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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
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Европейски семестър за координация на икономическите политики: 

Годишен обзор на растежа за 2018 г.  

Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно Европейския 

семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на 

растежа за 2018 г. (2017/2226(INI)) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и 

по-специално член 121, параграф 2, член 136 и член 148 от него, 

— 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 политики1, 

— като взе предвид Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно 

изискванията за бюджетните рамки на държавите членки2, 

— 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 еврозоната3, 

— 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 дефицит4, 

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на 

макроикономическите дисбаланси5, 

                                                 
1  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12. 
2  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41. 
3  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8. 
4  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33. 
5  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25. 



 

 

— 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 еврозоната1, 

— 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 еврозоната2, 

— 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 стабилност3, 

— като взе предвид оценката на Европейския фискален съвет от 20 юни 2017 г. 

относно бъдещата фискална позиция, подходяща за еврозоната, 

— като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 25 и 26 март 2010 г. и от 

17 юни 2010 г., както и съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено 

„Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 

(COM(2010)2020),  

— като взе предвид Препоръка (ЕС) 2015/1184 на Съвета от 14 юли 2015 г. относно 

общи насоки за икономическите политики на държавите членки и на Европейския 

съюз4, 

— като взе предвид Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, 

Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския 

портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 

и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции5, 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 13 януари 2015 г., озаглавено 

„Пълноценно използване на гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на 

Пакта за стабилност и растеж“ (COM(2015)0012), 

— като взе предвид своята резолюция от 24 юни 2015 г. относно преразглеждане на 

рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства6, 

— като взе предвид доклада относно завършването на европейския икономически и 

паричен съюз („доклад на петимата председатели“), 

— като взе предвид Договора за стабилност, координация и управление в 

икономическия и паричен съюз, 

                                                 
1  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1. 
2  ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 11. 
3  ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1. 
4  ОВ L 192, 18.7.2015 г., стр. 27. 
5  OВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1. 
6  ОВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 86. 



 

 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 21 октомври 2015 г., озаглавено 

„Стъпки към завършването на икономическия и паричния съюз“ 

(COM(2015)0600), 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 6 декември 2017 г., озаглавено 

„По-нататъшни стъпки към завършването на икономическия и паричен съюз“ 

(COM(2017)0821), 

— като взе предвид икономическите прогнози на Комисията от есента на 2017 г., 

— като взе предвид проучванията и задълбочените анализи относно координацията 

на икономическата политика в еврозоната в рамките на европейския семестър, 

изготвени за комисията по икономически и парични въпроси (ноември 2015 г.), 

— като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2015 г. относно 

годишния обзор на растежа за 2016 г. (COM(2015)0690), доклада за механизма за 

предупреждение за 2016 г. (COM(2015)0691) и проекта на съвместен доклад за 

заетостта (COM(2015)0700), 

— като взе предвид Междуинституционалната прокламация относно европейския 

стълб на социалните права, подписана и прокламирана в Гьотеборг на 17 ноември 

2017 г., 

— като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/825 на Европейския парламент и на Съвета 

от 17 май 2017 г. за създаване на Програмата за подкрепа на структурните 

реформи за периода 2017—2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) 

№ 1303/2013 и (ЕС) № 1305/2013, 

— като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно завършването 

на европейския икономически и паричен съюз1, 

— като взе предвид своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета и до 

Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на 

данъци и данъчните измами2, 

— като взе предвид препоръката на Комисията от 22 ноември 2017 г. за препоръка на 

Съвета относно икономическата политика на еврозоната (COM(2017)0770), 

— като взе предвид разискванията с представители на националните парламенти 

относно приоритетите на европейския семестър за 2018 г., 

— като взе предвид разискването с участието на Комисията в Европейския 

парламент относно пакета във връзка с Европейския семестър — годишен обзор 

на растежа за 2018 г. 

