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1. Въведение

Въпросът за управлението на няколко нива и институционалните проблеми, които то 
поражда, не е нов феномен. Например Обединеното кралство първоначално наложи 
вето на Социалната харта, приета през 1989 г., която беше включена като протокол към 
Договора от Маастрихт от 1992 г. През 1997 г. Обединеното кралство официално 
подписа Споразумението за социалната политика, с което бе създадена възможност то 
да се включи в Договора от Амстердам от 1997 г. като т.нар. Социална харта. 
Договорът от Шенген е друг пример от различно естество: тъй като Договорът за ЕС не 
предвижда правно основание за създаване на пространство за свободно движение на 
хора, през 1985 г. някои държави членки се споразумяха за международен договор по 
този въпрос. Този договор беше включен в правната рамка на ЕС през 1999 г. (протокол 
към Договора от Амстердам).

Това показва, че европейската интеграция винаги се е стремяла да намери правилния 
баланс между интеграцията, разширяванията и нарастващата асиметрия при 
изпълнението на политиките си. Възможността за засилено сътрудничество е 
предвидена в Договорите и за поясняване на различните видове интеграция е използван 
понятиен апарат: диференцирана интеграция, концентрични кръгове, променлива 
геометрия, Европа на две или повече скорости, Europe à la carte и много други. 

Еврото е още един пример на политика, разработена от определени държави членки в 
обхвата на европейската рамка, и специфичните условия на политиката в областта на 
Икономическия и паричен съюз (ИПС) налагат един нов поглед върху въпроса за 
управлението на няколко нива. Напоследък той придоби актуалност, особено в 
контекста на икономическата криза и кризата с държавния дълг. 

На практика еврозоната без съмнение е най-важният пример на управление на няколко 
нива в Съюза, а също така и примерът, при който институционалното развитие е с най-
голямо значение. В търсенето на решения по настоящата криза станахме свидетели на 
приемането на два междуправителствени договора, сключени между няколко държави 
членки. В някои отношения тези договори включват и институциите, и общностния 
метод. 

Тази ситуация поставя институционално предизвикателство от безпрецедентна 
величина, което налага допълнителен анализ предвид неговото значение и последици за 
съгласуваността, жизнеспособността и демократичната легитимност на Съюза. 
Докладът по собствена инициатива относно конституционните проблеми на 
управлението на няколко нива в Европейския съюз има за цел да разгледа развитието 
на институционалната структура на Съюза в последно време, неговия вътрешен баланс 
и демократична легитимност. 

След като бъдат установени и очертани институционалните проблеми, които могат да 
произтекат от приетите решения, и бъдат проследени възможните пътища за справяне с 
тези проблеми, основният въпрос ще бъде насочен, първо, към мобилизиране на пълния 
потенциал на настоящите Договори и второ — към разработване на стратегия за 
укрепване на интеграцията на еврозоната, ефективността и демократичната 
легитимност на нейното управление, като същевременно се запази съгласуваността на 
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Съюза в бъдеще.

С други думи, настоящият доклад има за цел да даде начало на широко разискване 
относно състоянието на управлението в периода след приемането на фискалния пакт и 
да разработи стратегия, която в средносрочен план ще включи икономическото 
управление в институционалната рамка на Съюза, ще подобри институционалното 
устройство на Съюза и ще укрепи неговата демократична легитимност, като 
същевременно запази съгласуваността и динамизма на европейското здание.

2. Концепцията за управление на няколко нива: необходимост от разясняване

Управлението на няколко нива не следва да се смесва с понятието „многостепенна 
Европа“, което се фокусира върху сътрудничеството и европейската интеграция чрез 
различни съществуващи равнища (национално, регионално, федерално, европейско), 
като следва подход „отдолу нагоре“ и „отгоре надолу“. Управлението на няколко нива 
надхвърля обхвата на всички гореспоменати понятия, тъй като то има по-широк, но 
също и по-интердисциплинарен спектър. 

В този контекст би могло да се каже, че управлението на няколко нива отразява тип 
управление на Европейския съюз, което се характеризира с няколко различни скорости 
на интеграция, с многообразие, но и сложност на структурите и институционалните 
отношения, с различни видове компетентност и нива на правомощия около една 
политическа ос и с множество центрове на демократичен контрол, упражняван 
едновременно посредством легитимност на входа и на изхода. Управлението на 
няколко нива се характеризира и с припокриване и асиметрия на различните пластове 
на политиките, които могат допълнително да се разпространят и разширят в 
хоризонтална посока. 

Интеграцията на няколко нива намери почва както в държавите членки, които имат 
волята и капацитета да вървят напред, така и в държавите членки, които не желаят да 
бъдат включени в задълбочаващо се сътрудничество в определена политическа област. 
http://www.tratflow.ep.parl.union.eu/TFLOWApplication/navigate.doКато се отчита 
горното, две водещи становища започнаха да преобладават в дебата относно 
определението и въздействието на управлението на няколко нива: според първото 
становище управлението на няколко нива е необходим и ефикасен инструмент за 
непрекъснатостта и практическата осъществимост на процеса на интеграция, който 
допринася за координирането и управлението на многообразието и на различните 
гледни точки. Създаването на еврозоната например отразява общата воля на определен 
брой държави членки, които се съгласиха да делегират национални правомощия, тъй 
като вярваха, че ползата от членството в този Съюз е по-голяма от цената на оставането 
извън него. 

