държава-членка следва 
политика на подходящо годишно 
подобрение на структурния баланс с 
изчистени еднократни и временни 
мерки, което е необходимо за постигане 
на средносрочната бюджетна цел, с 
референтна стойност в размер на 0,5% 
от БВП.

Or. en

Обосновка

Всички тези фактори са от значение за оценяването на цялостната устойчивост на 
съответната страна.

Изменение 449
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. За 

Когато оценяват плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът и Комисията вземат 
предвид дали се полагат повече усилия 
при благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост Съветът и 
Комисията проверяват дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания е поне 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът и 
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държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

Комисията проверяват дали 
съответната държава-членка следва 
политика на подходящо годишно 
подобрение на баланса, коригиран в 
дългосрочен или структурен план или 
спрямо фазата на икономическия 
цикъл, с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

Or. en

Изменение 450
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са 
по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на 
бюджетното салдо с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
отчетени циклични колебания 
надвишава 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 
Съветът проверява дали 
съответната държава-членка следва 
политика на подходящо годишно 

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът проверява дали 
съответната държава-членка следва 
политика на подходящо годишно 
подобрение на структурния баланс с 
изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания, което е необходимо за 
постигане на средносрочната 
бюджетна цел. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на първичното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. 
Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
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подобрение на структурния баланс с 
изчистени еднократни и временни 
мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната 
бюджетна цел, с референтна 
стойност в размер на 0,5% от БВП.

конюнктура, докато те може да са 
по-ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура.

Or. pt

Изменение 451
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на 
бюджетното салдо с изчистени 
еднократни и други временни мерки и 
отчетени циклични колебания 
надвишава 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки от 
ВКМ2 Съветът проверява дали 
съответната държава-членка следва 
политика на подходящо годишно 
подобрение на структурния баланс с 
изчистени еднократни и временни 
мерки, което е необходимо за постигане 
на средносрочната бюджетна цел, с 
референтна стойност в размер на 0,5% 
от БВП.
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Изменение 452
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени или преустановени в 
периоди на неблагоприятна 
икономическа конюнктура. За 
държавите-членки с високо ниво на 
нетната задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания е разумно близо до 0,5 % от 
БВП. За държавите-членки от ВКМ2 
Съветът проверява дали съответната 
държава-членка следва политика на 
подходящо годишно подобрение на 
структурния баланс с изчистени 
еднократни и временни мерки, което е 
необходимо за постигане на 
средносрочната бюджетна цел, с 
референтна стойност в размер на 0,5% 
от БВП.

Or. en
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Изменение 453
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те може да са по-
ограничени в периоди на 
неблагоприятна икономическа 
конюнктура. За държавите-членки с 
високо ниво на задлъжнялост и/или 
прекалено големи макроикономически 
неравновесия Съветът проверява дали 
годишното подобрение на бюджетното 
салдо с изчистени еднократни и други 
временни мерки и отчетени циклични 
колебания надвишава 0,5 % от БВП. За 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съответната държава-
членка следва политика на подходящо 
годишно подобрение на структурния 
баланс с изчистени еднократни и 
временни мерки, което е необходимо за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, с референтна стойност в размер на 
0,5% от БВП.

Когато оценява плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел, Съветът взема предвид дали се 
полагат повече усилия при 
благоприятна икономическа 
конюнктура, докато те са по-ограничени 
в периоди на неблагоприятна 
икономическа конюнктура в 
съответствие с точковата система, 
определена в член 10а. За държавите-
членки с високо ниво на задлъжнялост 
и/или прекалено големи 
макроикономически неравновесия 
Съветът проверява дали годишното 
подобрение на бюджетното салдо с 
изчистени еднократни и други временни 
мерки и отчетени циклични колебания 
надвишава 0,5 % от БВП. За държавите-
членки от ВКМ2 Съветът проверява 
дали съответната държава-членка следва 
политика на подходящо годишно 
подобрение на структурния баланс с 
изчистени еднократни и временни 
мерки, което е необходимо за постигане 
на средносрочната бюджетна цел, с 
референтна стойност в размер на 0,5% 
от БВП.

Or. en

Изменение 454
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
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Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно 
постигане и поддържане на 
средносрочната бюджетна цел, 
Съветът проверява дали 
нарастването на държавните 
разходи, разгледано заедно с 
резултата от взетите или 
предложените мерки по отношение 
на приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

заличава се

Or. en

Изменение 455
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно 
постигане и поддържане на 
средносрочната бюджетна цел, 
Съветът проверява дали нарастването 
на държавните разходи, разгледано 
заедно с резултата от взетите или 
предложените мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

Достатъчен напредък към постигане 
на СБЦ се преценява въз основа на 
обща оценка, при която референтен 
показател е структурният баланс и 
която включва анализ на разходите с 
изчистени дискреционни мерки по 
отношение на приходите. За тази цел 
Съветът и Комисията проверяват дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или планираните мерки по отношение 
на приходите, отговаря на следните 
условия:

Or. en
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Изменение 456
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно 
постигане и поддържане на 
средносрочната бюджетна цел, 
Съветът проверява дали нарастването 
на държавните разходи, разгледано 
заедно с резултата от взетите или 
предложените мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

Достатъчен напредък към постигане 
на СБЦ се преценява въз основа на 
обща оценка, при която референтен 
показател е структурният баланс и 
която включва анализ на разходите с 
изчистени дискреционни мерки по 
отношение на приходите. За тази цел 
Съветът и Комисията проверяват дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или планираните мерки по отношение 
на приходите, отговаря на следните 
условия:

Or. en

Изменение 457
Alfredo Pallone

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или предложените мерки по отношение 
на приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и Комисията 
проверяват дали нарастването на 
държавните разходи, разгледано заедно 
с резултата от взетите или 
предложените мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с плана за 
корекции за постигане на 
средносрочната цел.
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Or. en

Изменение 458
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или предложените мерки по отношение 
на приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и Комисията 
проверяват дали нарастването на 
държавните разходи, разгледано заедно 
с резултата от взетите или 
предложените мерки по отношение на 
приходите, е в съответствие с 
устойчивото водене на фискална 
политика и с целите на Съюза за 
работни места и интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж

Or. en

Изменение 459
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или предложените мерки по отношение 
на приходите, е в съответствие с 

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът и Комисията 
проверяват дали нарастването на 
държавните разходи, разгледано заедно 
с резултата от взетите или 
предложените мерки по отношение на 
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благоразумното водене на фискална 
политика.

приходите, е в съответствие с 
устойчивото водене на фискална 
политика.

Or. en

Изменение 460
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или предложените мерки по отношение 
на приходите, е в съответствие с 
благоразумното водене на фискална 
политика.

За да се подсигури ефективно постигане 
и поддържане на средносрочната 
бюджетна цел, Съветът проверява дали 
нарастването на държавните разходи, 
разгледано заедно с резултата от взетите 
или предложените мерки по отношение 
на приходите, е в съответствие с 
устойчивото водене на фискална 
политика.

Or. en

Изменение 461
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се 
смята за благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

заличава се
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а) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното 
нарастване на разходите не 
надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на 
БВП, освен ако надхвърлянето е 
съпътствано от дискреционни мерки 
по отношение на приходите;
б) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното 
нарастване на разходите не 
надхвърля определено равнище под 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа 
на нарастване на държавните 
разходи и благоразумния средносрочен 
темп на растеж на БВП се определя 
така, че да се подсигури съответният 
напредък към постигането на 
средносрочната бюджетна цел;
в) дискреционното намаляване на 
държавни приходи по определени пера 
е съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на други пера на държавни 
приходи, или от комбинация от 
двете.

