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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно икономическите политики на еврозоната 
(2019/0000(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и 
по-специално член 121, параграф 2 и член 136 от него, както и Протоколи № 1 и 
№ 2 към него,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 юни 2019 г. относно 
специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г. (COM(2019)0500),

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2019 г. относно европейския 
семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа 
за 2019 г.1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 февруари 2019 г., озаглавено 
„Европейски семестър за 2019 г.: oценка на напредъка в структурните реформи, 
предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и 
резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 
1176/2011“ (COM(2019)0150),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 ноември 2018 г., озаглавено 
„Годишен обзор на растежа за 2019 г.: За по-силна Европа в условията на 
глобална несигурност“ (COM (2018)0770),

– като взе предвид доклада на Комисията от 21 ноември 2018 г., озаглавен „Доклад 
за механизма за предупреждение за 2019 г.“ (COM (2018) 0758), и проекта на 
съвместен доклад на Комисията относно заетостта за 2019 г. (COM (2018) 0761), 
както и препоръката на Комисията от 21 ноември 2018 г. за препоръка на Съвета 
относно икономическата политика на еврозоната (COM (2018) 0759),

– като взе предвид препоръката на Съвета от 9 април 2019 г. относно 
икономическата политика на еврозоната (2019/C 136/01),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 17 май 2019 г.  относно 
задълбочените прегледи и изпълнението на специфичните за всяка държава 
препоръки за 2018 г. (9473/19) ,

– като взе предвид „Eвропейската икономическа прогноза – пролет 2019 г.“  на 
Комисията от 7 май 2019 г.,

– като взе предвид „Eвропейската икономическа прогноза – лято 2019 г. 
(междинна)“  на Комисията от 10 юли 2019 г.,

– като взе предвид оценката на Европейския фискален съвет от 25 юни 2019 г. 

1 Приети текстове, P8_TA(2019)0201.
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относно подходящата фискална позиция за еврозоната през 2020 г.,

– като взе предвид Договора за стабилност, координация и управление в 
икономическия и паричен съюз,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на 
Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и 
координацията на икономическите политики2,

– като взе предвид Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно 
изискванията за бюджетните рамки на държавите членки3,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2011 г. относно принудителните мерки за коригиране на 
прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната4,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 г. за 
изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на 
прилагането на процедурата при прекомерен дефицит5,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на 
макроикономическите дисбаланси6,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2011 г. за ефективното прилагане на бюджетното 
наблюдение в еврозоната7,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 май 2013 г. относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на 
проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на 
прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната8,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение 
над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни 
затруднения по отношение на финансовата си стабилност9,

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9 – 

2 OВ L 306, 23.11.2011 г., стp. 12.
3 OВ L 306, 23.11.2011 г., стp. 41.
4 OВ L 306, 23.11.2011 г., стp. 8.
5 OВ L 306, 23.11.2011 г., стp. 33.
6 OВ L 306, 23.11.2011 г., стp. 25.
7 OВ L 306, 23.11.2011 г., стp. 1.
8 OВ L 140, 27.5.2013 г., стp. 11.
9 OВ L 140, 27.5.2013 г., стp. 1.
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0000/2019), 

A.  като има предвид, че според прогнозите на Комисията темпът на растеж на БВП 
за 2019 г. е 1,2% от БВП на глава от населението в еврозоната и 1,4% в ЕС-28 и се 
очаква да нарасне съответно до 1,4% и 1,6% през 2020 г.10;

Б. като има предвид, че безработицата продължава да намалява устойчиво, със 
среден процент 7,5% в еврозоната и 6,3% в ЕС-28 през май 2019 г., най-ниският от 
началото на ежемесечното отчитане на безработицата в ЕС, и че се очаква 
допълнително намаляване съответно до 7,3% и 6,2% през 2020 г.;

В. като има предвид, че продължават да съществуват значителни разлики в 
равнищата на безработица в ЕС; като има предвид, че процентът на младежката 
безработица, макар и постепенно да се подобрява, достига 15,7% в еврозоната и 
14,3% в ЕС-28 , като остава на равнище, значително по-високо от средното 
равнище на безработица, и продължава значително да надвишава процента в 
други развити в икономическо отношение региони в света;

Г. като има предвид, че се очаква дефицитът по консолидирания държавен бюджет 
да се увеличи от 0,5% на 0,9% в еврозоната и от 0,6% на 1,0% в ЕС-28 през 2019 г. 
и да се задържи на това равнище през 2020 г.; като има предвид, че 
съотношението на дълга към БВП през 2019 г. е 85,8% в еврозоната и 80,2 % в 
ЕС-28 и се очаква да се понижи съответно до 84,3% и 78,8% през 2020 г.;

Д. като има предвид, че частното потребление показва признаци на възстановяване,  
като  очакваната тенденция е положителна и то се повишава от 1,3% в еврозоната 
и 1,6% в ЕС-28 през 2019 г. съответно на 1,5% и 1,7% през 2020 г.;