От друга страна, диференцираната интеграция може да доведе и до създаването на 
паралелни институционални структури и фрагментарно законодателство и да се 
превърне във фактор на разпад. Тя може да намали равнището на прозрачност и 
демократична отчетност, тъй като всички важни решения се вземат на равнището на 
Европейския съвет и Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), 
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оставяйки на демократично избраните институции малко пространство за маневриране. 

Като цяло управлението на няколко нива може да се определи като метод на 
управление, при който основните характеристики (институции, правомощия и контрол 
на легитимността) са взаимнозависими, с цел да бъдат успешни и балансирани. 
Настоящото несигурно положение на Европейския съюз подтиква към разглеждане на 
управлението на няколко нива едновременно като възможност и като риск и към 
намиране на правилния баланс между двете в името на Европа на резултатите.

3. Нашият приоритет: мобилизиране на потенциала на съществуващите Договори 

Определянето на пътна карта за постигане на действителен Икономически и паричен 
съюз, както по отношение на осъществимото в краткосрочен план, така и на желаното в 
средносрочен план, следва да се основава на един по-глобален поглед с 
конституционен характер. Този поглед трябва да установи както конституционния 
контекст и произход на кризата, така и институционалните дилеми, които трябва да 
бъдат разрешени с цел намиране на ефективно решение на кризата. Няма съмнение, че 
след 2010 г. кризата е засилила интеграцията на ЕС и държавите членки, чиято валута е 
еврото. Пътят, който е бил избиран до този момент обаче, се оказва неефективен, като 
същевременно е довел до увеличаване на демократичния дефицит в Съюза. 

Този модел се основава на компромис между по-твърдите и по-стриктни фискални 
правила и изграждането на механизъм за стабилност с междуправителствен характер, 
финансиран от националния бюджет и основан на строги условия. Както посочи Miguel 
Maduro: „този модел на Съюз на правилата, основан на националните демокрации, по 
същество не работи ефективно, тъй като създава неустойчиво противоречие между 
националното измерение на политиката и европейското измерение на политиките, 
които са необходими за ефективно управление на Икономическия и паричен съюз“. 

Целта на доклада по собствена инициатива е да започне очертаването на визия, 
основана на по-ясно разделение на ролите, функциите и ресурсите между политиките 
на ЕС въз основа на ресурсите на ЕС и под управлението на институциите на ЕС на 
основата на демократичния процес на ЕС и националните политики, ресурси и 
демокрации. Разбира се, тази визия, която по-често е федерална, въпреки че ресурсите 
и правомощията на федерално ниво са ограничени, изисква управлението на 
Икономическия и паричен съюз да се гради върху европейските институции и така да 
се справя с проблема за асиметрията между ИПС и ЕС, а също и с проблема, свързан с 
правомощията и процедурите, установени в Договорите. 

В тази насока нашият подход следва да бъде ясен: ние искаме да защитим единството и 
целостта на европейския проект, институциите на ЕС и общностния метод, които 
доведоха до големи постижения в интеграцията на ЕС. Вариантът за създаване на съюз 
в рамките на Съюза за нас е неприемлив. 

Следователно ние считаме, че, първо, настоящите Договори предлагат всички 
необходими инструменти, за да започне формирането на този действителен 
Икономически и паричен съюз, и подчертаваме възможностите по член 136 от ДФЕС и 
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на клаузата за „засилено сътрудничество“, а също така би могла да се проучи и 
възможността за използване на клаузата за гъвкавост по член 352 във връзка с член 136 
или клаузата за „засилено сътрудничество“. 

Второ, ние считаме, че в обхвата на настоящите Договори би била възможна не само 
по-обвързваща предварителна икономическа координация, но също и че идеята за 
„механизъм на няколко нива за собствени ресурси и бюджет“ би могла да се приложи в 
рамките на настоящите процедури на ЕС.

Това разбира се не означава, че не отчитаме необходимостта от промяна на Договорите
с цел завършване на изграждането на действителен Икономически и паричен съюз. 
Въпреки това и по политически, а не само по институционални причини ние сме на 
мнение, че единственият начин да стане възможна перспективата за промяна на 
Договора е именно процесът да не започва с искане за договорни промени. Напротив, 
процесът трябва да започне с подобряване на ефективността на ИПС и намиране на нов 
баланс по пътя към по-голяма интеграция с помощта на инструментите, които имаме, и 
особено чрез постигане на ефективност в по-широката институционална реформа, от 
която се нуждаем: като гарантираме, че следващите европейски избори се основават на 
европейско политическо пространство, където гражданите могат да избират не само 
своя член на ЕП, но също и Комисията въз основа на политически дебат на европейско 
равнище. Това също така е неизбежна стъпка за осигуряване на необходимата 
легитимност за следващите стъпки във връзка с прехвърлянето на компетентност. Този 
подход би могъл да намери своето историческо съответствие в действията, последвали 
срещата на високо равнище в Мадрид през 1989 г., където се препоръча подход на три 
етапа към ИПС, първият от които е завършване на изграждането на вътрешния пазар, 
по-тясната икономическа конвергенция и членството на всички държави в Механизма 
на обменните курсове (ERM). Никое от изброените не налага договорни изменения или 
нови договорни правомощия. 