Or. en

Изменение 462
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, без да се засяга 
приемането на активна бюджетна 
политика, когато такава е 
необходима, ако са изпълнени следните 
условия:

Or. pt

Изменение 463
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Водената фискална политика се смята за 
устойчива и следователно 
благоприятна за постигането и 
устойчивостта на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Or. en

Изменение 464
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Водената фискална политика се смята за 
ефективна и благоразумна и 
следователно благоприятна за 
постигането и устойчивостта на 
средносрочната бюджетна цел, ако са 
изпълнени следните условия:

Or. en

Изменение 465
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Водената фискална политика се смята за 
благоразумна и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Водената фискална политика се смята за 
устойчива и следователно 
благоприятна за постигането и 
поддържането на средносрочната 
бюджетна цел, ако са изпълнени 
следните условия:

Or. en

Изменение 466
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното 

a) нарастването на структурните 
фискални приходи, държавните 
приходи с отчетени циклични 
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нарастване на разходите не надхвърля 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

колебания и изчистени еднократни и 
други временни мерки не намалява под 
средносрочния темп на растеж на 
БВП за десет години напред, който се 
актуализира редовно, а нарастването 
на държавните разходи обичайно не 
надхвърля средносрочния темп на 
растеж на БВП за десет години напред, 
който се актуализира редовно.

Or. en

Изменение 467
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите;

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля референтния 
средносрочен темп на потенциалния 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

Or. en

Изменение 468
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите;

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля референтния 
средносрочен темп на потенциалния 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

Or. en

Изменение 469
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите;

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля референтния 
средносрочен темп на потенциалния 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

Or. en

Изменение 470
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
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Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите;

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишният темп на нарастване на 
първичното салдо не надхвърля 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

Or. pt

Изменение 471
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите;

a) при държавите-членки, които са 
постигнали средносрочната бюджетна 
цел, годишното нарастване на разходите 
не надхвърля устойчивия средносрочен 
темп на растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите;

Or. en

Изменение 472
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
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Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното 
нарастване на разходите не надхвърля 
определено равнище под 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа 
на нарастване на държавните разходи 
и благоразумния средносрочен темп 
на растеж на БВП се определя така, 
че да се подсигури съответният 
напредък към постигането на 
средносрочната бюджетна цел;

б) дискреционните увеличения, 
надхвърлящи тази норма за разходите, 
или дискреционните намаления на 
данъчните приходи са съпътствани 
от други дискреционни мерки по 
отношение на разходите и/или на 
данъчните приходи.

Or. en

Изменение 473
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване 
на разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е 
съпътствано от дискреционни мерки 
по отношение на приходите. 
Разликата между темпа на нарастване 
на държавните разходи и 

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишният темп на 
нарастване на първичното салдо следва 
да е по-нисък от благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП. 
Разликата между темповете следва да 
подсигури съответния напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел, без да се засяга 
прилагането на активна бюджетна 
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благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че 
да се подсигури съответният 
напредък към постигането на 
средносрочната бюджетна цел;

политика когато такава е 
необходима.

Or. pt

Изменение 474
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответният напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под референтния 
средносрочен темп на потенциалния 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
референтния средносрочен темп на 
потенциалния растеж на БВП се 
определя така, че да се подсигури 
съответният напредък към постигането 
на средносрочната бюджетна цел;

Or. en

Изменение 475
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
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Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 
растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответният напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под референтния 
средносрочен темп на потенциалния 
растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
референтния средносрочен темп на 
потенциалния растеж на БВП се 
определя така, че да се подсигури 
съответният напредък към постигането 
на средносрочната бюджетна цел;

Or. en

Изменение 476
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под благоразумния 
средносрочен темп на растеж на БВП, 
освен ако надхвърлянето е съпътствано 
от дискреционни мерки по отношение 
на приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
благоразумния средносрочен темп на 

б) при държавите-членки, които все още 
не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, годишното нарастване на 
разходите не надхвърля определено 
равнище под устойчивия средносрочен 
темп на растеж на БВП, освен ако 
надхвърлянето е съпътствано от 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите. Разликата между темпа на 
нарастване на държавните разходи и 
устойчивия средносрочен темп на 
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растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответният напредък към 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел;

растеж на БВП се определя така, че да 
се подсигури съответният и устойчив 
напредък към постигането на 
средносрочната бюджетна цел;

Or. en

Изменение 477
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дискреционното намаляване на 
държавни приходи по определени пера 
е съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на други пера на държавни 
приходи, или от комбинация от 
двете.

в) устойчивото водене на фискална 
политика означава да се обърне 
адекватно и специално внимание на 
дългосрочните решаващи фактори за 
икономическата устойчивост като 
социално приобщаване, изменение на 
климата и други външни последици за 
околната среда, както и разходи, 
свързани с включването в рамките на 
системата на други отрицателни 
външни ефекти, които 
представляват бреме за бъдещите 
поколения.

Устойчивият средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, 
които се актуализират редовно.

Or. en

Изменение 478
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
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Регламент (EО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дискреционното намаляване на 
държавни приходи по определени пера 
е съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на други пера на държавни 
приходи, или от комбинация от двете.

в) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, дискреционното 
намаляване на държавните приходи по 
определени пера е съпътствано или от 
намаляване на разходите, или от 
дискреционно нарастване на 
държавните приходи по други пера, 
или от комбинация от двете.

От общата сума на разходите следва 
да бъдат изключени разходите за 
лихви, разходите по програми на ЕС, 
на които изцяло съответстват 
приходи от фондовете на ЕС, и 
недискреционни промени в разходите 
за обезщетения за безработица.
Надхвърлянето на нарастването на 
разходите над средносрочната 
референтна стойност не следва да се 
счита за нарушение на референтната 
стойност дотолкова, доколкото се 
компенсира напълно от нарастване 
на приходите, регламентирано в 
закон.

Or. en

Изменение 479
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дискреционното намаляване на 
държавни приходи по определени пера 
е съпътствано или от намаляване на 

в) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, дискреционното 
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разходите, или от дискреционно 
нарастване на други пера на държавни 
приходи, или от комбинация от двете.

намаляване на държавните приходи по 
определени пера е съпътствано или от 
намаляване на разходите, или от 
дискреционно нарастване на 
държавните приходи по други пера, 
или от комбинация от двете.

От общата сума на разходите следва 
да бъдат изключени разходите за 
лихви, разходите по програми на ЕС, 
на които изцяло съответстват 
приходи от фондовете на ЕС, и 
недискреционни промени в разходите 
за обезщетения за безработица.
Надхвърлянето на нарастването на 
разходите над средносрочната 
референтна стойност не следва да се 
счита за нарушение на референтната 
стойност дотолкова, доколкото се 
компенсира напълно от нарастване 
на приходите, регламентирано в 
закон.

Or. en

Изменение 480
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дискреционното намаляване на 
държавни приходи по определени пера 
е съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на други пера на държавни 
приходи, или от комбинация от двете.

в) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, дискреционното 
намаляване на държавните приходи по 
определени пера е съпътствано или от 
намаляване на разходите, или от 
дискреционно нарастване на 
държавните приходи по други пера, 
или от комбинация от двете.

От общата сума на разходите следва 
да бъдат изключени разходите за 
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лихви, разходите по програми на ЕС, 
на които изцяло съответстват 
приходи от фондовете на ЕС, и 
недискреционни промени в разходите 
за обезщетения за безработица.
Надхвърлянето на нарастването на 
разходите над средносрочната 
референтна стойност не следва да се 
счита за нарушение на референтната 
стойност дотолкова, доколкото се 
компенсира напълно от нарастване 
на приходите, регламентирано в 
закон.