— като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 

становищата на комисията по бюджети, комисията по околна среда, обществено 

                                                 
1  OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 149. 
2  Приети текстове, P8_TA(2017)0491. 



 

 

здраве и безопасност на храните, комисията по регионално развитие и позицията 

под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството 

между половете (A8-0047/2018), 

А. като има предвид, че съгласно прогнозите на Комисията, при все че разрастването 

на европейската икономика се очаква да продължи, темпото на създаване на 

работни места и нарастването на покупателната способност на домакинствата 

предполагат малка загуба на инерция през следващите две години, като растежът 

в ЕС е достигнал 2,4 % през 2017 г., а след това ще претърпи незначително 

забавяне до 2,2 % през 2018 г. и ще намалее леко до 2,0 % през 2019 г.; като има 

предвид, че въпреки това ще са необходими по-нататъшни действия в областта на 

политиката за справяне със завещаните от световната икономическа криза 

неразрешени проблеми; 

Б. като има предвид, че настоящото положение на икономиката на ЕС изисква 

амбициозни и балансирани от социална гледна точка структурни реформи и 

инвестиции от страна на държавите членки, за да се постигнат устойчив растеж, 

заетост и конкурентоспособност, както и сближаване във възходяща посока; 

В. като има предвид, че растежът на частното потребление се очаква да намалее 

слабо през настоящата година преди да се смекчи през 2019 г. в резултат на по-

високата инфлация в сравнение с 2017 г., която все пак е под набелязаната цел на 

ЕЦБ за близо до, но под 2 %; 

Г. като има предвид, че Европейската инвестиционна банка и Европейският фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), в допълнение към европейските структурни и 

инвестиционни фондове, предоставиха важна подкрепа за инвестициите в ЕС; 

като има предвид обаче, че частните инвестиции все още са под равнищата за 

2008 г., което е свързано с отрицателни последици за потенциалния растеж, 

създаването на работни места и производителността; 

Д. като има предвид, че се очаква заетостта да продължи да нараства, като през 

второто тримесечие на 2017 г. беше отбелязано рекордно равнище от 235,4 

милиона работещи; в същото време някои показатели за пазара на труда сочат 

постоянни трудности като например нарастващо разпокъсване на пазара на труда, 

задълбочаващи се неравенства, особено по отношение на младите хора и тези с 

ниска образователна степен; като има предвид, че безработицата възлиза на 7,5 % 

в ЕС и на 8,9 % в еврозоната, като тези стойности, въпреки че са най-ниските от 

съответно девет и осем години насам, продължават да са прекалено високи, 

особено сред младите хора; като има предвид, че продължават да съществуват 

твърде съществени различия между редица държави членки, както и че равнищата 

на заетост все още не са се възстановили след кризата и, не на последно място, не 

са постигнати националните цели по стратегията „Европа 2020“; като има 

предвид, че скритата безработица (безработни лица, които желаят да работят, но 

не търсят активно работа) възлизаше на 20 % през 2016 г.; 

Е. като има предвид, че в резултат на избягването на данъци, отклонението от 

данъчно облагане и данъчните измами в полза на някои големи корпорации и 

физически лица редица държави членки са загубили милиарди евро приходи за 

управление на публичните финанси, в ущърб на малките и средните предприятия 

и другите данъкоплатци; 



 

 

Ж. като има предвид, че подобрената икономическа ситуация дава възможност за 

осъществяване на амбициозни и балансирани от социална гледна точка 

структурни реформи, по-специално мерки за насърчаване на инвестициите, 

предвид това, че равнището на инвестициите като дял от БВП днес продължава да 

е по-ниско, отколкото в периода непосредствено преди финансовата криза, както 

и за подобряване на положението по отношение на публичните финанси, като се 

вземе предвид тежестта, която демографското развитие поставя върху 

устойчивостта на дълга им; 

1. отбелязва публикуването на годишния обзор на растежа за 2018 г. и предложената 

комбинация от политики на инвестиции, амбициозни и балансирани от социална 

гледна точка структурни реформи и отговорни публични финанси, представена 

като средство за допълнително насърчаване на по-високи нива на растеж и 

укрепване на европейското възстановяване, сближаването във възходяща посока и 

конкурентоспособността; изразява съгласие, че е необходим допълнителен 

напредък при изпълнението на структурните реформи, за да се постигне растеж и 

създаване на работни места, както и за да се води борба с неравенствата, които 

спъват икономическия растеж; 