Отхвърляме довода за предполагаема липса на легитимност на Европейския парламент 
и Комисията поради съществуващата асиметрия между членството в еврозоната и 
членството в ЕС. Считаме, че тази асиметрия е изрично предвидена в Договорите не 
само за различните видове легитимност на Парламента и на Съвета, но също и за 
конкретните процедури, които са възможни и вече използвани. Позоваваме се на 
член 136 от ДФЕС във връзка с член 121, параграф 6, които дават възможност за 
приемане на много важно, задължително и ефективно законодателство за държавите от 
еврозоната с решаващи гласове в Парламента на членове на ЕП от държави извън 
еврозоната. Никой не оспорва валидността на т.нар „шесторка“.

Тъй като демокрацията никога не е съвършена, най-важният довод е да се разгледат 
проблемите при алтернативния вариант. Ние не смятаме алтернативното решение за 
„Европейска делегация от националните парламенти“, според думите на Jean-Claude 
Piris, за жизнеспособна алтернатива. Подобен орган не би имал законодателни 
правомощия, решенията му не биха могли да се публикуват в „Официален вестник“, 
той би могъл да бъде единствено форум за дискусии. Освен ако не изградим голяма 
нова институция, като например още един парламент, не би имало пропорционално 
представителство в политическо, както и в национално отношение. 
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Изразяваме твърдо убеждение, че на този етап ние трябва да работим „отвътре“ и да 
използваме подобаващо и в пълна степен всички възможности на съществуващите 
Договори. Считаме, че институциите на ЕС следва да бъдат основата за засилено 
управление, и сме против какъвто и да е нов междуправителствен договор. Разбира се, 
ние виждаме и проблемите, противоречията, дилемите в тази посока, в тази идея, които 
вероятно също ще бъдат в основата на нашия доклад.

Като следваща стъпка процесът в посока на по-амбициозни реформи, включващи 
промени в Договорите, следва да започне най-рано след европейските избори през юни 
2014 г., които, както вече беше посочено, следва да се използват като платформа за 
широк политически дебат относно бъдещето на европейската интеграция. 
Максималното използване на процедурите и гъвкавостта, предвидени в 
съществуващите Договори, с цел бързо подобряване на управлението на ИПС в 
контекста на оформянето на истинско европейско политическо пространство е 
предпоставка за изграждане на демократичен консенсус за бъдеща цялостна и успешна 
промяна на Договорите.

В Договорите вече са предвидени подходящи процедури за управление на няколко 
нива, позволяващи приближаването към действителен Икономически и паричен съюз, 
без да бъде застрашавана целостта на правния и институционалния ред в ЕС, чрез 
приемането на разпоредби в рамките на фискалните и икономическите политики, които 
се прилагат конкретно по отношение на държавите членки, чиято валута е еврото, и 
чрез въвеждането на засилено сътрудничество между държавите членки в областите, 
които не попадат в изключителната компетентност на Съюза.

Съюзът следва да има за цел поставянето на управлението на Икономическия и паричен 
съюз в обхвата на институционалната рамка на Съюза, което е предпоставка за 
ефективността му и за премахване на настоящото политическо несъответствие между 
националните и европейските политики. 

4. Какво би могло да се постигне в рамките на действащите европейски Договори 
за подобряване на управлението на ЕС?

4.1. Засилване на легитимността „на входа“ (демократичната легитимност)

Във времена на криза, когато се налагат непопулярни мерки, съществува по-голяма 
необходимост да се търсят източници на легитимност. Основните принципи на 
демократичната легитимност, като отчетност и представителство, трябва да бъдат 
укрепени на европейско равнище. В този контекст е от изключително значение фактът, 
че изпълнителният орган (Европейската комисия) вече се отчита пред Европейския 
парламент, който представлява гражданите на Съюза (членове 10 и 14 от ДЕС). 
Комисията като орган е отговорна пред Европейския парламент (член 17, параграф 8 от 
ДЕС). 

Освен това Парламентът избира председателя на Комисията, „като се вземат предвид 
изборите за Европейски парламент“ (член 17, параграф 7 от ДЕС). След европейските 
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избори през 2014 г. за първи път ще се прилага член 17, параграф 7 от ДЕС и ако се 
прилага правилно, ще има потенциала да затвърди принципа на отчетност, както и на 
представителство, и по този начин да осигури източници на по-голяма легитимност, за 
да се справи Съюзът с предизвикателствата, които ни предстоят. Пълната значимост на 
този конституционен контекст е отразена в Декларация 11 по член 17, параграфи 6 и 7 
от ДЕС, приложена към заключителния акт на междуправителствената конференция, 
която прие Договора от Лисабон. 

Според тази декларация Европейският парламент и Европейският съвет носят обща 
отговорност за доброто протичане на процедурата за избор на председател на 
Европейската комисия. Вследствие на това представители на Европейския парламент и 
на Европейския съвет ще проведат необходимите консултации в състава, който счетат 
за най-подходящ, преди решението на Европейския съвет. Тези консултации ще 
засегнат профила на кандидатите за длъжността „Председател на Комисията“, като 
вземат предвид изборите за Европейски парламент. Условията и редът за провеждане 
на тези консултации могат да се уточнят своевременно по общо съгласие между 
Европейския парламент и Европейския съвет. 

