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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. припомня заключенията си, че междуправителствените структури и процеси за 

приемане на решения увеличават сложността на институционалната отговорност, 

намаляват прозрачността и демократичната отчетност, както и че общностният 

метод е най-добър за функционирането на Съюза; 

2. призовава за интегрирането на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) в 

нормативната уредба на ЕС; очаква инициативата на Комисията за определяне на 

областите на гласуване с квалифицирано мнозинство, за да се гарантира по-

ефективно законотворчество в областта на данъчното облагане; призовава за 

създаването на пост заместник-председател на Комисията, отговарящ за 

Икономическия и паричен съюз (ИПС); призовава за създаването на бюджетен 

ред за еврозоната като част от многогодишната финансова рамка, който следва да 

подкрепя изпълнението на политиките за еврозоната; 

3. приветства напредъка, постигнат в работата по банковия съюз през последните 

няколко години; припомня, че преговорите за неговото изграждане трябва да 

продължат, за да се постигне успешно намаляване на риска и да се създаде 

фискален предпазен механизъм за Единния фонд за преструктуриране; призовава 

ЕМС да бъде реформиран, така че да може да служи като фискален предпазен 

механизъм за Единния фонд за преструктуриране; във връзка с това приветства 

изявлението, направено на срещата на върха на държавите от еврозоната на 29 

юни 2018 г., с което се потвърждава, че ЕМС ще предостави общия предпазен 

механизъм за Единния фонд за преструктуриране и ще продължи да бъде 

укрепван; приветства и силно насърчава инициативите от страна на някои от 

държавите членки да разгледат възможността за присъединяване към банковия 

съюз; 

4. изисква засилена роля за Европейския парламент и националните парламенти в 

обновената рамка за икономическо управление, с цел засилване на 

демократичната отчетност; 

5. счита, че Брексит е възможност за отдалечаване от моделите на неучастие и за 

насочване към недискриминационни и подкрепящи модели на участие; 

подчертава, че тези модели на участие няма да ограничат напредъка към „все по-

тесен съюз“ до най-ниския общ знаменател за едно универсално решение, а ще 

позволят необходимата гъвкавост за постигане на напредък, като същевременно 

оставят отворена вратата за държавите членки, които са готови и способни да 

изпълнят необходимите критерии; 

6. призовава всеки бъдещ модел на диференцирана интеграция да бъде проектиран 

така, че да предоставя стимули на държавите членки, стремящи се към участие, и 

пълна подкрепа за усилията им за икономическо развитие и преобразуване, 

насочени към изпълнението на необходимите критерии в разумни срокове; 

7. подчертава значението на конвергенцията на Кохезионния фонд и структурните 

фондове и отбелязва програми като програмата за подкрепа на реформите, които 

се предполага да подпомогнат държавите членки при присъединяването им към 

еврозоната и приемането на еврото като тяхна парична единица; подчертава 
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значението на инвестиционните фондове и ЕИБ за преодоляването на недостига 

на инвестиции в ЕС и за подкрепата на изграждане на капацитет, както и за 

допринасянето с допълнителни усилия и ресурси за постигането на социално-

икономическо сближаване между държавите членки и в самите тях; припомня, че 

завършването на изграждането на единния пазар е катализатор за икономическата 

интеграция и конвергенция на икономиките на държавите членки, от които той се 

състои; призовава Комисията приоритетно да засили действащото 

законодателство и да ускори работата по премахването на пречките за завършване 

на изграждането му. 
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