Or. en

Изменение 481
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дискреционното намаляване на 
държавни приходи по определени пера 
е съпътствано или от намаляване на 
разходите, или от дискреционно 
нарастване на други пера на държавни 
приходи, или от комбинация от двете.

в) при държавите-членки, които все 
още не са постигнали средносрочната 
бюджетна цел, дискреционното 
намаляване на държавните приходи по 
определени пера е съпътствано или от 
намаляване на разходите, или от 
дискреционно нарастване на 
държавните приходи по други пера, 
или от комбинация от двете.

От общата сума на разходите следва 
да бъдат изключени разходите за 
лихви, разходите по програми на ЕС, 
на които изцяло съответстват 
приходи от фондовете на ЕС, и 
недискреционни промени в разходите 
за обезщетения за безработица.
Надхвърлянето на нарастването на 
разходите над средносрочната 
референтна стойност не следва да се 
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счита за нарушение на референтната 
стойност дотолкова, доколкото се 
компенсира напълно от нарастване 
на приходите, регламентирано в 
закон.

Or. en

Изменение 482
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, 
които се актуализират редовно.

заличава се

Or. en

Изменение 483
Wolf Klinz, Burkhard Balz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за пет години напред, които 
се актуализират редовно.

Or. en
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Изменение 484
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, 
които се актуализират редовно.

Референтният средносрочен темп на 
потенциалния растеж на БВП се 
оценява въз основа на прогнози за 
бъдещето или на ретроспективни 
прогнози, ако последните не водят до 
план за по-бавни корекции за 
постигане на средносрочната цел. 
Прогнозите се актуализират редовно.

Or. en

Изменение 485
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, 
които се актуализират редовно.

Референтният средносрочен темп на 
потенциалния растеж на БВП се 
оценява въз основа на прогнози за 
бъдещето, или на ретроспективни 
прогнози, ако последните не водят до 
план за по-бавни корекции за 
постигане на средносрочната цел. 
Прогнозите се актуализират редовно.

Or. en
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Изменение 486
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Благоразумният средносрочен растеж 
следва да бъде оценяван въз основа на 
прогнози за десет години напред, които 
се актуализират редовно.

Референтният средносрочен темп на 
растеж на БВП следва да бъде оценяван 
въз основа на прогнози за десет години 
напред, които се актуализират редовно. 
Комисията оповестява публично 
прозрачна, независима и обоснована 
оценка на методологията на тези 
прогнози.

Or. en

Изменение 487
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се определя плана за корекции 
за постигане на средносрочната 
бюджетна цел за държавите-членки, 
които още не са я постигнали, и 
допускайки временно отклонение от 
тази цел за държавите-членки, които 
вече са я постигнали, при условие че е 
запазен съответния предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита, и че състоянието на 
бюджета се очаква да се доближи към 
средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, 
Съветът взема предвид 
осъществяването на основни 

заличава се
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структурни реформи, които пряко 
намаляват разходите в дългосрочен 
план, включително чрез 
повишаването на потенциалния 
растеж, оказвайки по този начин 
осезаемо влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Or. pt

Изменение 488
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 
са я постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 
към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
взема предвид осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния 
растеж, оказвайки по този начин 
осезаемо влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Счита се, че воденето на фискална 
политика допринася за постигането 
на средносрочната цел, ако 
определящите политиката, наред с 
другото, се въздържат от общи 
намаления на данъците и прилагат 
мерки за стабилизиране и където е 
подходящо – за увеличаване на дела на 
данъчните приходи в БВП.

Когато се определя планът за корекции 
за постигане на средносрочната 
бюджетна цел за държавите-членки, 
които още не са я постигнали, и 
допускайки временно отклонение от 
тази цел за държавите-членки, които 
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вече са я постигнали, при условие че е 
запазен съответният предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита, и че състоянието на бюджета 
се очаква да се доближи към 
средносрочната бюджетна цел в рамките 
на програмния период, Съветът взема 
предвид осъществяването на структурни 
реформи, които са благоприятни за 
постигането на целите на Съюза за 
растеж и заетост. Трябва да се обърне 
специално внимание на приноса на 
тези реформи за заетостта и 
намаляването на бедността.

Or. en

Изменение 489
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 
са я постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 
към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
взема предвид осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 

Когато се определя планът за корекции 
за постигане на средносрочната 
бюджетна цел за държавите-членки, 
които още не са я постигнали, и 
допускайки временно отклонение от 
тази цел за държавите-членки, които 
вече са я постигнали, при условие че е 
запазен съответният предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита, и че състоянието на бюджета 
се очаква да се доближи към 
средносрочната бюджетна цел в рамките 
на програмния период, Съветът взема 
предвид осъществяването на основни 
структурни реформи и държавните 
инвестиционни разходи, които пряко 
намаляват разходите в дългосрочен 
план, включително чрез повишаването 
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влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

на потенциалния растеж, оказвайки по 
този начин осезаемо влияние върху 
дългосрочната устойчивост на 
публичните финанси.

В сътрудничество с националните 
фискални съвети Комисията определя 
и оповестява публично прозрачна, 
независима и обоснована оценка на 
методологията за отчитане и 
одитиране на тези държавни 
инвестиционни разходи. Тези разходи, 
по-специално в областта на научните 
изследвания и развойната дейност, 
образованието и големите 
инфраструктурни проекти, се 
извършват при спазване на 
разпоредбите на Договора за 
държавните помощи и са 
ориентирани към бъдещето.

Or. en

Изменение 490
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 
са я постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 
към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
взема предвид осъществяването на 
основни структурни реформи, които 

Когато се определя планът за корекции 
за постигане на средносрочната 
бюджетна цел за държавите-членки, 
които още не са я постигнали, и 
допускайки временно отклонение от 
тази цел за държавите-членки, които 
вече са я постигнали, при условие че е 
запазен съответният предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита, и че състоянието на бюджета 
се очаква да се доближи към 
средносрочната бюджетна цел в рамките 
на програмния период, Съветът и 
Комисията вземат предвид 
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пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

единствено осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Or. en

Изменение 491
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 
са я постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 
към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
взема предвид осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Когато се определя планът за корекции 
за постигане на средносрочната 
бюджетна цел за държавите-членки, 
които още не са я постигнали, и 
допускайки временно отклонение от 
тази цел за държавите-членки, които 
вече са я постигнали, при условие че е 
запазен съответният предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита, и че състоянието на бюджета 
се очаква да се доближи към 
средносрочната бюджетна цел в рамките 
на програмния период, Съветът и 
Комисията вземат предвид 
единствено осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Or. en
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Изменение 492
Sari Essayah

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 
са я постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 
към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
взема предвид осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Когато се определя планът за корекции 
за постигане на средносрочната 
бюджетна цел за държавите-членки, 
които още не са я постигнали, и 
допускайки временно отклонение от 
тази цел за държавите-членки, които 
вече са я постигнали, при условие че е 
запазен съответният предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита, и че състоянието на бюджета 
се очаква да се доближи към 
средносрочната бюджетна цел в рамките 
на програмния период, Съветът взема 
предвид осъществяването на основни 
структурни реформи, които пряко 
намаляват разходите в дългосрочен 
план, включително чрез повишаването 
на потенциалния растеж, оказвайки по 
този начин осезаемо влияние върху 
дългосрочната устойчивост на 
публичните финанси, като намаляват 
недостига на устойчивост в 
публичните финанси.