Глава 1 — Инвестиции и растеж 

2. подчертава трайния структурен проблем, свързан с недостатъчния растеж на 

потенциалното производство, производителността и конкурентоспособността, 

придружен от твърде ниско ниво на публични и частни инвестиции и липса на 

амбициозни и балансирани от социална гледна точка структурни реформи в някои 

държави членки; 

3. припомня, че някои държави членки все още имат големи излишъци по текущата 

сметка, които могат да се използват за поддържане на публичните и частните 

инвестиции и стимулиране на икономическия растеж; 

4. припомня важността на това да се съчетават публични и частни инвестиции със 

структурни реформи за стимулиране и създаване на благоприятни условия за 

икономически растеж; 

5. подчертава важността на това да се увеличат публичните инвестиции в ЕС, за да 

се преодолее настоящия спад на публичните инвестиции; освен това настоятелно 

призовава за завършването на съюза на капиталовите пазари, за да се стимулират 

частните инвестиции в целия единен пазар; счита, че регулаторната рамка за 

частните инвестиции следва да бъде допълнително подобрена; 

6. подчертава необходимостта от повече инвестиции в научни изследвания, развитие 

и иновации, както и в технологична модернизация, с цел повишаване на 

производителността; припомня, че инвестициите в области като инфраструктури, 

грижи за децата, социални жилища, образование, обучение, здравеопазване, 

научни изследвания, цифрови иновации и кръгова икономика могат да увеличат 

производителността и/или заетостта; призовава Комисията да отправи 

специфични за всяка държава препоръки (СВДП) в областта на енергийната 

ефективност и потреблението на ресурси, както и да гарантира, че тези препоръки 

са в пълно съответствие с Парижкото споразумение относно климата; 



 

 

7. призовава Комисията да направи оценка на настоящите пречки пред мащабните 

инфраструктурни проекти за стимулиране на растежа за целия жизнен цикъл на 

тези инвестиции, както и да обсъди с Парламента и Съвета начини за 

отстраняване на такива пречки при спазване на съществуващата правна рамка; 

Глава 2 — Отговорни публични финанси 

8.  приема за сведение като цяло неутралната фискална позиция, която се предлага в 

препоръките за еврозоната, като отбелязва, че фискалната позиция се очаква да 

бъде леко експанзионистична в редица държави членки през 2018 г.; припомня, че 

последователното прилагане и спазването на правилата на Съюза в областта на 

данъчното облагане, включително пълно зачитане на съществуващите клаузи за 

гъвкавост, са от ключово значение за правилното функциониране на ИПС; 

9. подчертава факта, че фискалните позиции на национално равнище и на равнището 

на еврозоната трябва да създават баланс между дългосрочната устойчивост на 

публичните финанси и инвестициите, в пълно съответствие с Пакта за стабилност 

и растеж, и краткосрочното макроикономическо стабилизиране; 

10. приветства подобренията в публичните финанси, които са от особено значение за 

постигане на по-стабилен, устойчив и ефективен растеж, и по-специално 

постепенното намаляване на съотношението на дълга спрямо БВП за ЕС и 

еврозоната и намаляването на номиналните бюджетни дефицити, като 

същевременно подчертава, че съотношението на брутния дълг спрямо БВП в 

рамките на еврозоната все още възлиза на около 90 %, като в редица държави 

членки е доста над това равнище; подчертава, че тези държави членки следва да 

намалят високите съотношения на дълга към БВП като въпрос от неотложен 

характер, тъй като това е значително по-лесно да се постигне в период на 

икономическо възстановяване; припомня, че застаряващите общества и други 

демографски процеси съставляват огромна тежест за устойчивостта на 

публичните финанси; поради това призовава държавите членки да поемат 

отговорност за бъдещите поколения; 

11. подчертава необходимостта от по-силен акцент върху състава и управлението на 

националните бюджети; приветства поради тази причина все по-честата практика 

на извършване на преглед на разходите и допълнително насърчава държавите 

членки да направят оценка на качеството на своите бюджети; 

Глава 3 — Структурни реформи 

12.  припомня, че е необходимо някои държави членки да продължат да прилагат 

социално и екологично устойчиви, благоприятстващи растежа структурни 

реформи, по-специално в контекста на подобреното икономическо положение в 

целия ЕС, при което се наблюдава растеж на БВП в почти всички държави 

членки, с цел повишаване на конкурентоспособността, създаването на работни 

места, растежа и сближаването във възходяща посока; 

