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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 европейският семестър засилва икономическата координация между 
държавите членки в рамките на общностния метод, като по този начин гарантира 
по-добро икономическо управление, което представлява добавена стойност за 
Европа;

2. приветства факта, че европейският семестър е институционализиран посредством 
Регламент (ЕС) № 1175/2011 за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 за 
засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията 
на икономическите политики;

3. все пак е на мнение, че легитимността, прозрачността и ефективността на 
европейския семестър следва да бъдат подобрени;

4. счита, че е от съществено значение да се повиши легитимността на семестъра и да 
бъдат премахнати оставащите правни неясноти, които в противен случай могат да 
предизвикат институционални конфликти в бъдеще, включително наслагване и 
дублиране на компетенции и отговорности, както и липсата на яснота и повишената 
сложност на институционалната рамка на ЕС;

5. изразява съжаление, че парламентарният контрол играе само незначителна роля в 
този процес, и подчертава, че европейският семестър не трябва по никакъв начин да 
поставя под опасност прерогативите на Европейския парламент и на националните 
парламенти;

6. отбелязва със загриженост, че Европейският парламент постоянно бива 
маргинализиран в основните икономически решения, произтичащи от кризата, и 
счита, че той трябва да бъде включен, за да се повиши легитимността на решенията, 
които засягат всички граждани;

7. изразява мнение, че Европейският парламент е подходящото място за провеждане 
на икономически диалог и сътрудничество между националните парламенти и 
европейските институции;

8. отново заявява, че разпоредбите относно икономическия диалог и новия механизъм 
за координация, включени в Регламент (ЕО) № 1466/97, следва да се прилагат 
изцяло и че европейският семестър следва да подлежи на пълен демократичен 
контрол на всички стадии;

9. счита, че икономическият диалог следва да бъде разширен с модела на диалога по 
паричните въпроси с ЕЦБ, като включи редовни обсъждания между Европейския 
парламент, Комисията и председателя на Съвета по икономически и финансови 
въпроси (ECOFIN) относно подготовката за и дейността по изпълнението на 
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годишния обзор на растежа и специфичните за всяка държава препоръки;

10. припомня, че с оглед гарантирането на демократична легитимност, прозрачността и 
достъпът до информация следва да бъдат основен елемент от процеса, както и че 
европейският семестър и икономическият диалог следва да се разглеждат като част 
от институционалната рамка на ЕС и да насърчават общностния метод, с участието 
на институциите на Съюза на всички стадии;

11. припомня доклада на Херман ван Ромпьой, представен на заседанието на Съвета от 
28 и 29 юни 2012 г., озаглавен „Към един истински икономически и паричен съюз“, 
и призовава за по-изпълнима рамка за координация на политиките в контекста на 
европейския семестър;

12. счита, че тясното сътрудничество между Европейския парламент и националните 
парламенти в съответствие с член 9 от Протокол № 1 е от съществено значение с 
оглед създаването на необходимата демократична легитимност и национална 
ангажираност в процеса на семестъра; призовава за засилване на диалога между 
европейското и националното равнище, при зачитане на разделението на труда 
помежду им;

13. счита, че наред с гарантирането на сътрудничество между парламентите е 
необходимо и да се положат по-големи усилия за осъществяване на комуникация с 
гражданите и активното им включване в процеса;

14. счита, че националните парламенти следва да играят по-активна роля в процеса с 
цел отслабване на опасенията по отношение на легитимността, и предлага 
държавите членки да приспособят вътрешните си процедури, за да могат 
националните парламенти да участват в обсъждането на фискалните планове и 
плановете за реформи на техните държави преди представянето им на ЕС; 

15. призовава за по-тясно ангажиране и активно участие от страна на Европейския 
парламент в процеса и счита, че въз основа на член 121, параграф 5 от ДФЕС 
Комисията и Съветът следва да се отчитат пред Парламента за приетите 
специфични за всяка държава препоръки;

16. настоятелно призовава Комисията да предостави подходяща обосновка на 
политическите си препоръки и да разграничи и отдаде приоритет на политическите 
действия в отделните държави, за да насочи Съвета към държавите, на които следва 
да обърне особено внимание;

17. счита, че с цел запазване на доверието в годишния обзор на растежа, на който се 
основават препоръките на Комисията, както и на прозрачността на европейския 
семестър, е важно Съветът да продължи да обосновава отклоненията от негова 
страна от препоръките на Комисията;

18. припомня, че координацията на икономическите политики в рамките на 
европейския семестър следва да се основава на член 5 от ДФЕС, както и че 
приоритетите, определени от семестъра, следва изцяло да зачитат целите и 
изискванията, посочени в член 3, параграф 3 от ДЕС, както и в други разпоредби на 
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договора, като се позовава по-специално на член 121 от ДФЕС (общи насоки на 
икономическите политики), член 126 от ДФЕС (прекомерен държавен дефицит) и 
член 148 от ДФЕС (политика по заетостта);

19. припомня, че Европейският парламент трябва да бъде признат за подходящия 
европейски демократичен форум за предоставянето на обща оценка в края на 
европейския семестър; счита, че като знак на това признание, представители на 
институциите на ЕС и на стопанските субекти, участващи в процеса, следва да 
предоставят информация на членовете на Европейския парламент, когато такава 
бъде поискана от тях;

20. изразява мнение, че Европейският парламент следва да приспособи своята 
организационна структура към нововъведения европейски семестър, с мерки като 
създаването на ad hoc/временна комисия или работна или ръководна група за 
годишен мониторинг на европейския семестър.
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