Or. fi

Изменение 493
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се определя плана за корекции за 
постигане на средносрочната бюджетна 
цел за държавите-членки, които още не 
са я постигнали, и допускайки временно 
отклонение от тази цел за държавите-
членки, които вече са я постигнали, при 
условие че е запазен съответния 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита, и че състоянието 
на бюджета се очаква да се доближи 
към средносрочната бюджетна цел в 
рамките на програмния период, Съветът 
взема предвид осъществяването на 
основни структурни реформи, които 
пряко намаляват разходите в 
дългосрочен план, включително чрез 
повишаването на потенциалния 
растеж, оказвайки по този начин 
осезаемо влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Когато се определя планът за корекции 
за постигане на средносрочната 
бюджетна цел за държавите-членки, 
които още не са я постигнали, и 
допускайки временно отклонение от 
тази цел за държавите-членки, които 
вече са я постигнали, при условие че е 
запазен съответният предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита, и че състоянието на бюджета 
се очаква да се доближи към 
средносрочната бюджетна цел в рамките 
на програмния период, Съветът взема 
предвид осъществяването на основни 
структурни реформи, които пряко 
намаляват разходите в дългосрочен 
план, включително чрез повишаването 
на устойчивия потенциален растеж, 
оказвайки по този начин осезаемо 
влияние върху дългосрочната 
устойчивост на публичните финанси.

Or. en

Изменение 494
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен 
"стълб", изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции за постигане на 

заличава се
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тяхната средносрочна бюджетна цел 
или от самата цел, като 
отклонението отразява нетните 
разходи на реформата на "стълба" 
държавно обществено осигуряване, 
при условие че отклонението е 
временно и че е запазено съответния 
предпазен марж спрямо 
референтната стойност за 
дефицита.

Or. en

Изменение 495
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен 
"стълб", изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции за постигане на 
тяхната средносрочна бюджетна цел 
или от самата цел, като 
отклонението отразява нетните 
разходи на реформата на "стълба" 
държавно обществено осигуряване, 
при условие че отклонението е 
временно и че е запазено съответния 
предпазен марж спрямо 
референтната стойност за 
дефицита.

заличава се

Or. pt
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Изменение 496
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен 
"стълб", изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции за постигане на 
тяхната средносрочна бюджетна цел 
или от самата цел, като 
отклонението отразява нетните 
разходи на реформата на "стълба" 
държавно обществено осигуряване, 
при условие че отклонението е 
временно и че е запазено съответния 
предпазен марж спрямо 
референтната стойност за 
дефицита.

заличава се

Or. en

Изменение 497
Sari Essayah

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
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изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
"стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е 
запазено съответния предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита.

изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
"стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е налице само през една 
година и че е запазен съответният 
предпазен марж спрямо референтната 
стойност за дефицита.

Or. fi

Изменение 498
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
"стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е 
запазено съответния предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита.

В рамките на тези реформи 
специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните, когато те 
въвеждат многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
"стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазен 
съответният предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.
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Or. en

Изменение 499
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
"стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е 
запазено съответния предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита.

В рамките на тези реформи 
специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните, когато те 
въвеждат многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
"стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазен 
съответният предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

Or. en

Изменение 500
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 

В рамките на тези реформи 
специално внимание трябва да се 
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въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
"стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е 
запазено съответния предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита.

обърне на пенсионните, когато те 
въвеждат многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
"стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазен 
съответният предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

Or. en

Изменение 501
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
"стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е 
запазено съответния предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 

В рамките на тези реформи 
специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните, когато те 
въвеждат многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
"стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазен 
съответният предпазен марж спрямо 
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дефицита. референтната стойност за дефицита.

Or. en

Изменение 502
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
"стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е 
запазено съответния предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита.

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
укрепващи многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
изцяло на базата на лични спестявания в 
пенсионен фонд. На държави-членки, 
прилагащи такива реформи, се 
разрешава отклонение от плана за 
корекции за постигане на тяхната 
средносрочна бюджетна цел или от 
самата цел, като отклонението отразява 
нетните разходи на реформата на 
"стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазен 
съответният предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

Or. hu

Изменение 503
Thomas Händel

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи многостълбова система, 
която включва задължителен "стълб", 
изцяло на базата на лични 
спестявания в пенсионен фонд. На 
държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции за постигане на 
тяхната средносрочна бюджетна цел или 
от самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на реформата 
на "стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е 
запазено съответния предпазен марж 
спрямо референтната стойност за 
дефицита.

Специално внимание трябва да се 
обърне на пенсионните реформи, 
въвеждащи разходопокривен "стълб" на 
държавното обществено осигуряване. 
На държави-членки, прилагащи такива 
реформи, се разрешава отклонение от 
плана за корекции за постигане на 
тяхната средносрочна бюджетна цел или 
от самата цел, като отклонението 
отразява нетните разходи на реформата 
на "стълба" държавно обществено 
осигуряване, при условие че 
отклонението е временно и че е запазен 
съответният предпазен марж спрямо 
референтната стойност за дефицита.

Or. en

Изменение 504
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен това Съветът следва да прецени 
дали съдържанието на конвергентните 
програми дава възможност за тясна 
координация на икономическите 
политики и дали икономическите 
политики на съответните държави-
членки са в съответствие с насоките на 
общата икономическа политика на 
държавите-членки и на Съюза. Освен 
това за държавите-членки от ВКМ2 
Съветът проверява дали съдържанието 
на конвергентните програми осигурява 

Освен това Съветът преценява дали 
съдържанието на конвергентните 
програми дава възможност за тясна 
координация на икономическите 
политики и дали икономическите 
политики на съответните държави-
членки са в съответствие с член 9 от 
ДФЕС, по-специално що се отнася до 
растежа, насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила и 
борбата срещу социалното 
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безпроблемно участие във валутно-
курсовия механизъм.

изключване, насоките на общата 
икономическа политика на държавите-
членки и на Съюза. Освен това за 
държавите-членки от ВКМ2 Съветът 
проверява дали съдържанието на 
конвергентните програми осигурява 
безпроблемно участие във валутно-
курсовия механизъм.

Or. en

Изменение 505
Olle Schmidt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена 
държава-членка може да получи 
правото да се отклони временно от 
пътя на корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта 
алинея.

заличава се

Or. en

Обосновка

Възможността да се прилагат изключения поради сериозен икономически спад 
ограничава автоматичността на процедурите. Трябва да се осигури пълно прилагане 
на правилата и процедурите, за да се защити надеждността на рамката на 
икономическо управление, поради което следва да се избягват клаузите за изключения.
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Изменение 506
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

Единствено в периоди на сериозен 
икономически спад в еврозоната или в 
ЕС като цяло дадена държава-членка 
може да получи правото да се отклони 
временно от пътя на корекциите за 
постигане на СБЦ, посочен в четвърта 
алинея, при условие че това не излага 
на риск фискалната устойчивост в 
средносрочен план.

Or. en

Изменение 507
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

Единствено в периоди на сериозен 
икономически спад в еврозоната или в 
ЕС като цяло дадена държава-членка 
може да получи правото да се отклони 
временно от пътя на корекциите за 
постигане на СБЦ, посочен в четвърта 
алинея, при условие че това не излага 
на риск фискалната устойчивост в 
средносрочен план.

Or. en
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Изменение 508
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

Единствено в периоди на сериозен 
икономически спад от общ характер 
дадена държава-членка може да получи 
по изключение правото да се отклони 
временно от пътя на корекциите, 
необходим за благоразумното водене на 
фискална политика, посочено в четвърта 
алинея.

