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Изменение 1
Werner Langen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита , че признаването на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) за 
европейска институция засилва 
отговорността на Европейския 
парламент, и по-специално на неговата 
комисия по икономически и парични 
въпроси, като институция, пред която 
ЕЦБ представя отчет за решенията си в 
областта на паричната политика; счита, 
че, успоредно с това, ролята на 
Парламента при назначаване на 
членовете на Изпълнителния съвет 
на ЕЦБ следва да се засили; счита, че 
ролята на ЕЦБ в борбата срещу 
посегателствата върху финансовите 
интереси на Европейския съюз ще 
доведе до тясно сътрудничество между 
комисиите на Парламента;

1. счита , че признаването на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) за 
европейска институция засилва 
отговорността на Европейския 
парламент, и по-специално на неговата 
комисия по икономически и парични 
въпроси, като институция, пред която 
ЕЦБ представя отчет за решенията си в 
областта на паричната политика; счита, 
че ролята на ЕЦБ в борбата срещу 
посегателствата върху финансовите 
интереси на Европейския съюз ще 
доведе до тясно сътрудничество между 
комисиите на Парламента;

Or. de

Изменение 2
Sahra Wagenknecht

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита , че признаването на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) за 
европейска институция засилва 
отговорността на Европейския 
парламент, и по-специално на неговата 
комисия по икономически и парични 
въпроси, като институция, пред която 
ЕЦБ представя отчет за решенията си в 

1. счита , че признаването на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) за 
европейска институция засилва 
отговорността на Европейския 
парламент, и по-специално на неговата 
комисия по икономически и парични 
въпроси, като институция, пред която 
ЕЦБ представя отчет за решенията си в 
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областта на паричната политика; счита, 
че, успоредно с това, ролята на 
Парламента при назначаване на 
членовете на Изпълнителния съвет на 
ЕЦБ следва да се засили; счита, че 
ролята на ЕЦБ в борбата срещу 
посегателствата върху финансовите 
интереси на Европейския съюз ще 
доведе до тясно сътрудничество между 
комисиите на Парламента;

областта на паричната политика; счита, 
че, успоредно с това, ролята на 
Парламента при назначаване на 
членовете на Изпълнителния съвет на 
ЕЦБ следва да се засили; счита, че 
ролята на ЕЦБ в борбата срещу 
посегателствата върху финансовите 
интереси на Европейския съюз ще 
доведе до тясно сътрудничество между 
комисиите на Парламента; изразява 
загриженост относно факта, че 
изричното споменаване на 
стабилността на цените в списъка 
на целите на Съюза (чл. 2, параграф 3 
от Договора за ЕС във версията на 
Договора от Лисабон) ще затрудни в 
бъдеще политиката на ЕЦБ, насочена 
към социално равновесие и сигурност 
на заетостта;

Or. de

Изменение 3
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. счита , че признаването на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) за 
европейска институция засилва
отговорността на Европейския 
парламент, и по-специално на неговата 
комисия по икономически и парични 
въпроси, като институция, пред която 
ЕЦБ представя отчет за решенията си в 
областта на паричната политика; счита, 
че, успоредно с това, ролята на 
Парламента при назначаване на 
членовете на Изпълнителния съвет на 
ЕЦБ следва да се засили; счита, че 
ролята на ЕЦБ в борбата срещу 
посегателствата върху финансовите 
интереси на Европейския съюз ще 

1. счита, че признаването на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) за 
европейска институция и промяната на 
условията за провеждане на 
разискванията на Съвета за 
назначаване на членовете на 
Изпълнителния съвет засилват
отговорността на Европейския 
парламент, и по-специално на неговата 
комисия по икономически и парични 
въпроси, като институция, пред която 
ЕЦБ представя отчет за решенията си в 
областта на паричната политика; счита, 
че, успоредно с това, ролята на 
Парламента при назначаване на 
членовете на Изпълнителния съвет на 
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доведе до тясно сътрудничество между 
комисиите на Парламента;

ЕЦБ следва да се засили; счита, че 
ролята на ЕЦБ в борбата срещу 
посегателствата върху финансовите 
интереси на Европейския съюз ще 
доведе до тясно сътрудничество между 
комисиите на Парламента;