4.2. Правни основания, които биха могли да послужат за задълбочаване на ИПС в 
рамките на настоящите Договори

Достатъчен е бърз преглед на следващия списък с правни основания, за да стане ясно, 
че Договорът от Лисабон предвижда богат инструментариум за задълбочаване на 
икономическата и паричната интеграция. 

- член 53 от ДФЕС е правно основание, приложимо към приемането на директиви — в 
рамките на обикновената законодателна процедура — във връзка с правото на 
установяване. Съгласно член 62 разпоредбите му стават приложими по отношение на 
свободното предоставяне на услуги. В бъдеще и двете правни основания биха могли да 
послужат за допълнително засилване на икономическата взаимосвързаност, за да се 
разработят в пълна степен все още неизползваните огромни възможности на най-
големия пазар в света по отношение на БВП.

- член 114 от ДФЕС е правно основание, което се прилага за приемането на мерки —
отново в рамките на обикновената законодателна процедура — за хармонизиране на 
законодателството относно създаването и функционирането на единния пазар.

- член 125, параграф 2 от ДФЕС позволява на Съвета да уточни — след консултация с 
Европейския парламент — определенията за прилагане на забраните във връзка с 
предоставянето на овърдрафти и привилегирован достъп, посочени в членове 123 и 124. 
Това правно основание вече е послужило за приемането на два регламента1.

- Член 126, параграф 14 от ДФЕС допуска приемането на подробни правила и 
определения за прилагането на Протокол № 12 относно процедурата при прекомерен 
дефицит. В същата разпоредба се установява опростена процедура за изменение на 

                                               
1 Регламенти №3603/93 и №3604/93 на Съвета.
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протокола. Трябва да се проведе консултация с Европейския парламент1.

- Член 127, параграф 6 от ДФЕС е правното основание за предложението на Комисията 
за регламент за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи 
относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, и 
за Регламент (ЕС) № 1096/2010 за възлагане на Европейската централна банка на 
специфични задачи, свързани с дейността на Европейския съвет за системен риск. 
Трябва да се проведат консултации с Европейския парламент и с Европейската 
централна банка.

- Член 136 от ДФЕС предвижда приемането на мерки, отнасящи се до държавите 
членки, чиято парична единица е еврото, с цел да се засилят координацията и 
наблюдението на тяхната бюджетна дисциплина и да се разработят отнасящи се за тях 
насоки на икономическа политика. Въпреки това, тези мерки трябва да са съвместими с 
насоките, приети за Съюза като цяло. Този член обаче предвижда единствено 
приемането на мерки на основание на членове 121 и 126. Ако държавите членки от 
еврозоната желаят да приемат конкретни мерки на други основания, ще е необходимо 
да използват клаузата за засилено сътрудничество. 

- Член 138 от ДФЕС служи за гарантиране на мястото на еврото в международната 
парична система. Не се предвижда обаче участие на Европейския парламент, а в 
гласуването е допустимо да участват само членове на Съвета, които представляват 
държави членки от еврозоната.

- Член 175 от ДФЕС се отнася до целите, свързани с укрепването на икономическото, 
социалното и териториалното сближаване на Съюза, установени в член 174, и 
предвижда действия посредством структурните фондове, Европейската инвестиционна 
банка и други съществуващи финансови инструменти. 

- Накрая, но не на последно място, член 352 от ДФЕС, който се използва широко през 
различни исторически етапи на европейската интеграция и то не задължително като 
„клауза за подразбиращи се правомощия“, все още има потенциал да служи за общо 
правно основание. Клаузата може да се използва например за създаване на Европейски 
орган за финансово управление.

4.3. Ред и условия за създаване на евентуален допълнителен фискален капацитет в 
рамките на настоящите Договори2

И в двата доклада на председателя на Европейския съвет от 26 юни 2012 г. и от 12 
октомври 2012 г. става дума за допълнителен фискален капацитет и „най-накрая [за] 
създаване на равнището на еврозоната на фискален орган, като напр. някаква форма на 
орган за финансово управление“. Този фискален капацитет „ би могъл да изпълнява 
                                               
1 Това беше правното основание за един от регламентите от т.нар. „шесторка“: 
Регламент (EС) № 1177/2011 на Съвета.
2 René Repasi, The additional fiscal capacity and its institutional implications, ЕП Тематичен отдел „В“, 
ноември 2012 г.
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нови фискални функции, които не са обхванати от многогодишната финансова рамка“. 
Въпреки че такова решение по принцип не следва да се взема преди окончателното 
решение относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., в 
рамките на настоящата правна рамка на Съюза биха могли да се формулират три 
способа, позволяващи формирането на такъв капацитет. 

Първо, с помощта на общностния метод би могъл да се формира допълнителният 
фискален капацитет, като се създаде нов собствен ресурс, който трябва да се финансира 
с вноски на държавите членки от еврозоната, както и нов бюджетен ред за финансиране 
на функциите на фискалния капацитет. Тази концепция обаче би наложила 
интегрирането на фискалния капацитет в МФР, тъй като в член 312, параграф 1 от 
ДФЕС се посочва, че годишният бюджет на Съюза е в съответствие с многогодишната 
финансова рамка.