Or. en

Изменение 509
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта 
алинея.

В периоди на икономически спад дадена 
държава-членка може да получи 
правото да се отклони временно от пътя 
на корекциите, необходим за 
постигането на средносрочната 
бюджетна цел.

Or. en
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Изменение 510
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за постигането 
на средносрочната бюджетна цел, 
посочено в четвърта алинея.

Or. en

Изменение 511
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за устойчивото 
водене на фискална политика, посочено 
в четвърта алинея.

Or. en
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Изменение 512
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за устойчивото 
водене на фискална политика, посочено 
в четвърта алинея.

Or. en

Изменение 513
Edit Herczog

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер Съветът може 
да даде на дадена държава-членка 
правото да се отклони временно от пътя 
на корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея. 
Освен това трябва да се въведе ясно и 
точно определение на сериозен спад.

Or. en
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Изменение 514
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 1 – алинея 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер дадена държава-
членка може да получи правото да се 
отклони временно от пътя на 
корекциите, необходим за 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в четвърта алинея.

В периоди на сериозен икономически 
спад от общ характер в рамките на 
еврозоната дадена държава-членка 
може да получи правото да се отклони 
временно от пътя на корекциите, 
необходим за благоразумното водене на 
фискална политика, посочено в четвърта 
алинея.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че спадът трябва да е налице в еврозоната като цяло, за да 
могат държавите-членки да получат правото да се отклонят временно от пътя на 
корекциите.

Изменение 515
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва оценка на 
програмите за конвергенция в рамките 
на не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 

2. Съветът оценява програмите за 
конвергенция в рамките на не повече от 
три месеца от предоставянето им. 
Съветът, по препоръка на Комисията и 
след консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
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програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
счете, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се вземе под особено внимание 
воденето на благоразумна фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да измени програмата си.

съответствие с член 121 от ДФЕС, 
счете, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
Съветът в своето становище приканва 
съответната държава-членка да измени 
програмата си.

Or. en

Изменение 516
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва оценка на 
програмите за конвергенция в рамките 
на не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
счете, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се вземе под особено внимание 
воденето на благоразумна фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да измени програмата си.

2. Съветът извършва оценка на 
програмите за конвергенция в рамките 
на не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет и Комитета за 
социална закрила, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
счете, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се вземе под особено внимание 
воденето на устойчива фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да измени програмата си.

Or. en



PE458.764v01-00 174/208 AM\857518BG.doc

BG

Изменение 517
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съветът извършва оценка на 
програмите за конвергенция в рамките 
на не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
счете, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се вземе под особено внимание 
воденето на благоразумна фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да измени програмата си.

2. Съветът извършва оценка на 
програмите за конвергенция в рамките 
на не повече от три месеца от 
предоставянето им. Съветът, по 
препоръка на Комисията и след 
консултации с Икономическия и 
финансов комитет, при необходимост 
предоставя становище относно 
програмата. Когато Съветът, в 
съответствие с член 121 от Договора, 
счете, че целите и съдържанието на 
програмата следва да бъдат засилени, 
като се вземе под особено внимание 
воденето на устойчива фискална 
политика, Съветът в своето становище 
приканва съответната държава-членка 
да измени програмата си.

Or. en

Изменение 518
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 

Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
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предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо 
от отклоненията от благоразумното 
водене на фискална политика.

предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията, Икономическия и финансов 
комитет, Комитета по заетостта и 
Комитета за социална закрила, по-
специално с цел да бъде установено 
съществуващо или очаквано значително 
отклонение на състоянието на 
бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел или от подходящия план 
за корекции за постигане на тази цел.

Or. en

Изменение 519
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо 
от отклоненията от благоразумното 
водене на фискална политика.

Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел.

Or. en
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Изменение 520
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо 
от отклоненията от благоразумното 
водене на фискална политика.

Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел.

Or. en

Изменение 521
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 

Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
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програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо 
от отклоненията от благоразумното 
водене на фискална политика.

програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел.

Or. en

Изменение 522
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклоненията от благоразумното 
водене на фискална политика.

Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията, Икономическия и финансов 
комитет и Комитета за социална 
закрила, по-специално с цел да бъде 
установено съществуващо или очаквано 
значително отклонение на състоянието 
на бюджетите от средносрочната 
бюджетна цел или от подходящия план 
за корекции за постигане на тази цел, 
произтичащо от отклоненията от 
устойчивото водене на фискална 
политика.

Or. en
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Изменение 523
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклоненията от благоразумното 
водене на фискална политика.

Като част от многостранния надзор 
съгласно член 121, параграф 3 от 
Договора Съветът наблюдава 
прилагането на конвергентните 
програми въз основа на информацията, 
предоставена от държавите-членки с 
дерогация, и на оценките, дадени от 
Комисията и Икономическия и 
финансов комитет, по-специално с цел 
да бъде установено съществуващо или 
очаквано значително отклонение на 
състоянието на бюджетите от 
средносрочната бюджетна цел или от 
подходящия план за корекции за 
постигане на тази цел, произтичащо от 
отклоненията от устойчивото водене 
на фискална политика.

Or. en

Изменение 524
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 5, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
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регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка. Подобно 
предупреждение се оповестява 
публично и Европейският парламент 
незабавно приканва съответната 
държава-членка да обясни своите 
политики пред компетентната 
комисия. В случай на значително 
отклонение Комисията може да 
изиска допълнителен доклад от 
съответната държава-членка.
Съветът, в рамките на един месец от 
всяко значително отклонение 
съгласно посоченото в първа алинея, 
приема препоръка за мерки на 
политиката, в която определя срок 
от не повече от пет месеца за 
справяне с отклонението, въз основа 
на препоръка на Комисията, 
основаваща се на член 121, параграф 4 
от ДФЕС. В случай на особено 
значително отклонение или на 
особено сериозно положение срокът е 
не повече от три месеца. Съветът, по 
предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.
Комисията наблюдава мерките, 
съдържащи се в препоръката, въз 
основа на посещения с цел надзор в 
съответствие с член 6а и изготвя 
доклад на вниманието на Съвета. 
Докладът незабавно се оповестява 
публично.
Ако съответната държава-членка не 
предприеме подходящо действие в 
рамките на срока, определен в 
препоръката на Съвета съгласно 
втора алинея, Съветът незабавно 
приема окончателна препоръка, с 
която се установява неизпълнението 
от страна на държавата-членка, въз 
основа на допълнителна препоръка на 
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Комисията, в съответствие с член 
121, параграф 4 от ДФЕС. 
Същевременно Съветът, по 
предложение на Комисията, 
представя официален доклад на 
Европейския съвет.
Процедурата от препоръката на 
Съвета, съгласно посоченото във 
втора алинея, до окончателната 
препоръка на Съвета и доклада до 
Европейския съвет, съгласно 
посоченото в четвърта алинея, не 
продължава повече от шест месеца.

Or. de

Изменение 525
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

В случай на значително отклонение от 
устойчивото водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от ДФЕС 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка. Подобно 
предупреждение се оповестява 
публично и Европейският парламент 
може да прикани съответната 
държава-членка да обясни своите 
политики пред компетентната 
комисия. В случай на значително 
отклонение Комисията може да 
изиска допълнителен доклад от 
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съответната държава-членка.

