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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата  комисия по икономически 

и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. счита, че е абсолютно необходимо да се подобри значително демократичната 

легитимност на Икономическия и паричен съюз (ИПС) в институционалната рамка 

на Съюза и в съответствие с общностния метод; счита, че законодателни актове, 

които се основават на междуправителствени договори и са прилагани по време на 

кризата са ограничили демократичната легитимност на ИПС; поради това призовава 

Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) да бъде включени възможно най-

скоро в достиженията на правото на ЕС, като се има предвид, че вътрешните 

правила на Европейския парламент предлагат достатъчна свобода на действие с цел 

организиране, когато е необходимо, на специфични форми на диференциране въз 

основа на политическо споразумение в рамките на и между политическите групи, 

така че да се осигури подходящ контрол на ИПС; призовава също така съответните 

разпоредби на Договора за стабилност, координация и управление (ДСКУ) да бъдат 

интегрирани в правната рамка на Европейския съюз, в рамките на максимум пет 

години след влизането му в сила, и след цялостна оценка на неговото изпълнение;  

2. в този смисъл подкрепя създаването на по-просто, по-ефикасно и прозрачно, 

икономическо управление, насочено, в дългосрочен план, към задълбочаването на 

интеграцията на ЕС, същевременно предлагащо средносрочни решения, за да се 

даде възможност еврозоната и Съюза да се справят с настоящите 

предизвикателства; 

3. подчертава, че Еврогрупата и срещата на върха на държавите от еврозоната са 

неофициални формации на Съвета по икономически и финансови въпроси и на 

Европейския съвет и че те взеха важни решения в областта на ИПС по време на 

финансовата и икономическа криза, но че тези решения съответно бяха белязани от 

липсата на демократична легитимност; 

4. призовава за сключването на междуинституционално споразумение между 

Парламента, Комисията и Съвета, за да се осигури парламентарен контрол на 

различните етапи на Европейския семестър, като се започне с годишния обзор на 

растежа; 

5. счита, че е необходимо да се направи внимателен преглед на прилагането на 

икономическия диалог, за да се гарантира подходящ парламентарен контрол на 

всички етапи на процедурите (Пакт за стабилност и растеж (ПСР) и процедура при 

макроикономически дисбаланси (ПМД)); 

6. приветства създаването на Междупарламентарната конференция за икономическо и 

финансово управление на Европейския съюз; подчертава, въпреки това 

ограничените й възможности, когато става въпрос за насърчаване на отчетност от 

страна на лицата, отговорни за вземането на решения; счита, че в областта на ИПС 

парламентарният контрол трябва да бъде споделен между националното и 
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европейското равнище и настоява, че отговорностите трябва да се поемат на 

равнището, на което се вземат или изпълняват решенията, като националните 

парламенти осъществяват контрол върху националните правителства, а 

Европейският парламент – върху европейските ръководители; счита, че това е 

единственият начин да се гарантира изискваната по-голяма отчетност в процеса на 

вземане на решения; счита, че засилената легитимност може да бъде гарантирана 

като се предвиди приемането на национални програми за реформи и възможни 

партньорства за сближаване от страна на националните парламенти, както и 

приемането чрез процедура на съвместно вземане на решение на широки 

европейски политически насоки под формата на насоки за сближаване, нов правен 

акт на ЕС, определящ много ограничен брой приоритети, които са валидни за 

определен период, и които се използват по-специално при приемането на годишния 

обзор на растежа и специфичните за всяка държава препоръки; подчертава, че 

такова сътрудничество не следва да се разглежда като създаване на нов смесен 

парламентарен орган, който би бил неефективен и нелегитимен от демократична и 

конституционна гледна точка;  

7. изразява съжаление, че капацитетът на националните парламенти да контролират и 

оказват влияние върху действията на своите правителства в рамките на ЕС е 

недостатъчен; счита, че националните парламенти следва да вземат по-дейно 

участие в изготвянето на политиките по отношение на контрола и формирането на 

позициите на своите правителства, преди предаването им на Комисията; 

