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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. отбелязва със загриженост, че координацията на икономическите политики на 
равнище ЕС се състои от множество обвързващи и необвързващи инструменти и 
ангажименти1, което би могло да подкопае правната сигурност на реда в ЕС и което 
според общественото мнение поражда объркване относно точния обхват на 
отговорностите, поети от държавите-членки във връзка с техния статут на държави, 
членуващи или нечленуващи в еврозоната;  

2. счита, че Европейският семестър, предложен за първи път в съобщението на 
Комисията от май и юни 2010 г. и първоначално основаващ се на необвързващ 
ангажимент на Съвета, следва да получи официална форма в регламента за 
засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията 
на икономическите политики (Регламент (ЕО) № 1466/97);

3. признава, че Европейският семестър касае членове 121, 126 и 148 от ДФЕС, 
свързани съответно с координацията на икономическите политики и политиката в 
областта на заетостта, които се основават на две отделни правни процедури; 
признава, че наличието на по-широк поглед върху икономическото и бюджетно 
положение на държавите-членки е от значение; подкрепя решението на Комисията 
да обедини своите препоръки в един интегриран текст, при условие обаче, че това 
няма да окаже отрицателно въздействие върху интегритета и съгласуваността на 
определени политики на ЕС;

4. изразява съжаление, че демократичният контрол от страна на Европейския 
парламент играе сравнително незначителна роля в процеса, и подчертава, че 
придаването на официална форма на Европейския семестър по никакъв начин не 
следва да застрашава допълнително прерогативите на Европейския парламент, 
предвидени в Договорите;

5. счита, че институциите следва да си сътрудничат с цел засилване на легитимността на 
семестъра и премахване на оставащите правни неясноти, които в противен случай 
могат да доведат до институционални конфликти през следващите години;

6. счита, че съществува спешна необходимост от изясняване на ролята на Европейския 
                                               
1

Членове 121, 126, 148 от ДФЕС, Протокол № 12, приложен към Договора от Лисабон, Резолюция на Европейския съвет относно 
Пакта за стабилност и растеж от 17 юни 1997 г., Заключения на председателството на Европейския съвет от 20 март 2005 г., 
Регламент (ЕО) № 1466/97, изменен с ..., Регламент (ЕО) № 1467/97, изменен с ..., Кодекс на поведение „Подробни указания за 
изпълнението на Пакта за стабилност и растеж и насоки относно формата и съдържанието на програмите за стабилност и 
конвергентните програми“, одобрен от Съвета по икономическите и финансовите въпроси на 7 септември 2010 г., Заключения на 
Съвета по икономическите и финансовите въпроси от октомври 2006 г. и Заключения на Съвета по икономическите и финансовите 
въпроси от октомври 2007 г., пакт „Евро плюс“, договорен от държавните и правителствените ръководители на държавите от 
еврозоната, към който България, Дания, Латвия, Литва, Полша и Румъния се присъединиха на 24–25 март 2011 г.
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парламент в рамките на семестъра и препоръчва икономическият диалог да се 
придържа към следните принципи:

– Европейският семестър и икономическият диалог следва да се считат за елементи 
от институционалната рамка на ЕС и да насърчават общностния метод, 
включвайки институциите на Съюза на всички етапи. Комисията следва да 
изпълнява независима и засилена роля в процеса;

– икономическият диалог, като ключов елемент на Европейския семестър, 
следва да бъде насочен към укрепване на демократичната легитимност на 
процеса и да гарантира, че на всеки етап се прилага подходящ метод за 
вземане на решения посредством подходящ парламентарен контрол, 
включващ както Европейския парламент, така и националните парламенти;

– Европейският парламент, националните парламенти и всички други 
съответни заинтересовани страни, включително социалните партньори, и по-
специално Икономическият и финансов комитет, създаден съгласно член 134 
от ДФЕС, и Комитетът по заетостта, създаден съгласно член 150 от ДФЕС, 
следва надлежно и своевременно да бъдат включени в процеса, да бъдат 
информирани и с тях да се провеждат консултации;

– икономическият диалог следва да се основава на набор от вече съществуващи 
методи на сътрудничество сред участващите институции;

– прозрачността следва да бъде призната за ключов елемент от процеса, като 
Комисията и Съветът следва да се ангажират с публичното оповестяване на 
своите позиции и решения на всеки един етап;

7. счита, че Европейският парламент следва да бъде признат за подходящия 
европейски демократичен форум за предоставянето на обща оценка в края на 
Европейския семестър.