Or. en

Изменение 526
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – параграф 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

В случай на значително отклонение от 
устойчивото водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

Or. en

Изменение 527
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 

В случай на значително отклонение от 
плана за коригиране за постигане на 
средносрочната бюджетна цел, а 
също и с цел предотвратяване на 
възникването на прекомерен дефицит, в 
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предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

съответствие с член 121, параграф 4 от 
Договора Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

Or. en

Изменение 528
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

В случай на значително отклонение от 
плана за коригиране за постигане на 
средносрочната цел, посочен в член 9, 
параграф 1, четвърта алинея от 
настоящия регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от ДФЕС 
Комисията отправя предупреждение 
към съответната държава-членка. 
Подобно предупреждение се 
оповестява публично и Европейският 
парламент може да прикани 
съответната държава-членка да 
обясни своите политики пред 
компетентната комисия. В случай на 
значително отклонение Комисията 
може да изиска допълнителен доклад 
от съответната държава-членка.
Съветът, в рамките на един месец от 
всяко значително отклонение 
съгласно посоченото в първа алинея, 
приема препоръка за мерки на 
политиката, в която определя срок 
от не повече от пет месеца за 
справяне с отклонението, въз основа 
на препоръка на Комисията, 
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основаваща се на член 121, параграф 4 
от ДФЕС. В случай на особено 
значително отклонение или на 
особено сериозно положение срокът е 
не повече от три месеца. Съветът, по 
предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.
Комисията наблюдава мерките, 
съдържащи се в препоръката, въз 
основа на посещения с цел надзор, и 
изготвя доклад на вниманието на 
Съвета. Докладът се оповестява 
публично в срок от един месец.
Ако съответната държава-членка не 
предприеме подходящо действие в 
рамките на срока, определен в 
препоръката на Съвета по втора 
алинея, Съветът незабавно приема 
окончателна препоръка, с която се 
установява неизпълнението от 
страна на държавата-членка, въз 
основа на допълнителна препоръка на 
Комисията, в съответствие с член 
121, параграф 4 от ДФЕС. 
Същевременно Съветът, по 
предложение на Комисията, 
представя официален доклад на 
Европейския съвет.
Процедурата от първата препоръка 
на Съвета, съгласно посоченото във 
втора алинея, до окончателната 
препоръка на Съвета и доклада до 
Европейския съвет, съгласно 
посоченото в четвърта алинея, не 
продължава повече от шест месеца.
Отклонението от съответния план 
за корекции за постигане на 
средносрочната бюджетна цел се 
оценява въз основа на обща оценка, 
при която референтен показател е 
структурния баланс и която включва 
анализ на разходите с изчистени 
дискреционни мерки по отношение на 
приходите, както е посочено в член 9, 
параграф 1.
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Or. en

Изменение 529
Gunnar Hökmark

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от Договора 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка.

В случай на значително отклонение от 
благоразумното водене на фискална 
политика, посочено в член 9, параграф 
1, четвърта алинея от настоящия 
регламент, а също и с цел 
предотвратяване на възникването на 
прекомерен дефицит, в съответствие с 
член 121, параграф 4 от ДФЕС 
Комисията може да отправи 
предупреждение към съответната 
държава-членка. Подобно 
предупреждение се оповестява 
публично. Комисията представя и 
обяснява своето решение пред 
Европейския парламент и 
компетентната комисия. В случай на 
значително отклонение Комисията 
може да изиска допълнителен доклад 
от съответната държава-членка. 
Съветът, в рамките на един месец от 
всяко значително отклонение 
съгласно посоченото в първа алинея, 
приема препоръка за мерки на 
политиката, в която определя срок 
от не повече от пет месеца за 
справяне с отклонението, въз основа 
на препоръка на Комисията, 
основаваща се на член 121, параграф 4 
от ДФЕС. В случай на особено 
значително отклонение или на 
особено сериозно положение срокът е 
не повече от три месеца. Съветът, по 
предложение от Комисията, 
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публично оповестява препоръката.
Комисията наблюдава мерките, 
съдържащи се в препоръката, въз 
основа на посещения с цел надзор в 
съответствие с член 6а и изготвя 
доклад на вниманието на Съвета. 
Докладът може да се оповести 
публично. 
Ако съответната държава-членка не 
предприеме подходящо действие в 
рамките на срока, определен в 
препоръката на Съвета съгласно 
втора алинея, Съветът незабавно 
приема окончателна препоръка, с 
която се установява неизпълнението 
от страна на държавата-членка, въз 
основа на допълнителна препоръка на 
Комисията, в съответствие с член 
121, параграф 4 от ДФЕС. 
Същевременно Съветът, по 
предложение на Комисията, 
представя официален доклад на 
Европейския съвет. 
Процедурата от първата препоръка 
на Съвета, според посоченото във 
втора алинея, до окончателната 
препоръка на Съвета и доклада до 
Европейския съвет, според 
посоченото в четвърта алинея, не 
продължава повече от шест месеца.

Or. en

Изменение 530
Corien Wortmann-Kool

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително 
отклонение от благоразумното 

Оценката дали отклонението е 
значително включва най-вече следните 
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водене на фискална политика, ако са 
налице следните условия: надхвърляне 
на нарастването на разходите, 
съвместимо с благоразумна фискална 
политика, което не е компенсирано 
от дискреционни мерки за повишаване 
на приходите, или дискреционни 
мерки за намаляване на приходите, 
които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; 
отклонението е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5% от БВП в рамките на една 
година или най-малко 0,25% от БВП 
средногодишно за две последователни 
години.

критерии:

при държавите-членки, които не са 
постигнали средносрочната 
бюджетна цел, когато се оценява 
промяната в структурния баланс, 
отклонението се счита за значително, 
ако е в размер на най-малко 0,5 % от 
БВП в рамките на една година или най-
малко 0,25 % от БВП средногодишно за 
две последователни години; когато се 
оценява промяната в разходите с 
изчистени дискреционни мерки по 
отношение на приходите, 
отклонението се счита за 
значително, ако е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5 % от БВП в рамките на 
една година или кумулативно за две 
последователни години.

Or. en

Изменение 531
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 2



AM\857518BG.doc 187/208 PE458.764v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително 
отклонение от благоразумното 
водене на фискална политика, ако са 
налице следните условия: надхвърляне 
на нарастването на разходите, 
съвместимо с благоразумна фискална 
политика, което не е компенсирано 
от дискреционни мерки за повишаване 
на приходите, или дискреционни 
мерки за намаляване на приходите, 
които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; 
отклонението е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5% от БВП в рамките на една 
година или най-малко 0,25% от БВП 
средногодишно за две последователни 
години.

Оценката дали отклонението е 
значително включва най-вече следните 
критерии:

при държавите-членки, които не са 
постигнали средносрочната 
бюджетна цел, когато се оценява 
промяната в структурния баланс, 
отклонението се счита за значително 
ако е в размер на най-малко 0,5 % от 
БВП в рамките на една година или най-
малко 0,25 % от БВП средногодишно за 
две последователни години; когато се 
оценява промяната в разходите с 
изчистени дискреционни мерки по 
отношение на приходите, 
отклонението се счита за 
значително, ако е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5 % от БВП в рамките на 
една година или кумулативно за две 
последователни години.

Or. en
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Изменение 532
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително 
отклонение от благоразумното 
водене на фискална политика, ако са 
налице следните условия: надхвърляне 
на нарастването на разходите, 
съвместимо с благоразумна фискална 
политика, което не е компенсирано 
от дискреционни мерки за повишаване 
на приходите, или дискреционни 
мерки за намаляване на приходите, 
които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; 
отклонението е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5% от БВП в рамките на една 
година или най-малко 0,25% от БВП 
средногодишно за две последователни 
години.