Е. като има предвид, че с оглед на рисковете от напрежение в търговията между 
САЩ и Китай, наред с продължаващата несигурност, свързана с оттеглянето на 
Обединеното кралство от ЕС, има опасност перспективите в световен мащаб да са 
към понижаване; 

1. отбелязва, че въпреки че европейската икономика бележи растеж за седма 
поредна година, увеличаващите се икономически рискове и несигурност 
представляват сериозно предизвикателство;

2. ето защо изразява загриженост относно ниския потенциал за растеж в сравнение с 
други региони в света през последните десетилетия;

3. споделя мнението, че ефективните структурни реформи, съпроводени от 
целенасочени инвестиции и отговорни фискални политики, продължават да бъдат 
добър ориентир за ЕС при подготовката за посрещането на бъдещите и 
настоящите предизвикателства;

Отговорни фискални политики

4. признава, че се очаква средното равнище на отношението на дълга към БВП да се 

10  „Eвропейска икономическа прогноза – лято 2019 г. (междинна)“  на Комисията от 10 юли 2019 г.
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понижи; отбелязва обаче, че средното равнище все още е значително над 
равнището, изисквано от Пакта за стабилност и растеж; посочва възможността за 
увеличаване на лихвените разходи по дълговете; в тази връзка подчертава 
значението на намаляването на общите равнища на дълга в съответствие с 
фискалните правила на ЕС;

5. отбелязва  съответно с голяма загриженост, че средните равнища на дефицит 
изглежда се увеличават отново и че в някои държави членки се предвижда дефицит 
над 3%; подчертава, че значителна част от очакваната експанзия произхожда от 
държави с високи съотношения на държавния дълг към БВП;

6. изразява съжаление, че общата фискална позиция изглежда е умерено 
експанзионистична през 2019 г., като същевременно подчертава, че Европейският 
фискален съвет счита, че неутрална позиция би била по-подходяща;

7. подчертава, че фискалните позиции на национално равнище и на равнището на 
еврозоната трябва да поддържат баланс между дългосрочната устойчивост на 
публичните финанси, при пълно спазване на Пакта за стабилност и растеж и 
неговите разпоредби по отношение на гъвкавостта, и краткосрочното 
макроикономическо стабилизиране;

Структурни реформи

8. подчертава, че реформите, които засилват конкуренцията на продуктовите пазари, 
насърчават ефективното използване на ресурсите и подобряват бизнес средата и 
качеството на институциите – включително ефективна правосъдна система и  
успешно и ефикасно събиране на данъци, са от съществено значение за 
постигането на по-голяма икономическа устойчивост за еврозоната и държавите 
членки; подчертава в този контекст значението на единния пазар и 
необходимостта от по-нататъшното му развиване;

9. споделя мнението, че структурните и институционалните особености на пазарите 
на труда и продуктовите пазари и добре функциониращите публични 
администрации са от решаващо значение;

10. подкрепя изместване на данъчната тежест от труда и засилването на системите за 
образование и обучение, както и инвестициите в умения; подчертава 
ефективността на гъвкавите политики в областта на пазара на труда;

11. призовава държавите членки да подкрепят и прилагат действията на ЕС за борба с 
агресивното данъчно планиране;

Инвестиции

12. признава, че икономическият подем трябва да бъде подкрепен с публични и 
частни инвестиции, по-специално в иновации, и отбелязва, че в еврозоната все 
още има недостиг на инвестиции; приветства факта, че в някои държави членки 
инвестициите вече надхвърлят равнищата отпреди кризата, и изразява съжаление, 
че в други инвестициите все още изостават или не се увеличават с необходимото 
темпо;
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13. призовава държавите членки, и по-специално държавите от еврозоната с високи 
равнища на държавен дълг, като прилагат политики, които изцяло зачитат Пакта 
за стабилност и растеж, да подкрепят публичните и частните инвестиции, да 
подобрят качеството и структурата на публичните финанси и да възстановят 
фискалния резерв;

14. подчертава, че инвестициите в материални и нематериални активи с цел 
увеличаване на производителността, уменията и иновациите, наред със 
структурните реформи, стимулиращи растежа, ще увеличат потенциала за растеж 
в дългосрочен план;

Специфични за всяка държава препоръки 

15. изразява съгласие с препоръките на Съвета, че държавите членки следва да 
увеличат потенциала си за растеж, като модернизират своите икономики и 
укрепят своята устойчивост;

16. отбелязва, че над две трети от специфичните за всяка държава препоръки, 
изготвени до 2018 г., са изпълнени, като е отбелязан поне известен напредък; 
изразява съжаление обаче, че се забелязва отстъпление по отношение на елементи 
на основни реформи, приети в миналото, и изразява загриженост относно 
ангажираността на държавите членки да изпълняват специфичните за всяка 
държава препоръки,  предвид факта, че напредъкът по настоящите препоръки е 
по-слаб от този през предходните години;

17. приветства постигнатия особен напредък по препоръките относно финансовите 
услуги, законодателството в областта на трудовите правоотношения и защитата 
на заетостта;

18. припомня на държавите членки значението на ангажираността по отношение на 
специфичните за всяка държава препоръки и на изпълнението им;

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.