Второ, централният бюджет за еврозоната би могъл също да бъде фонд извън бюджета 
на ЕС и да се прилага от Комисията. Като модел за този способ би могъл да послужи 
Европейският фонд за развитие. Третият способ би могъл да означава създаване на 
фонд извън бюджета на ЕС, който да се прилага от нова отделна агенция. Такъв фонд 
би могъл да се създаде a) по силата на член 352 от ДФЕС и при засилено 
сътрудничество на държавите членки от еврозоната или б) въз основа на международен 
договор. 

Безспорно е обаче, че всяко изключение, което ограничава бюджетните правомощия 
по-специално на Европейския парламент (и на Съвета), следва да се тълкува 
стеснително в рамките на настоящите договори, защото целта на член 310, параграф 1 
от ДФЕС е да защити бюджетните правомощия на тези две институции, тъй като 
Европейският парламент представлява гражданите на Съюза. Следователно отделянето 
на фискалния капацитет от МФР (както е подсказано в междинния доклад) би довело 
до тежки институционални последици. Ако основният закон не предвижда надзорни 
функции на Европейския парламент, това би накърнило бюджетния суверенитет на 
Парламента, защитен в член 310 от ДФЕС. Ако обаче тези функции бъдат дадени на 
Европейския парламент, той ще трябва да ги изпълнява (съгласно членове 10 и 14 от 
Договора за ЕС) като представител на гражданите на Съюза, а не като представител на 
определена категория граждани, които са от държавите членки от еврозоната. В 
обобщение, запазването на бюджетния суверенитет на Европейския парламент означава 
запазване на същия демократичен контрол, който се упражнява от всички членове на 
Парламента посредством необходимите вътрешни правила в рамките на Парламента 
върху всички приходи и разходи на Съюза.

4.4. Включване на Фискалния пакт в правната рамка на ЕС

Договорът за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз 
(Фискалният пакт) се прилага в своята цялост за онези договарящи се страни, чиято 
валута е еврото. Той се прилага също за договарящите се страни с дерогация по 
смисъла на член 139, параграф 1 от ДФЕС или съгласно Протокол № 16 относно някои 
разпоредби относно Дания, приложен към Договорите за Европейския съюз, които са 
ратифицирали договора, от датата, на която поражда действие решението за отмяна на 
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тази дерогация, освен ако съответната договаряща се държава декларира намерението 
си всички или част от разпоредбите на дялове III и IV от договора да станат 
обвързващи за нея на по-ранна дата.

Към договора могат да се присъединяват държавите – членки на Европейския съюз, 
различни от договарящите се страни. В съответствие с член 16 от договора в срок от 
най-много пет години от датата на влизането му в сила, въз основа на оценка на 
натрупания опит във връзка с неговото прилагане, се вземат необходимите мерки, в 
съответствие с ДЕС и ДФЕС, с цел включване на основните положения на договора в 
правната рамка на Европейския съюз.

4.5. Доразвиване на констатациите на доклада Thyssen

На 20 ноември 2012 г. на пленарно заседание беше приет докладът Thyssen1, в който е 
представена официалната позиция на Европейския парламент по отношение на 
„действителния Икономически и паричен съюз“. При анализирането на потенциала на 
настоящите Договори за подобряване на управлението в рамките на ЕС от 
констатациите на този доклад могат да се извлекат ценни идеи, по-специално в 
следните области. 

- Член 121от ДФЕС предвижда, че държавите членки трябва да разглеждат 
икономическите си политики като въпрос от общо значение и да ги координират в 
рамките на Съвета; тези държави членки, които желаят солидарност, следва да 
бъдат задължени да поемат своята отговорност за изпълнението на всички свои 
задължения в бюджетната сфера, както и специфичните за всяка страна препоръки и 
своите ангажименти в рамките на Европейския семестър. В рамките на действащите 
Договори координацията и наблюдението на бюджетната дисциплина на държавите 
членки, чиято валута е еврото, могат да бъдат направени задължителни и 
подлежащи на контрола на Съда на Европейския съюз само на основание на член 
136 от ДФЕС във връзка с член 121, параграф 6. Въпреки това от конституционна 
гледна точка тази стъпка следва да се вземе предвид единствено ако би засилила 
значително ролята на Парламента, доколкото става дума за детайлното прилагане на 
член 121, параграфи 3 и 4 от ДФЕС и с оглед процедурата за многостранно 
наблюдение да бъде завършена и приложена с делегирани актове въз основа на 
член 290 от ДФЕС. 

 Аспектите на политиката за заетост и социалната политика в управлението на ИПС 
могат да бъдат засилени чрез член 9, член 151 и член 153, параграф 1 от ДФЕС. 

 Договорите предлагат няколко мостови клаузи („passerelle clauses“), които могат да 
бъдат приведени в действие: член 48, параграф 7 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС) предвижда специална процедура за приемане на актове, за които ДФЕС 

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. съдържащ препоръки към Комисията 
относно доклада на председателите на Европейския съвет, на Европейската комисия, на Европейската 
централна банка и на Еврогрупата „Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“ 
(P7_TA-PROV(2012)0430).
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изисква специална законодателна процедура в съответствие с обикновената 
законодателна процедура, а член 333 от ДФЕС съдържа и разпоредби, които 
позволяват използването на обикновената законодателна процедура в контекста на 
засиленото сътрудничество.