8. подчертава, че е необходимо да бъде извършен преглед на правната рамка на 

програмите за подпомагане, за да се гарантира, че за всички решения, които се 

взимат, е отговорна Комисията при пълното участие на Европейския парламент, с 

цел да се гарантира пълна демократична легитимност и отчетност; призовава 

Комисията да докладва редовно на Парламента относно съответните решения, взети 

когато участва в проверката на прилагането на програмите на държавите членки; 

подчертава, че Парламентът следва без забавяне да предприеме последващи 

действия във връзка с резолюцията си от 13 март 2014 г. относно разследващия 

доклад относно ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по 

отношение на страните от програмата за еврозоната1 и да подготви нова, отделна 

резолюция, изцяло посветена на този въпрос, като се опре на и доразвие първия 

доклад;  

9. счита, че за да се гарантира дългосрочната устойчивост на националните публични 

финанси, е изключително важно за Комисията да проверява качеството на 

публичните финанси, и по-специално да изясни, че националните бюджети са 

ориентирани към бъдещето, като определя, заедно с Евростат, и насърчава 

инвестиционните разходи в по-голяма степен отколкото потребителските разходи;  

10. изразява становище, че един „истински Икономически и паричен съюз“ не може да 

бъде ограничаван до система от правила, а изисква бюджетен капацитет като част от 

бюджета на ЕС, въз основата на специфични собствени ресурси, които следва да 

подпомагат устойчивия растеж и социалното сближаване, и да вземат мерки по 

отношение на структурните различия и извънредните финансови ситуации, които са 

                                                 
1 Приети текстове, P7_TA(2014)0239. 
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пряко свързани с валутния съюз и когато са необходими структурни реформи;  

11. счита, че социалното измерение на ИПС, трябва да бъде взето предвид, и припомня, 

че член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че „при 

определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът взема 

предвид изискванията, свързани с насърчаването на висока степен на заетост, с 

осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното 

изключване ...“; също така припомня, че член 3 от ДЕС гласи, че Съюзът „[се 

основава на] силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел 

пълна заетост и социален прогрес“; счита, че съгласно принципа на зачитане на 

човешкото достойнство, както е залегнало в Договора, човешки ресурси не следва 

да се пропиляват и следва да се разглеждат като ключов елемент на 

конкурентоспособността; призовава за равно третиране на социалните права и на 

свободите на вътрешния пазар в йерархията на нормите 

12. изисква председателите на четирите институции да представят амбициозна „пътна 

карта“, която да очертае необходимия законодателен и институционален напредък 

към създаването на най-доброто възможно бъдеще за еврозоната, ЕС и неговите 

граждани; подчертава, че Парламентът следва да изпълнява пълноценно своята роля 

в предстоящите обсъждания и решения посредством резолюция, приета на пленарно 

заседание, която е основата за приноса на председателя към „пътната карта“, както 

се посочва в бележка под линия 1 от обяснителната бележка, изготвена за 

неофициалната среща на Европейския съвет на 12 февруари 2015 г. (Подготовка за 

следващите стъпки за по-добро икономическо управление в еврозоната): 

„Председателят на Европейската комисия изрази намерението си да се ползва от 

приноса на председателя на Европейския парламент в разсъжденията си по време на 

изготвянето на доклада“; 

13. счита, че един истински Икономически и паричен съюз изисква укрепване на 

принципите на правовата държава, както се заявява в член 2 от ДЕС; счита, че 

принципите на правовата държава се определят като институционална система, в 

която действията на публичните органи се подчиняват на закона и равенството на 

правните субекти е гарантирана от независими юрисдикции; счита, че този въпрос 

следва да бъде един от приоритетите, наред с другото, които да бъдат разгледани в 

рамките на доклада, озаглавен „Възможно развитие и адаптиране на 

съществуващата институционална структура на Европейския съюз“, и че това 

следва да включва процедура за установяване на неизпълнение от страна на 

държава членка и на иск за отмяна срещу решения на Комисията и Съвета; счита, че 

участието на Съда на Европейския съюз може именно да бъде гаранция, че 

правилата ще се прилагат по еднакъв начин, независимо от големината на 

държавата членка и ще защитава правата на гражданите и правата на техните 

организации в държавите по програмата; посочва, че тази роля на Съда на 

Европейския съюз няма да доведе до забавяне на процедури за икономическо 

управление, тъй като тези процедури нямат суспензивно действие. 
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