Or. fr

Изменение 4
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. приветства новата роля на ЕЦБ 
във връзка с промяната на състава на 
Съвета на управителите на ЕЦБ;

Or. fr

Изменение 5
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва официалното признаване на 
Еврогрупата и основната й роля в 
провеждането на икономическата 
политика на еврозоната; счита за 
необходимо поради това да се развива 
осъществяването на обмен, инициирано 
от комисията на ЕП по икономически и 
парични въпроси; отправя запитване 
към Комисията какво ще е отражението 
на това развитие по отношение на 
средства и оценка; счита също така, 
че в резултат от създаването на 
правна основа за приемането на 

2. отбелязва официалното признаване на 
Еврогрупата и основната й роля в 
провеждането на икономическата 
политика на еврозоната; счита за 
необходимо поради това да се развива 
осъществяването на обмен, инициирано 
от комисията на ЕП по икономически и 
парични въпроси; отправя запитване 
към Еврогрупата и Комисията за
отражението на тази промяна върху 
промяната в средствата и анализа; 
счита, че бюджетният орган трябва 
да разгледа последиците за бюджета 
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основните насоки на икономическата 
политика за еврозоната, в член 136 от 
Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС), и на мерки 
за засилване на координирането и 
контрола върху бюджетната 
дисциплина на държавите-членки 
Комисията следва да използва в 
кратки срокове тази нова основа и да 
поеме инициатива за ангажиране в 
пълна степен на Парламента в
определянето и прилагането на 
процедурата; счита, че 
възможността за общи позиции и 
единнопредставителство на 
еврозоната в рамките на 
международните финансови 
институции следва да доведе 
успоредно с това и до ангажирането 
на комисията на ЕП по икономически 
и парични въпроси в европейското 
представителство;

от признаването на Еврогрупата;

Or. fr

Изменение 6
Wolf Klinz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. отбелязва официалното признаване на 
Еврогрупата и основната й роля в 
провеждането на икономическата 
политика на еврозоната; счита за 
необходимо поради това да се развива 
осъществяването на обмен, инициирано 
от комисията на ЕП по икономически и 
парични въпроси; отправя запитване 
към Комисията какво ще е отражението 
на това развитие по отношение на 
средства и оценка; счита също така, че в 
резултат от създаването на правна 
основа за приемането на основните 

2. отбелязва официалното признаване на 
Еврогрупата и основната й роля в 
провеждането на икономическата 
политика на еврозоната; счита за 
необходимо поради това да се развива 
осъществяването на обмен, инициирано 
от комисията на ЕП по икономически и 
парични въпроси; отправя запитване 
към Комисията какво ще е отражението 
на това развитие по отношение на 
средства и оценка; счита също така, че в 
резултат от създаването на правна 
основа за приемането на основните 
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насоки на икономическата политика за 
еврозоната, в член 136 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), и на мерки за засилване на 
координирането и контрола върху 
бюджетната дисциплина на държавите-
членки Комисията следва да използва в 
кратки срокове тази нова основа и да 
поеме инициатива за ангажиране в 
пълна степен на Парламента в 
определянето и прилагането на 
процедурата; счита, че възможността за 
общи позиции и 
единнопредставителство на еврозоната в 
рамките на международните финансови 
институции трябва да доведе 
успоредно с това и до ангажирането
на комисията на ЕП по икономически и 
парични въпроси в европейското 
представителство;

насоки на икономическата политика за 
еврозоната, в член 136 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), и на мерки за засилване на 
координирането и контрола върху 
бюджетната дисциплина на държавите-
членки Комисията следва да използва в 
кратки срокове тази нова основа и да 
поеме инициатива за ангажиране в 
пълна степен на Парламента в 
определянето и прилагането на 
процедурата; счита, че възможността за 
общи позиции и единно 
представителство на еврозоната в 
рамките на международните финансови 
институции следва да доведе успоредно 
с това и до участието на членове на 
комисията на ЕП по икономически и 
парични въпроси, представители на 
страни от Еврогрупата, в 
европейското представителство;