 Основаващата се на Договорите оперативна независимост на ЕЦБ в областта на 
паричната политика продължава да бъде крайъгълен камък за надеждността на ИПС 
и единната валута; Европейският механизъм за стабилност следва бъде в състояние 
при определени условия да финансира пряко банките, които са в затруднение. 

 Легитимността, прозрачността и ефективността на Европейския семестър следва да 
се подобрят. Съществуващата правна рамка следва да се мобилизира в пълна 
степен, за да се гарантира, че на всички етапи семестърът подлежи на пълен 
демократичен контрол.

 Трябва да бъде установен демократичен парламентарен контрол върху дейностите 
по банков надзор и поради тази причина задействането на единния надзорен 
механизъм е първата и най-неотложната задача в хода на осъществяването на 
банковия съюз. 

 Следва да бъде създаден единен европейски режим за възстановяване и 
оздравяване, за предпочитане успоредно с влизането в сила на единния надзорен 
механизъм, за да се възстанови жизнеспособността на банките, които изпитват 
затруднения, и да се разреши въпросът с нежизнеспособните финансови 
институции.

 Един „действителен Икономически и паричен съюз“ не може да бъде ограничаван 
до система от правила, а изисква по-голям бюджетен капацитет, основан на 
специфични собствени ресурси (включително данък върху финансовите сделки), 
който следва да подкрепя растежа и социалното сближаване в рамките на бюджета 
на ЕС, вземайки мерки срещу дисбалансите, структурните различия и извънредни 
ситуации във финансовия сектор, пряко свързани с паричния съюз, без да подкопава 
неговите традиционни функции да финансира общите политики (член 311, който 
изисква квазиконституционна процедура). Възможно е също бюджетният капацитет 
да бъде увеличен чрез засилено сътрудничество, като се установи данък върху 
финансовите сделки, който може да увеличи бюджета на Европейския механизъм за 
стабилност. Идеята за бюджет на еврозоната би могла да породи въпроси относно 
спазването на принципа за единство и универсалност на бюджета на ЕС1. 

 Потенциалът на Протокол № 1 за сътрудничество между националните парламенти, 
както и с Европейския парламент, би могъл да бъде допълнително проучен, за да се 
активизира сътрудничеството с националните парламенти, но не следва да се очаква 
то да се осъществи с формирането на нов смесен парламентарен орган, който би бил 
едновременно неефективен и нелегитимен от демократична и конституционна 
гледна точка. Европейският парламент в качеството си на парламентарен орган на 
равнището на Съюза има пълна легитимност за осъществяване на засилено и 

                                               
1 Вж. точка 4.3. по-горе.
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демократично управление на Икономическия и паричен съюз. Еврото е валутата на 
Европейския съюз; Европейският парламент е парламентът на Европейския съюз; 
следователно Европейският парламент е парламентът на Икономическия и паричен 
съюз.

 Включването на Европейския механизъм за стабилност в правната рамка на ЕС чрез 
клаузата за гъвкавост (член 352 от ДФЕС) във връзка с редактирания член 136 от 
ДФЕС би могло да бъде възможно решение, ако и да поражда някои правни 
въпроси.

 В рамките на все по-тесен икономически, фискален и бюджетен Съюз трябва да се 
направи повече за координиране на системите за данъчно облагане, както и за 
справяне с вредната данъчна конкуренция между държавите членки, която 
определено противоречи на логиката на вътрешния пазар. Засиленото 
сътрудничество в областта на данъчното облагане следва да бъде използвано по-
често (като например за установяването на обща консолидирана основа за облагане 
с корпоративен данък (ОКООКД) или данък върху финансовите сделки), тъй като 
хармонизираните рамки за данъчно облагане ще засилят интеграцията на 
бюджетната политика. 

 Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) следва да се развива в посока 
управление по общностния метод и да се отчита пред Европейския парламент. 
Ключови решения, като например оказване на финансова помощ на държава членка 
и сключването на меморандуми, следва да бъдат предмет на подходящ контрол от 
страна на Европейския парламент.

5. Какъв е Съюзът на бъдещето?

5.1. Избягване на фалшиви дихотомии

Всяко разискване относно бъдещето на Съюза следва да избягва капана на разделение 
на държавите членки в две изкуствени, противостоящи категории. Такова изкуствено 
разделяне се случва, когато държавите членки се разграничават на „включени“ и 
„изключени“, т.е. тези, които в даден момент принадлежат към еврозоната, и тези, 
които са извън нея. Още по-лоша форма на тази дихотомия е, когато гражданите на 
Съюза се делят на граждани на държава членка от еврозоната и такива от държави 
членки извън нея. 

В действителност съществуващите политически, икономически и правни разделения са 
по-динамични, сложни и трудно доловими. В съответствие с член 3, параграф 4 от ДЕС 
„Съюзът установява икономически и паричен съюз, чиято парична единица е еврото“. 
Тази разпоредба се отнася до целия Съюз, защото здравето на икономиките на 
отделните държави членки (а не само на тези от еврозоната) може да има реални 
последици за стойността на единната валута, от това следва необходимостта 
икономическите политики на всички държави членки да се разглеждат като въпрос от 
общо значение и да се координират в рамките на Съвета, оттук и задължението за 
всички държави членки да провеждат своите икономически политики, с оглед да 
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допринасят за постигането на целите на Съюза, както е определено в член 3 от ДЕС1.

