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ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическо управление е системата от институции и процедури, установени за
постигане на целите на Съюза в икономическата област, а именно координация на
икономическите политики за насърчаване на икономическия и социалния напредък
за ЕС и неговите граждани. Започналата през 2008 г. финансова, фискална
и икономическа криза показа, че ЕС се нуждае от по-ефективен модел на
икономическо управление, отколкото икономическата и фискалната координация,
прилагани дотогава. Измененията в икономическото управление включват засилена
координация и наблюдение на фискалните и макроикономическите политики и
установяване на рамка за управление на финансови кризи.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС);

— Членове 2 –5, 119—144 и 282—284 от Договора за функционирането на Европейския
съюз (ДФЕС);

— Протоколи, приложени към ДФЕС: Протокол (№ 12) относно процедурата при
прекомерен дефицит, Протокол (№ 13) относно критериите за конвергенция и
Протокол (№ 14) относно Еврогрупата.

ЦЕЛИ

А. Разпоредбите на Договора
Преамбюлът към ДЕС гласи, че държавите членки са „решени да постигнат укрепването
и сближаването на своите икономики и да създадат икономически и паричен съюз“.
Член 3 от ДЕС гласи, че Съюзът „работи за устойчивото развитие на Европа, основаващо
се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, силно конкурентна социална
пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес“.
Членове 2, 5 и 119 от ДФЕС представляват основанието за икономическата координация:
те изискват от държавите членки да разглеждат своите икономически политики като
въпрос от общ интерес и да ги координират тясно. Областите и формите на координация
са описани в член 121, който съдържа процедурата, свързана с препоръките за политиката
— както общи (общи насоки на икономическите политики), така и за отделните държави,
и в член 126, който изяснява процедурата, която трябва да бъде следвана в случай на
прекомерен дефицит (4.2.1).
Членове 136—138 определят специфични разпоредби за държавите членки, чиято
парична единица е еврото, от които се изисква засилена координация и наблюдение на
бюджетната дисциплина и икономическите политики.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_4.2.1.pdf
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Освен това Дял IX относно заетостта изисква политиките по заетостта да бъдат
координирани и съгласувани с икономическите политики, както е определено в общите
насоки (член 146) (5.10.3).
Б. Области, подлежащи на икономическо управление
Възникналата през 2008 г. финансова, фискална и икономическа криза показа, че
финансовите, фискалните и макроикономическите дисбаланси са строго взаимосвързани
не само в рамките на националните икономики, но и на равнището на ЕС, и това
се отнася още повече до страните от еврозоната. Ето защо системата за засилено
икономическо управление, създадена през 2011 г. и все още доразвивана, се отнася до
няколко икономически области, включително фискални политики, макроикономически
аспекти, управление на кризи, макрофинансов надзор и инвестиции.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Икономическата координация до 2011 г.
До 2011 г. координацията на икономическата политика се основаваше главно на
консенсус, без пораждащи правно действие правила, с изключение на рамката за
фискална политика, определена по силата на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) (4.2.1).
Обхватът на икономическата координация беше широк и можеха да се прилагат различни
форми на сътрудничество в зависимост от степента, в която съответното споразумение за
сътрудничество е обвързващо:
— сътрудничество чрез обмен на информация, като например макроикономическия

диалог, установен на Европейския съвет в Кьолн през 1999 г.;

— координиране като инструмент за управление на кризи, като например създаването
на Европейски механизъм за финансово стабилизиране през май 2010 г.;

— отвореният метод на координация, чрез който държавите членки поставят общи цели,
но сами определят как да ги постигнат (напр. Лисабонската стратегия, формулирана
през март 2000 г., с която европейските ръководители насърчиха държавите членки да
определят сравнителни параметри, да посочат най-добрите практики и да провеждат
съответни политики);

— делегиране на политика, чрез което всички правомощия над една политика са
делегирани на една единствена институция (напр. паричната политика (4.1.3)
и политиката в областта на конкуренцията (3.2.1), делегирани съответно на
Европейската централна банка (ЕЦБ) и на Комисията).

Б. Икономическото управление след 2011 г.
Кризата разкри някои фундаментални проблеми и неустойчиви тенденции в много
европейски държави и изясни колко взаимно зависими са икономиките на ЕС. Беше
счетена за необходима по-голяма координация на икономическата политика в целия ЕС
за справяне с тези проблеми и за стимулиране на растежа и създаването на работни места
в бъдеще. За тази цел системата от съществуващи органи и процедури за икономическа
координация в ЕС беше преразгледана и подсилена през 2011 г. (с приемането на „пакета
от шест акта“), през 2012 г. (с предложенията за банков съюз и създаването на Европейски
механизъм за стабилност (ЕМС), през 2013 г. (с приемането на „пакета от два акта“), през
2014 г. (със създаването на единен надзорен механизъм (ЕНМ) и Единен механизъм за

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.10.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_4.1.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_3.2.1.pdf
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преструктуриране) и през 2015 г. (с установяването на Европейски фонд за стратегически
инвестиции).
1. Засилено икономическо и фискално наблюдение и неговото координиране чрез
европейския семестър
Засиленото управление включва: нов синхронизиран метод на работа — европейския
семестър — за обсъждане и координиране на икономическите и бюджетните приоритети;
по-стриктно наблюдение от страна на ЕС на фискалните политики като част от Пакта
за стабилност и растеж (4.2.1); нови инструменти за справяне с макроикономическите
дисбаланси (4.2.2) и нови инструменти за подпомагане на държави членки, изпитващи
финансови затруднения (4.2.3).
Европейският семестър представлява шестмесечен период от всяка година, през който
бюджетът, макроикономическите и структурните политики на държавите членки се
координират, така че държавите членки да могат да вземат предвид съображенията на ЕС
на ранен етап от националните си бюджетни процеси и в други аспекти на разработването
на икономически политики. Целта е да се гарантира, че всички политики се анализират
и оценяват заедно и че са включени политически области, които преди това не са
били систематично обхванати от икономически надзор (например макроикономическият
дисбаланс и финансовите въпроси). Основните етапи в европейския семестър са
следните:
— в края на есента Комисията представя годишния обзор на растежа, в който определя