Оценката дали отклонението е 
значително включва най-вече следните 
критерии:

при държавите-членки, които не са 
постигнали средносрочната 
бюджетна цел, когато се оценява 
промяната в структурния баланс, 
отклонението се счита за значително, 
ако е в размер на най-малко 0,5 % от 
БВП в рамките на една година или най-
малко 0,25 % от БВП средногодишно за 
две последователни години; когато се 
оценява промяната в разходите с 
изчистени дискреционни мерки по 
отношение на приходите, 
отклонението се счита за 
значително, ако е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5 % от БВП в рамките на 
една година или кумулативно за две 
последователни години.



AM\857518BG.doc 189/208 PE458.764v01-00

BG

Or. en

Изменение 533
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, което 
не е компенсирано от дискреционни 
мерки за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,5% от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,25% от БВП средногодишно за две 
последователни години.

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, което 
не е компенсирано от дискреционни 
мерки за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,25% от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,1% от БВП средногодишно за две 
последователни години.

Or. en

Изменение 534
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително 
отклонение от благоразумното водене 
на фискална политика, ако са налице 

Смята се, че установеното отклонение 
от плана за коригиране за постигане 
на средносрочната цел е значително, 
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следните условия: надхвърляне на 
нарастването на разходите, съвместимо 
с благоразумна фискална политика, 
което не е компенсирано от 
дискреционни мерки за повишаване на 
приходите, или дискреционни мерки за 
намаляване на приходите, които не са 
компенсирани с намаляване на 
разходите; отклонението е с общ ефект 
върху бюджетното салдо в размер на 
най-малко 0,5% от БВП в рамките на 
една година или най-малко 0,25% от 
БВП средногодишно за две 
последователни години.

ако са налице следните условия: 
надхвърляне на нарастването на 
разходите над референтния 
средносрочен темп на растеж на 
потенциалния БВП, което не е 
компенсирано от дискреционни мерки 
за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
от годишното подобрение на 
бюджетното салдо, изисквано 
съгласно член 9, параграф 1, е с общ 
ефект върху бюджетното салдо в размер 
на най-малко 0,5 % от БВП в рамките на 
една година или най-малко 0,25 % от 
БВП средногодишно за две 
последователни години.

Or. en

Изменение 535
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, 
което не е компенсирано от 
дискреционни мерки за повишаване на 
приходите, или дискреционни мерки за 
намаляване на приходите, които не са 
компенсирани с намаляване на 
разходите; отклонението е с общ 
ефект върху бюджетното салдо в 
размер на най-малко 0,5% от БВП в 
рамките на една година или най-

Смята се, че има значително отклонение 
от плана за коригиране за постигане 
на средносрочната бюджетна цел, ако 
са налице следните условия: 
надхвърляне на нарастването на 
разходите с изчистени публични 
инвестиции, съвместимо със 
средносрочната бюджетна цел, което 
не е компенсирано от дискреционни 
мерки за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите ;
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малко 0,25% от БВП средногодишно 
за две последователни години.

Or. en

Изменение 536
Liem Hoang Ngoc

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, което 
не е компенсирано от дискреционни 
мерки за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани 
с намаляване на разходите; 
отклонението е с общ ефект върху 
бюджетното салдо в размер на най-
малко 0,5% от БВП в рамките на една 
година или най-малко 0,25% от БВП 
средногодишно за две последователни 
години.

Смята се, че има значително отклонение 
от устойчивото и ефективното 
водене на фискална политика, ако са 
налице следните условия: надхвърляне 
на нарастването на разходите, 
съвместимо с ефективна фискална 
политика, което не е компенсирано от 
дискреционни мерки за повишаване на 
приходите; отклонението е с общ ефект 
върху бюджетното салдо в размер на 
най-малко 0,5% от БВП в рамките на 
една година или най-малко 0,25% от 
БВП средногодишно за две 
последователни години, а 
задбалансовите задължения се 
увеличават по-бързо от годишния 
темп на растеж за съответната 
година.

Or. en

Изменение 537
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Смята се, че има значително отклонение 
от благоразумното водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с 
благоразумна фискална политика, което 
не е компенсирано от дискреционни 
мерки за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,5% от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,25% от БВП средногодишно за две 
последователни години.

Смята се, че има значително отклонение 
от устойчивото водене на фискална 
политика, ако са налице следните 
условия: надхвърляне на нарастването 
на разходите, съвместимо с устойчива 
фискална политика, което не е 
компенсирано от дискреционни мерки 
за повишаване на приходите, или 
дискреционни мерки за намаляване на 
приходите, които не са компенсирани с 
намаляване на разходите; отклонението 
е с общ ефект върху бюджетното салдо 
в размер на най-малко 0,5% от БВП в 
рамките на една година или най-малко 
0,25% от БВП средногодишно за две 
последователни години.

Or. en

Изменение 538
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението не следва да бъде 
вземано под внимание, ако 
съответната държава-членка е 
преизпълнила значително 
средносрочната бюджетна цел, като 
се има предвид наличието на 
прекомерни макроикономически 
неравновесия, а бюджетните планове, 
изложени в програмата за 
стабилност, не застрашават 
изпълнението на тази цел през 
програмния период.

заличава се

Or. en
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Изменение 539
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението не следва да бъде вземано 
под внимание, ако съответната държава-
членка е преизпълнила значително 
средносрочната бюджетна цел, като се 
има предвид наличието на прекомерни 
макроикономически неравновесия, а 
бюджетните планове, изложени в 
програмата за стабилност, не 
застрашават изпълнението на тази цел 
през програмния период.

Отклонението не следва да бъде вземано 
под внимание, ако съответната държава-
членка е преизпълнила средносрочната 
бюджетна цел или ако има на 
разположение кредити, получени в 
съответствие с точковата система, 
определена в регламент, като се има 
предвид наличието на прекомерни 
макроикономически неравновесия, а 
бюджетните планове, изложени в 
програмата за стабилност, не 
застрашават изпълнението на тази цел 
през програмния период.

Or. en

Изменение 540
Olle Schmidt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Възможността да се прилагат изключения поради сериозен икономически спад 
ограничава автоматичността на процедурите. Трябва да се осигури пълно прилагане 
на правилата и процедурите, за да се защити надеждността на рамката на 
икономическо управление, поради което следва да се избягват клаузите за изключения.

Изменение 541
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер.

Отклонението не се взема под внимание 
в условията на икономически спад.

Or. en

Изменение 542
Markus Ferber

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер.

Отклонението може да не се счита за 
значително в условията на сериозен 
икономически спад за еврозоната или 
за ЕС като цяло, при условие че това 
не излага на риск фискалната 
устойчивост в средносрочен план.

Or. en
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Изменение 543
Burkhard Balz

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отклонението може да не бъде взето 
под внимание в условията на сериозен 
икономически спад от общ характер.

Отклонението може да не се счита за 
значително в условията на сериозен 
икономически спад за еврозоната или 
за ЕС като цяло, при условие че това 
не излага на риск фискалната 
устойчивост в средносрочен план.

Or. en

Изменение 544
Miguel Portas

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното 
отклонение от благоразумната 
фискална политика е устойчиво или е 
особено голямо, Съветът, по 
препоръка на Комисията, отправя 
препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от 
Комисията, публично оповестява 
препоръката.’

заличава се

Or. pt
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Изменение 545
Arturs Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от 
Комисията, публично оповестява 
препоръката.

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Комисията отправя препоръка към 
съответната държава-членка за вземане 
на необходимите корективни мерки. 
Препоръката се оповестява публично.

Or. en

Изменение 546
Udo Bullmann

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална 
политика е устойчиво или е особено 
голямо, Съветът, по препоръка на 
Комисията, отправя препоръка към 
съответната държава-членка за вземане 
на необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от 
Комисията, публично оповестява 
препоръката.