Главата от Договора относно държавите членки, чиято парична единица все още не е 
еврото и които не разполагат с възможността за неучастие, носи заглавието „Преходни 
разпоредби“. Тя определя, че тези държави членки се наричат „държави членки с 
дерогация“, докато Съветът не реши, че отговарят на необходимите условия за 
приемане на еврото (член 139, параграф 1 от ДФЕС). В същия член се установява 
ограничен списък от разпоредби на Договора, които не се прилагат за тези държави 
членки. По време на тази фаза, която се счита за преходна от първичното право, 
държавите членки с дерогация разглеждат политиката си на обменния курс като въпрос 
от общ интерес2, те имат право на взаимопомощ, ако изпитват затруднения или са 
сериозно заплашени от затруднения3, и могат да предприемат защитни мерки, ако 
настъпи внезапна криза в платежния баланс4. Изготвя се редовен доклад за напредъка, 
постигнат от държавите членки с дерогация в изпълнението на техните задължения, във 
връзка с постигането на икономическия и паричен съюз5. Освен това Генералният съвет 
на ЕЦБ се конституира като трети ръководен орган на ЕЦБ само ако и докато има 
държави членки с дерогация6.

Следователно държавите членки с дерогация са длъжни съгласно първичното право да 
полагат постоянни усилия до момента, когато Съветът е в състояние да установи, че 
тяхното развитие в посока на изпълнението на необходимите условия за приемане на 
еврото е приключило. От друга страна, държавите членки с клауза за неучастие си 
запазват правото на решение за поемане на този път. Протокол (№ 15), точка 1 гласи, 
че: „Само в случай, че Обединеното кралство уведоми Съвета, че възнамерява да 
приеме еврото, то е задължено да стори това“. Обединеното кралство запазва 
правомощията си в областта на паричната политика в съответствие националното 
законодателство. Според Протокол (№ 16) Дания се ползва от дерогация, резултатът от 
която „е, че всички членове и разпоредби от Договорите и устава на ЕСЦБ, в които има 
позоваване на дерогация, се прилагат спрямо Дания“. Отмяната на дерогацията може да 
бъде приложена само по искане на Дания.

В светлината на тези разпоредби по-подходяща работна хипотеза би могла да бъде 
всички държави членки да се третират като част от една общност на правила, където 
тези правила са диференцирани в областта на икономическата и паричната политика и 
където ресурсите на тяхно разположение по възможност също са диференцирани. Също 
така биха могли да се диференцират определени слоеве на тази общност по отношение 
на фактора, който има право да постанови решението относно присъединяването към 
определен набор от диференцирани правила: този фактор е Съветът в случая на 
държавите членки с дерогация, а в случая на държавите членки с право на неучастие 
това е самата държава членка. Така вместо върху „включени“ и „изключени“ държави, 
разсъжденията могат да се фокусират върху една динамична общност от правила и 

                                               
1 Срвн. членове 120 и 121 от ДФЕС
2 Член 142 от ДФЕС.
3 Член 143 от ДФЕС; такава взаимопомощ не се прилага спрямо държавите членки, чиято парична 
единица е еврото.
4 Член 144 от ДФЕС.
5 Член 140 от ДФЕС.
6 Член 141 от ДФЕС.
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ресурси на няколко нива. 

Друга дихотомия, която трябва да се избягва, е създаването на ясно и установено 
теоретично разделение между съществуващото положение и „истинския федерализъм“. 
Залогът за укрепване на икономическото управление не е внезапен скок в напълно 
развития федерализъм, а по-скоро зависи от това кога, как и на каква цена трябва да се 
осъществи въвеждането на някои допълнителни аспекти на федерализма. 

5.2. По пътя към договорни промени

Управлението на Икономическия и паричен съюз е ключов елемент на общото 
институционално равновесие и равновесието в механизмите за вземане на решения в 
бъдеще. Завършването на един действителен ИПС в рамките на Съюза ще изисква в 
средносрочен план изменение на Договора. Правилното функциониране на еврозоната
ще наложи държавите членки да приемат да прехвърлят някои аспекти на своя 
суверенитет. Държавите членки следва да разберат, че вече са изгубили част от своя 
суверенитет заради прекомерния си държавен дълг и че единственият начин за 
възстановяването му е да се съгласят да споделят поне част от своя суверенитет на 
европейско равнище. Кризата с държавния дълг показа границите на твърдението, че 
„унижението на националната валута може да изглежда по-добро от нейната смърт“1.

Винаги, когато се прехвърлят или създават нови правомощия на равнището на Съюза 
или се създават нови институции на Съюза, следва да се осигури и съответната 
легитимност, демократичен контрол от страна на и отчетност пред Европейския 
парламент. Ето защо след предстоящите европейски избори следва да се състои 
конвент, а подготовката за него следва да започне още преди тези избори.

Една бъдеща договорна промяна би могла да бъде насочена на първо място към 
създаване на възможности за допълнителна диференциация на правилата, приложими в 
институционалните и бюджетните процедури. В тази връзка можем да се върнем към 
работната хипотеза, при която държавите членки се разглеждат като принадлежащи 
към една общност, чиито правила, но също и ресурси, са на няколко нива. 