Or. en

Изменение 7
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. счита, че създаването на правна 
основа за приемането на основните 
насоки на икономическата политика 
за еврозоната в член 136 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), както и на мерки за 
засилване на координацията и 
контрола върху бюджетната 
дисциплина на държавите-членки, 
трябва да доведе до бързото 
използване от Комисията на тази 
нова основа, за да може тя да поеме 
инициатива за пълното включване на 
Парламента в процеса на определяне 
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и прилагане на процедурата; 

Or. fr

Изменение 8
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. счита, че възможността за 
приемане на общи позиции и единно 
представителство на еврозоната в 
международните финансови 
институции следва да бъде 
използвана незабавно, като това 
същевременно доведе до 
присъединяването на комисията  по 
икономически и парични въпроси на 
ЕП към европейското 
представителство;

Or. fr

Изменение 9
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в.  призовава Комисията да инициира 
изготвянето на предложение за 
регламент, за да могат Европейският 
парламент и Съветът да определят 
условията и реда на процедурата за 
многостранно наблюдение в 
съответствие с член 121, параграф 6 
на ДФЕС;

Or. fr
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Изменение 10
Sophia in 't Veld

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява задоволство от 
измененията, внесени в член 16 от 
Договора за ЕО, понастоящем член 14 
от ДФЕС, относно услугите от общ 
икономически интерес, и по-
специално правната основа за 
определяне на принципи и условия, 
съобразно които се осъществяват 
тези услуги , както и приемането на 
протокол относно услугите от общ 
интерес; изразява задоволство също 
така от въвеждането на 
обикновената законодателна 
процедура, която позволява на Съвета 
и Парламента да установяват 
принципи и условия за осъществяване 
на тези услуги; счита въпреки това, 
че отбелязаният прогрес не премахва 
необходимостта Комисията да 
инициира рамкова директива в тази 
област;

заличава се

Or. en

Изменение 11
Sahra Wagenknecht

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява задоволство от измененията, 
внесени в член 16 от Договора за ЕО, 
понастоящем член 14 от ДФЕС, относно 
услугите от общ икономически интерес, 

4. изразява задоволство от измененията, 
внесени в член 16 от Договора за ЕО, 
понастоящем член 14 от ДФЕС, относно 
услугите от общ икономически интерес, 
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и по-специално правната основа за 
определяне на принципи и условия, 
съобразно които се осъществяват тези 
услуги , както и приемането на протокол 
относно услугите от общ интерес; 
изразява задоволство също така от 
въвеждането на обикновената 
законодателна процедура, която 
позволява на Съвета и Парламента да 
установяват принципи и условия за 
осъществяване на тези услуги; счита 
въпреки това, че отбелязаният 
прогрес не премахва необходимостта 
Комисията да инициира рамкова 
директива в тази област;

и по-специално правната основа за 
определяне на принципи и условия, 
съобразно които се осъществяват тези 
услуги , както и приемането на протокол 
относно услугите от общ интерес; 
счита, че с този протокол, 
споменаването за първи път в 
Договора за ЕС на услугите от общ 
интерес не трябва да води по никакъв 
начин до поставяне под съмнение на 
факта, че тези услуги попадат в 
изключителната компетентност на 
държавите-членки;

Or. de

Изменение 12
Wolf Klinz

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява задоволство от измененията, 
внесени в член 16 от Договора за ЕО, 
понастоящем член 14 от ДФЕС, относно 
услугите от общ икономически интерес, 
и по-специално правната основа за 
определяне на принципи и условия, 
съобразно които се осъществяват тези 
услуги , както и приемането на протокол 
относно услугите от общ интерес; 
изразява задоволство също така от 
въвеждането на обикновената 
законодателна процедура, която 
позволява на Съвета и Парламента да 
установяват принципи и условия за 
осъществяване на тези услуги; счита 
въпреки това, че отбелязаният 
прогрес не премахва необходимостта 
Комисията да инициира рамкова 
директива в тази област;