3. В случай че значителното отклонение 
от плана за коригиране за постигане 
на средносрочната бюджетна цел е 
устойчиво или е особено голямо, 
Комисията отправя препоръка към 
съответната държава-членка за вземане 
на необходимите корективни мерки. 
Съветът публично оповестява 
препоръката и Европейският 
парламент може да прикани 
съответната държава-членка да 
обясни своите политики пред 
компетентната комисия.
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Or. en

Изменение 547
Sari Essayah

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки по 
такъв начин, че отклонението да 
бъде компенсирано от 
съответстващо голямо 
преизпълнение на целите през 
следващите три години. Съветът, по 
предложение от Комисията, публично 
оповестява препоръката.

Or. fi

Изменение 548
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай че значителното отклонение 
от благоразумната фискална политика 
е устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 

3. В случай че значителното отклонение 
от устойчивата фискална политика е 
устойчиво или е особено голямо, 
Съветът, по препоръка на Комисията, 
отправя препоръка към съответната 
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държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.

държава-членка за вземане на 
необходимите корективни мерки. 
Съветът, по предложение от Комисията, 
публично оповестява препоръката.

Or. en

Изменение 549
Sharon Bowles

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 – параграф 3a (нов )

Текст, предложен от Комисията Изменение

В член 10 се добавя следният 
параграф:
„3a. Когато е изпратена покана за 
среща между компетентната 
комисия на Европейския парламент и 
държава-членка с цел обясняване 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 550
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9a (нова) 
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Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9a. След член 10 се добавя следния 
член:

„Член 10a
Посредством делегирани актове, в 
съответствие с членове 10б–10г, 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 
устойчивото водене на политика.“

Or. en

Изменение 551
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9б (нова) 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 б (нов )

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б. След член 10 се добавя следния 
член:

„Член 10б
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 
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изготвя доклад относно делегираните 
правомощия най-късно шест месеца 
преди изтичането на петгодишния 
срок. Делегирането на правомощия се 
подновява автоматично за срокове с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не го оттеглят в 
съответствие член 4б (нов).
2. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета за това.
3. Правомощията за приемане на 
делегирани актове се предоставят на 
Комисията при условията, 
предвидени в членове 4б (нов) и 4в 
(нов).“

Or. en

Изменение 552
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9в (нова) 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 в (нов )

Текст, предложен от Комисията Изменение

9в. След член 10 се добавя следният 
член:

„Член 10в
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 
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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 
поражда действие 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

Изменение 553
Philippe Lamberts

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9г (нова) 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 10 г (нов ) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

9г. След член 10 се добавя следният 
член:

„Член 10г
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.
2. Ако при изтичането на този срок 
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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 
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 правят 
възражения.
3. Ако Европейският парламент или 
Съветът възрази срещу делегиран 
акт, той не влиза в сила. 
Институцията, която възразява 
срещу делегирания акт, посочва 
причините за това.“

Or. en

Изменение 554
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9д (нова) 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член –11 (нов )

Текст, предложен от Комисията Изменение

9д. Добавя се следният член:
„Член 11

1. Комисията гарантира постоянен 
диалог с органите на държавите-
членки в съответствие с целите на 
настоящия регламент. За тази цел 
Комисията осъществява във всички 
държави-членки посещения с оглед 
редовен диалог и, при необходимост, 
надзор.



AM\857518BG.doc 203/208 PE458.764v01-00

BG

2. При организиране на посещенията с 
цел диалог или надзор Комисията 
изпраща временните си заключения 
на съответните държави-членки за 
коментари.
3. В контекста на посещенията с цел 
диалог Комисията прави преглед на 
настоящата икономическа ситуация 
в държавата-членка и идентифицира 
рискове или трудности, свързани с 
изпълнението на целите на 
настоящия регламент.
4. В контекста на посещенията с цел 
надзор Комисията наблюдава 
напредъка и проверява дали са 
предприети мерки в съответствие с 
решенията на Съвета или на 
Комисията съгласно целите на 
настоящия регламент. Посещенията 
с цел надзор се осъществяват 
единствено в изключителни случаи и 
единствено когато са налице 
значителни рискове или трудности за 
постигането на въпросните цели. 
Комисията може да покани 
представители на Европейската 
централна банка или на други 
подходящи институции да участват 
в посещенията с цел надзор.
5. Комисията информира 
Икономическия и финансов комитет 
относно причините за посещенията с 
цел надзор.
6. Държавите-членки вземат всички 
необходими мерки за улесняване на 
посещенията с цел диалог и надзор. 
По искане на Комисията държавите-
членки предоставят съдействие на 
всички съответни национални органи 
за подготовката и провеждането на 
посещенията с цел диалог и надзор.“

Or. de
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Изменение 555
Sylvie Goulard

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9е (нова) 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 11 a (нов )

Текст, предложен от Комисията Изменение

9е. Добавя се следният член 11а:
„Член 11a

1. Комисията учредява 
консултативен орган, състоящ се от 
5 лица на високо равнище с призната 
компетентност в областта на 
икономическите и фискалните 
въпроси.
2. Консултативният орган изпълнява 
задълженията за докладване, 
посочени в параграф 3, при пълна 
независимост. При изпълнението на 
тези задължения членовете на 
консултативния орган не търсят и не 
приемат инструкции нито от страна 
на Комисията, нито от страна на 
правителство или друга институция 
или орган.
3. За еврозоната той представя 
годишен публичен доклад относно 
начина, по който Комисията и 
Съветът са изпълнили своите 
задължения съгласно членове 121, 126 
и 136 от Договора, съгласно изменения 
Регламент 1466/97, съгласно 
изменения Регламент 1467/97, 
съгласно Регламент XXX за 
ефективното прилагане на 
бюджетния надзор в еврозоната; 
Регламент относно наказателните 
мерки за коригиране на прекомерните 
макроикономически неравновесия в 
еврозоната; Регламент за 
предотвратяване и коригиране на 
макроикономическите неравновесия.
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При поискване от страна на 
Комисията, Европейската централна 
банка, Съвета, Европейския 
парламент или Европейския съвет, 
този консултативен орган представя 
и анализ по специфични икономически 
или бюджетни въпроси.

Or. en

Изменение 556
Carl Haglund

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9ж (нова) 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 12 a (нов )

Текст, предложен от Комисията Изменение

9ж. Добавя се следният член:
„Член 12a
Преглед

1. До …* и на всеки три години след 
това Комисията публикува доклад 
относно прилагането на настоящия 
регламент.
2. Докладът и всякакви съпътстващи 
предложения се препращат на 
Европейския парламент и на Съвета.
3. Ако в доклада се посочват пречки за 
доброто функциониране на 
разпоредбите в Договорите, които 
регламентират 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.“
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Or. en

Изменение 557
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 9ж (нова) 
Регламент (ЕО) № 1466/97
Член 12 a (нов )

Текст, предложен от Комисията Изменение

9ж. Добавя се следният член:
„Член 12a
Преглед

1. До …* и на всеки две години след 
това Комисията публикува доклад 
относно прилагането на настоящия 
регламент.
2. Докладът и всякакви съпътстващи 
предложения се препращат на 
Европейския парламент и на Съвета.
3. Ако в доклада се посочват пречки за 
доброто функциониране на 
разпоредбите в Договорите, които 
регламентират икономическия и 
паричен съюз, в него се отправят 
необходимите препоръки към 
Европейския съвет.“
_____
* ... години след датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.
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Изменение 558
Jürgen Klute

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването му 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящата директива 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;
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Изменение 559
Philippe Lamberts

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването му 
в Официален вестник на Европейския 

Настоящият регламент влиза в сила на 
първи януари 2013 г.
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