13. настоява за привеждане на разходите за научноизследователска и развойна 

дейност в по-голямо съответствие с целите на стратегията „ЕС 2020“; призовава 

държавите членки да определят подходящи политики и да осигурят инвестиции за 

гарантиране или запазване на равен достъп до образование и обучение през целия 



 

 

живот, като се вземе предвид развитието на пазара на труда, включително появата 

на нови професии; 

14. подчертава, че цифровизацията, глобализацията и технологичните промени 

трансформират радикално нашите пазари на труда, като включват например 

дълбоки промени във формите и статута на заетост, които изискват адаптиран 

преход; във връзка с това подчертава важността на динамичните пазари на труда с 

достъпни и висококачествени системи за социално осигуряване, които са в 

състояние да отговорят на новата пазарна действителност; 

15. счита, че реформи, които премахват пречките пред инвестициите, биха дали 

възможност за незабавна подкрепа за стопанската дейност, като в същото време 

ще създадат условия за дългосрочен растеж; 

16. призовава за прегледи на данъчното облагане, насочени към постигането на 

справедлив баланс между данъчното облагане на капитала, труда и 

потреблението; 

Глава 4 — Сближаване и приобщаване 

17. подчертава, че Европейският семестър и специфичните за всяка държава 

препоръки следва да допринасят за постигането на целите на стратегията „ЕС 

2020“, включително на тези, посочени в стълба на социалните права, като следва 

да доведат до растеж и създаване на работни места; във връзка с това приветства 

„набора от социални показатели“ като инструмент за наблюдение на прилагането 

на социалния стълб; 

18. подчертава факта, че през последните години реалният ръст на заплатите изостава 

от ръста на производителността като същевременно са настъпили положителни 

промени на пазара на труда; в този контекст подчертава, че би могло да има 

възможност за увеличение на заплатите в някои сектори и области, в съответствие 

с целите за производителността, за да се гарантира добър стандарт на живот, като 

се вземат предвид конкурентоспособността и необходимостта от преодоляване на 

неравенствата; 

19. изтъква, че политиките в областта на данъчното облагане трябва да вземат 

предвид паричната политика при зачитане на независимостта на ЕЦБ; 

20. настоятелно призовава Комисията да разработи цялостна стратегия за подкрепа на 

инвестициите, която да подобри устойчивостта на околната среда и да гарантира 

подходяща връзка между целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и 

Европейския семестър; 

21. приветства факта, че в годишния обзор на растежа за 2018 г. се признава 

необходимостта от ефикасни и справедливи данъчни системи, в които да бъдат 

предвидени подходящи стимули за осъществяване на стопанска дейност; 

подкрепя инициативите на Комисията за постигане на по-голяма прозрачност и 

реформирана система на ДДС, като отбелязва извършената работа по обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък; приветства полаганите 

на международно равнище усилия за борба срещу данъчните измами, 

отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци; отбелязва, че 



 

 

подобряването на ефективността на националните данъчни системи може 

значително да повиши държавните приходи; 

22. призовава държавите членки да възприемат подходящи мерки за подпомагане и 

интеграция на млади хора, които не са заети с работа, учене или обучение, и на 

бежанците, като се предвидят на ранен етап изискванията, с цел улесняване на 

плавния им преход към пазара на труда, за да се попречи на преминаването им 

към сивата икономика, както и за да се гарантира, че обществените услуги са 

обезпечени с достатъчно ресурси; подчертава, че социалните партньори следва да 

играят ключова роля в улесняването на интеграцията на лица, които не са заети с 

работа, учене или обучение, и на мигрантите, както и да гарантират, че те не са 

подложени на дискриминация на пазара на труда; 

23. изразява загриженост, че неравенството и дискриминацията продължават да 

определят облика на пазарите на труда в някои държави членки, което допринася 

за разликата между мъжете и жените по отношение на възнаграждението, 

пенсионирането и участието в процеса на вземане на решения; 