4. изразява задоволство от измененията, 
внесени в член 16 от Договора за ЕО, 
понастоящем член 14 от ДФЕС, относно 
услугите от общ икономически интерес, 
и по-специално правната основа за 
определяне на принципи и условия, 
съобразно които се осъществяват тези 
услуги , както и приемането на протокол 
относно услугите от общ интерес; 
изразява задоволство също така от 
въвеждането на обикновената 
законодателна процедура, която 
позволява на Съвета и Парламента да 
установяват принципи и условия за 
осъществяване на тези услуги; 
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Or. en

Изменение 13
Margaritis Schinas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява задоволство от измененията, 
внесени в член 16 от Договора за ЕО, 
понастоящем член 14 от ДФЕС, относно 
услугите от общ икономически интерес, 
и по-специално правната основа за 
определяне на принципи и условия, 
съобразно които се осъществяват тези 
услуги , както и приемането на протокол 
относно услугите от общ интерес; 
изразява задоволство също така от 
въвеждането на обикновената 
законодателна процедура, която 
позволява на Съвета и Парламента да 
установяват принципи и условия за 
осъществяване на тези услуги; счита 
въпреки това, че отбелязаният 
прогрес не премахва необходимостта 
Комисията да инициира рамкова 
директива в тази област;

4. изразява задоволство от измененията, 
внесени в член 16 от Договора за ЕО, 
понастоящем член 14 от ДФЕС, относно 
услугите от общ икономически интерес, 
и по-специално правната основа за 
определяне на принципи и условия, 
съобразно които се осъществяват тези 
услуги , както и приемането на протокол 
относно услугите от общ интерес; 
изразява задоволство също така от 
въвеждането на обикновената 
законодателна процедура, която 
позволява на Съвета и Парламента да 
установяват принципи и условия за 
осъществяване на тези услуги; 

Or. en

Изменение 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira and Ieke van den Burg

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изразява задоволство от измененията, 
внесени в член 16 от Договора за ЕО, 
понастоящем член 14 от ДФЕС, относно 
услугите от общ икономически интерес, 
и по-специално правната основа за 

4. изразява задоволство от измененията, 
внесени в член 16 от Договора за ЕО, 
понастоящем член 14 от ДФЕС, относно 
услугите от общ икономически интерес, 
и по-специално правната основа за 
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определяне на принципи и условия, 
съобразно които се осъществяват тези 
услуги , както и приемането на протокол 
относно услугите от общ интерес; 
изразява задоволство също така от 
въвеждането на обикновената 
законодателна процедура, която 
позволява на Съвета и Парламента да 
установяват принципи и условия за 
осъществяване на тези услуги; счита 
въпреки това, че отбелязаният прогрес
не премахва необходимостта Комисията 
да инициира рамкова директива в тази 
област;

определяне на принципи и условия, 
съобразно които се осъществяват тези 
услуги , както и приемането на протокол 
относно услугите от общ интерес; 
изразява задоволство също така от 
въвеждането на обикновената 
законодателна процедура, която 
позволява на Съвета и Парламента да 
установяват принципи и условия за 
осъществяване на тези услуги; счита 
въпреки това, че отбелязаният напредък 
не премахва необходимостта Комисията 
да предприеме инициатива за създаване 
на повече правна сигурност за 
обществените услуги по отношение 
на хоризонталните и секторните 
въпроси в тази връзка;

Or. en

Изменение 15
Sahra Wagenknecht

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изразява задоволство от засилената 
роля на националните парламенти по 
отношение на контрола на прилагането 
на принципа на субсидиарност в 
рамките на обикновената законодателна 
процедура; ангажира се въпреки това, 
при отсъствие на конкретно 
консултиране с националните 
представителства, те да бъдат 
включвани ежегодно в неговите 
разисквания относно основните насоки 
на икономическата политика;

5. изразява задоволство от засилената 
роля на националните парламенти по 
отношение на контрола на прилагането 
на принципа на субсидиарност в 
рамките на обикновената законодателна 
процедура; въпреки това счита, 
основно поради твърде кратките 
срокове, че тази процедура е 
недостатъчна за гарантиране в 
бъдеще на подходящо участие на 
националните парламенти;  
ангажира се въпреки това, при 
отсъствие на конкретно консултиране с 
националните представителства, те да 
бъдат включвани ежегодно в неговите 
разисквания относно основните насоки 
на икономическата политика;
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Or. de