Друга насока за размисъл би могъл да бъде въпросът как да се преодолее вземането на 
решения с единодушие. В една общност с правила на няколко нива, зад които стоят 
ресурси на няколко нива, следва да бъде възможно преодоляването на правото на вето, 
за да продължи процесът на интеграция, без държавите членки, които не желаят да 
участват, да са задължени да избират „да се съгласят или да напуснат“. Други насоки за 
размисъл биха могли да възникнат по линия на следните въпроси. Следва ли 
икономическата политика да се превърне в споделена компетентност по смисъла на 
член 2, параграфи 2 и 4 от Договора за функционирането на ЕС? Ако отговорът е „да“, 
следва ли да се прилага обикновената законодателна процедура? Следва ли засиленото 
сътрудничество да бъде разширено така, че да даде възможност за предоставяне на 
повече правомощия на Съюза? 

Стратегическата насоченост на ЕС в дългосрочен план може също така да се 
                                               
1 C Johnson, In with the Euro, Out with the Pound (Penguin, 1996 г.), стр. 87.
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съсредоточи върху следните въпроси и принципи, някои от които са поставени в 
горепосочената резолюция от 20 ноември 2012 г.:

 Икономическият и паричен съюз не е самоцел, а по-скоро инструмент за постигане 
на целите на Съюза и държавите членки, по-специално на балансиран и устойчив 
растеж и на висока степен на заетост; социалното приобщаване и солидарността са 
крайъгълните камъни на европейския социален модел и на европейската интеграция 
като цяло и не следва да остават извън която и да било бъдеща реформа на Съюза.

 Европейският семестър и икономическият диалог следва да се разглеждат като част 
от институционалната рамка на ЕС и всяка промяна на Договора следва да се 
стреми да интегрира Европейския семестър, като насърчава общностния метод.

 Настоящата междуправителствена структура на Икономическия и паричен съюз 
представлява сериозен недостиг на демократична легитимност; общата валута може 
да бъде установена единствено ако държавите членки желаят да прехвърлят 
правомощията във фискалната политика на равнището на Съюза; 
междуправителственият метод е достигнал границите на своите възможности и не е 
подходящ за процеса на демократично и ефективно вземане на решения през 21-ви 
век. В крайна сметка политическият съюз е ключът към преодоляването на кризите, 
насърчавайки солидарността и продължаването на европейския проект.

 Националните парламенти следва да участват в процеса на изготвяне на 
бюджетните планове и плановете за реформи на своите правителства, преди те да 
бъдат внесени за разглеждане в ЕС; тази изрична отговорност би могла да бъде 
добавена към функциите, които имат националните парламенти съгласно 
разпоредбите на член 12 от ДЕС.

 Нарастващото разделение между държавите, намиращи се в ядрото, и тези по 
периферията на Съюза не следва да се превръща в хронично по своята природа; 
трябва да бъде създадена постоянна рамка, в която държавите членки, изпитващи 
затруднения, следва да бъдат в състояние да разчитат на солидарна подкрепа от 
други държави членки.

 С изменението на Договорите, които впоследствие трябва да бъдат разгледани от 
Конвент, трябва да завърши формирането на един действителен ИПС чрез 
разширяване на правомощията на Съюза, по-специално в областта на 
икономическата политика, и чрез укрепване не само на бюджетния капацитет на 
Съюза, но също така и на солидарността, на ролята и демократичната отчетност на 
Комисията, както и на прерогативите на Парламента. В тази насока би могъл да 
бъде обмислен въпросът как да се засили отчетността на Комисията (въвеждане на 
право на интерпелация, индивидуална отговорност на комисарите пред 
Европейския парламент и т.н.). 

 Всички бъдещи промени на Договора никога не следва да изключват възможността 
за участие на държавите членки и следва да гарантират целостта на Съюза. 
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6. Предварителни заключения

Тъй като липсата на реален политически орган подкопава ефективността и 
надеждността на управлението на еврото от страна на Съюза и неговия капацитет да 
управлява финансовите пазари вместо да бъде управляван от тях, е безспорно, че всеки 
успешен модел на управление зависи от изграждането на политически орган за Съюза и 
еврото. Този политически орган следва да се основава и да се ръководи от 
необходимостта от демократична легитимност и отчетност въз основа на единни 
конституционни стандарти, което е предпоставка за финансова солидарност, свързана с 
богатството, генерирано от европейската интеграция. Финансовата солидарност трябва 
да бъде отделена от финансовите трансфери между държавите членки и следва да бъде 
продукт на богатството, генерирано от процеса на европейската интеграция, и да се 
ръководи от целта за справедливо разпределение на ползите от интеграцията между 
всички европейски граждани. 

И накрая този призив за засилена политическа интеграция не следва да се представя 
като горчиво хапче, което трябва да се преглътне, за да се запази в най-голяма степен 
нашият европейски начин на живот. В този смисъл може би задачата всъщност е да се 
преоткрие европейската мечта, която някога се роди от духа на „едно поколение и 
неговото ръководство, чийто личен опит ги бе научил, че алтернативата на 
европейската мечта е неотдавнашният европейски кошмар“1. Легитимността на един 
политически Съюз не следва да се основава единствено на влагане и получаване, на 
действие и резултати, а също и на морална идея, на завладяваща визия за бъдещето.

                                               
1 J Weiler: The Constitution of Europe, Cambridge, University Press, 1999 г., стр. 8.