Глава 5 — Рамка на европейския семестър: ангажираност и изпълнение 

24. приветства по-голямото внимание, което се обръща на съвкупната фискална 

позиция на еврозоната, като същевременно посочва задълженията на отделните 

държави членки да спазват Пакта за стабилност и растеж, включително напълно 

да зачитат съществуващите в него клаузи за гъвкавост; подчертава, че 

концепцията за съвкупна фискална позиция не предполага, че излишъците и 

дефицитите в различните държави членки могат да се компенсират взаимно; 

25. изразява загриженост във връзка с ниската степен на спазване на специфичните за 

всяка държава препоръки, включително насочените към насърчаване на 

сближаването, повишаването на конкурентоспособността и намаляването на 

макроикономическите дисбаланси; счита, че проявата на по-голяма национална 

ангажираност посредством провеждането на истински обществени дебати на 

национално равнище ще доведе до по-добро изпълнение на специфичните за 

всяка държава препоръки; счита за важно да се гарантира националните 

парламенти да провеждат обсъждания по докладите по държави и по 

специфичните за всяка държава препоръки; счита, че регионалните и местните 

органи следва да бъдат ангажирани по-активно в процеса на европейския 

семестър; призовава Комисията да използва всички съществуващи инструменти за 

засилване на тези специфични за всяка държава препоръки, насочени към 

справяне с предизвикателствата, представляващи заплаха за устойчивостта на 

паричния съюз; 

26. подчертава, че всяка по-нататъшна стъпка към задълбочаването на ИПС трябва да 

върви ръка за ръка с по-силен демократичен контрол; настоява, че за тази цел 

ролята както на Европейския парламент, така и на националните парламенти 

трябва да бъде укрепена в съответствие с принципа за поемане на отговорност; 

призовава за провеждане на консултации със социалните партньори в 

преговорния процес както на национално, така и на европейско равнище; 



 

 

27. приветства факта, че Комисията признава, че корупцията продължава да бъде 

пречка за инвестициите в някои държави членки и че спазването на принципа на 

правовата държава, независимостта на съдебната система и правоприлагащите 

органи са необходими, за да се гарантира нужното икономическо развитие; 

въпреки това изразява съжаление относно прекратяването от страна на Комисията 

на годишния доклад за борба с корупцията и призовава Комисията да възобнови 

този годишен анализ на корупцията в рамките на държавите членки, както и да 

предостави механизми за борба с нея; 

Принос по сектори към доклада за годишния обзор на растежа за 2018 г. 

Бюджети 

28. счита, че бюджетите на ЕС трябва да предоставят стимул за устойчив растеж, 

сближаване, инвестиции и реформи посредством решения и полезни 

взаимодействия, отнасящи се до националните бюджети; поради това счита, че 

ГОР служи като насока за държавите членки и за изготвянето на националните 

бюджети и бюджета на ЕС, особено в контекста на изготвянето на 

многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г.; 

29. във връзка с това изтъква отново, че следва да има по-добро взаимодействие 

между националните бюджети и бюджета на ЕС; изтъква, че предвид участието 

си в европейския семестър и в подготовката и изпълнението на бюджета на ЕС 

Комисията трябва да играе ключова роля в това отношение; 

30. приветства предложението за по-добро взаимодействие и неразпокъсаност на 

бюджета на ЕС, включено в препоръките, представени в окончателния доклад на 

групата на високо равнище за собствените ресурси от декември 2016 г., озаглавен 

„Бъдещото финансиране на ЕС“; 

Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

31. приветства инициативата на Комисията за стартиране на уеб портал за 

насърчаване на здравословен начин на живот и профилактика на заболяванията, 

който да предоставя актуална информация по теми, свързани с насърчаването на 

здравословен начин на живот и благосъстоянието, и който да представлява важен 

източник на ясна и надеждна информация за гражданите; подчертава, че този 

портал следва да бъде изцяло достъпен за всички граждани на ЕС, включително и 

за онези, които страдат от дислексия или други подобни затруднения; 

32. призовава за повече съгласуваност с други политики на ЕС в областта на 

предотвратяването на бедствия и подготвеността за тях, като например 

стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата, европейските 

структурни и инвестиционни фондове, фонд „Солидарност“, законодателството в 

областта на околната среда, политиките в сферата на научните изследвания или 

иновациите; 

o 

o     o 



 

 

33. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, на правителствата и националните парламенти на 

държавите членки и на Европейската централна банка. 

 