Изменение 16
Daniel Dăianu

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. отбелязва, че делегираните актове, 
посочени в член 290 от ДФЕС, са в 
съответствие с финансовото 
законодателство; изразява задоволство, 
че делегирането на правомощия на 
Комисията е по-ясно определено, що се 
отнася до обхвата на пълномощията и 
периода, за който те се изпълняват; 
подчертава въпреки това специфичните 
характеристики на процеса Ламфалуси, 
по-специално по отношение на обмена 
на информация между различните 
институции и прозрачността при 
изготвяне от страна на Комисията на 
законодателни мерки, и подчертава 
необходимостта от запазването на тези 
специфични характеристики;

6. отбелязва, че делегираните актове, 
посочени в член 290 от ДФЕС, са в 
съответствие с финансовото 
законодателство; изразява задоволство, 
че делегирането на правомощия на 
Комисията е по-ясно определено, що се 
отнася до обхвата на пълномощията и 
периода, за който те се изпълняват; 
подчертава, въпреки това, 
специфичните характеристики на 
процеса Ламфалуси, по-специално по 
отношение на обмена на информация 
между различните институции и 
прозрачността при изготвяне от страна 
на Комисията на законодателни мерки, 
и подчертава необходимостта от 
запазването най-малко на тези 
специфични характеристики, и дори по-
нататъшното им развитие за 
постигане на повече прозрачност, по-
добра координация между различните 
институции и упражняване на по-
добър контрол на равнище ЕС;

Or. en

Изменение 17
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)



PE406.127v01-00 14/16 AM\723775BG.doc

BG

Проектостановище Изменение

6а. отправя запитване към 
Комисията за нейното тълкуване на 
декларация 39 относно 
консултирането на експерти в 
областта на финансовите услуги и за 
това как тя възнамерява да я 
използва, извън разпоредбите на 
ДФЕС за делегираните актове;

Or. fr

Изменение 18
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. приканва, доколкото това е 
възможно, Комисията да използва 
член 209 от ДФЕС за улесняване 
прилагането на регламента в 
областта на финансовите услуги;

Or. fr

Изменение 19
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 6 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в.  приканва Комисията незабавно да 
използва новия член 197 на ДФЕС, за 
да инициира административно 
сътрудничество в данъчната сфера и 
в областта на надзора върху пазарите 
на финансови услуги;
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Or. fr

Изменение 20
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 6 г (нов)

Проектостановище Изменение

6г. приканва Съвета, съвместно с 
Европейския парламент, да започне 
процес на размисъл относно 
използването на разпоредбите на член 
127, параграф 6 от ДФЕС, които 
предвиждат възлагането на 
специфични задачи на ЕЦБ,"свързани 
с надзора за благоразумие на 
кредитните институции и на други 
финансови институции, с изключение 
на застрахователните 
предприятия";

Or. fr

Изменение 21
Sahra Wagenknecht

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7а. не вижда в премахването на 
първоначално предвидената в членове 
1-3 от Договора за създаване на 
конституция за Европа цел за силно 
конкурентна икономика никаква 
промяна на основната насока на 
Съюза за по-голямо социално 
равновесие, и по-специално защото 
същевременно е бил добавен протокол 
за вътрешния пазар и конкуренцията 
(протокол №6), в който тази цел е 
заложена, като е формулирана с други 
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думи;

Or. de

Изменение 22
Sahra Wagenknecht

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. изразява загриженост относно 
факта, че в новата версия на член 352 
от ДФЕС настоящата клауза за 
гъвкавост (член 308 от Договора за 
ЕО) е разширена, като освен 
вътрешния пазар, включва и всички 
области на политиката, определени в 
договорите, като по този начин 
изпразва още повече от съдържание 
принципа за изключителната 
компетентност; в замяна на това 
счита за твърде скромен напредък 
това, че на тази основа в бъдеще 
предписанията ще се приемат само с 
одобрението на Европейския 
парламент, а не след предварителна 
консултация на Съвета с него;

Or. de


	723775bg.doc