приоритетите на ЕС за следващата година по отношение на икономическите и
бюджетните политики и политиките по заетостта, както и на други реформи,
необходими за стимулиране на растежа и заетостта. Комисията предлага специфични
препоръки за еврозоната като цяло, които след това се обсъждат от Съвета
и се приемат на пролетното заседание на Европейския съвет. Комисията също
така публикува доклада за механизма за предупреждение, който идентифицира
държавите членки с потенциални макроикономически дисбаланси.

— През април държавите членки представят своите планове за стабилни публични
финанси (програми за стабилност и конвергенция (ПСК) и за реформи и мерки за
напредък в посока към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (национални
програми за реформи (НПР)). Това съвместно представяне позволява отчитане на
взаимното допълване и разпространяването на последици между фискалните и
структурните политики.

— През май Комисията оценява НПР и ПСК, както и постигнатия напредък в държавите
членки по отношение на целите, определени в стратегията „Европа 2020“, и
коригирането на макроикономическите дисбаланси. Въз основа на тези оценки
Комисията предлага специфични за всяка държава препоръки (СВДП), които след
това се обсъждат от различните състави на Съвета.

— През юни/юли Европейският съвет одобрява СВДП, които официално се приемат от
Съвета през юли, затваряйки годишния цикъл на европейския семестър на равнище
ЕС.

Първият европейски семестър беше приложен на практика през 2011г. На равнището на
ЕС се провеждат съвместно дискусии по фискалната политика, макроикономическите
дисбаланси, въпроси, свързани с финансовия сектор, и структурни реформи за
повишаване на растежа — по време на европейския семестър, преди правителствата
да изготвят своите проекти на бюджетни планове за предстоящата година и да ги

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_4.2.2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_4.2.3.pdf
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представят за национални парламентарни дебати през втората половина на годината
(„национален семестър“). Преди финализирането на бюджетите държавите членки от
еврозоната представят своите проекти на бюджетни планове на Комисията, която дава
становище, и на Еврогрупата, която ги оценява.
2. С цел възстановяване на финансовия сектор ЕС създаде нови правила и учреди
европейски надзорни органи (ЕНО), които да предотвратяват кризи и да гарантират, че
финансовите участници са надлежно регулирани и наблюдавани. Неотдавна тези органи
бяха интегрирани в по-цялостен банков съюз (4.2.4).
В. Участници
Европейският съвет определя координирани политически приоритети и очертава
основните насоки на най-високо равнище. Съветът приема препоръки и решения по
предложения на Комисията. Комисията отговаря за формулирането на препоръките и
решенията и за оценяването на тяхното изпълнение. Държавите членки са отговорни за
националното докладване, за обмена на информация и за осъществяването на приетите
от Съвета препоръки и решения. Еврогрупата (включваща министрите на финансите на
държавите членки, въвели еврото като официална валута) обсъжда въпроси, свързани с
Икономическия и паричен съюз, обикновено преди заседанията на ЕКОФИН, и ръководи
Европейския механизъм за стабилност (ЕМС). ЕЦБ се включва в обсъжданията на
Еврогрупата, когато въпросите засягат паричната политика или политиката на обменния
курс. Икономическият и финансов комитет (ИФК) дава становища и подготвя работата
на Съвета, също както и Комитетът за икономическа политика (КИП) и Работната група
за Еврогрупата.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

С влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът е вече съзаконодател, що се
отнася до определянето на правила за многостранно наблюдение (член 121, параграф 6
от ДФЕС).
Със законодателните актове, свързани с икономическото управление, се установява
икономически диалог. За да се засили диалогът между институциите на Съюза, по-
специално Парламента, Съвета и Комисията, и за да се гарантира по-голяма прозрачност
и отчетност, компетентните комисии на Парламента може да поканят председателя на
Съвета, Комисията, председателя на Европейския съвет или председателя на Еврогрупата
да обсъдят съответни техни решения или да представят дейността си в контекста на
европейския семестър. В рамката на този диалог Парламентът може също така да
предложи възможност за участие в обмен на мнения на дадена държава членка, която е
предмет на решение на Съвета за процедура при прекомерен дефицит или процедура при
прекомерен дисбаланс.
В рамките на европейския семестър Парламентът изразява своето становище по
годишния обзор на растежа в специални резолюции, като взема предвид и приноса,
получен в седмичното парламентарно заседание относно европейския семестър с
националните парламенти, провеждано в началото на годината. В края на есента
Парламентът изразява своето становище по текущия цикъл на европейския семестър
(включително приетите от Съвета специфични за всяка държава препоръки (СВДП), като
взема предвид и резултата от съвместното заседание с председателите на компетентните
комисии на националните парламенти.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_4.2.4.pdf
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Парламентът насърчава участието на националните парламенти чрез годишни срещи
с членове на техните съответни комисии. Нещо повече, в съответствие с правните и
политическите условия във всяка държава членка, националните парламенти следва да
участват надлежно в европейския семестър, както и в подготовката на програмите за
стабилност или конвергенция и националните програми за реформи, за да се увеличават
прозрачността и ангажираността, както и отчетността по отношение на взетите решения.
Alice Zoppè
07/2017
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