
PA\921159BG.doc PE501.915v01-00

BG Единство в многообразието BG

t

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по конституционни въпроси

2012/2256(INI)

14.12.2012

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по конституционни въпроси

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно Европейския семестър за координация на икономическите 
политики: годишен обзор на растежа за 2013 г.
(2012/2256(INI))

Докладчик по становище: Paulo Rangel



PE501.915v01-00 2/5 PA\921159BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\921159BG.doc 3/5 PE501.915v01-00

BG

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. припомня, че годишният обзор на растежа, приет на пролетното заседание на 
Европейския съвет, е основният документ, който дава насоки за изготвянето на 
националните програми за реформи (НПР) и програмите за стабилност и 
сближаване (ПСС) на държавите членки, въз основа на които Комисията подготвя 
специфични за отделните страни препоръки;

2. призовава Комисията да изложи подробно причините, поради които определени 
приоритети се подбират в годишния обзор на растежа всяка година, и да включи в 
документа оценка на евентуалното косвено въздействие в различните области на 
политиката и в различните държави;

3. подчертава, че годишният обзор на растежа, като първоначален документ в цикъла 
на европейския семестър, играе важна роля в рамките на семестъра, поради което 
трябва да се постигне широк консенсус сред различните институции;

4. припомня, че като се има предвид неговото важно значение, Комисията следва да се 
консултира с Парламента преди приемането на годишния обзор на растежа; във 
връзка с това смята, че Парламентът следва да прикани Комисията да обсъжда 
главните предварителни насоки с него на по-ранен етап от процеса, преди да се 
завърши и публикува годишният обзор на растежа; 

5. отбелязва, че икономическият диалог следва да бъде насочен към засилването на 
демократичната легитимност на процеса чрез подходящ парламентарен контрол над 
изготвянето на годишния обзор на растежа и специфичните за отделните страни 
препоръки, както и над свързаните с тях последващи действия; счита, че 
икономическият диалог следва да се използва в ключови моменти от европейския 
семестър, а именно в началото на цикъла, преди публикуването на годишния обзор 
на растежа, както и скоро след него, преди Съветът да приеме специфичните за 
отделните страни препоръки, а също така и в края на процеса, след като 
Европейският съвет е одобрил специфичните за отделните страни препоръки;

6. счита, че скоро след публикуването на годишния обзор на растежа Парламентът би 
могъл да даде знак за своето одобряване или отхвърляне на политическите 
приоритети и цели посредством гласуване на пленарно заседание;

7. смята, че за да се укрепят ролята и позицията на Парламента при определянето на 
дневния ред, следва да се разгледа възможността той да изготвя документ, 
съдържащ многогодишни политически приоритети, в началото на всеки петгодишен 
парламентарен мандат;

8. отново заявява необходимостта от пълноценно участие на Парламента както в 
координирането на икономическите политики, така и във вземането на решения, 
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целящи да поощрят създаването на истински икономически и паричен съюз, а също 
така и да насърчат предприемането на нужните стъпки за изграждане на пълен 
банков, икономически, фискален и политически съюз, за да се засили легитимността 
на решенията, засягащи всички граждани;

9. в това отношение припомня, че европейският семестър не трябва по никакъв начин 
да излага на опасност прерогативите на Европейския парламент или на 
националните парламенти;

10. смята, че националните парламенти следва да играят по-активна роля в процеса, с 
цел отслабване на опасенията по отношение на прозрачността и легитимността, и 
предлага държавите членки да адаптират вътрешните си процедури, така че 
националните парламенти да могат да участват в обсъждането на националните 
фискални планове и планове за реформи, преди те да бъдат представени пред ЕС;

11. счита, че тясното сътрудничество между Европейския парламент и националните 
парламенти, в съответствие с член 9 от Протокол № 1, е от съществено значение за 
изграждането на необходимата демократична легитимност и национална 
ангажираност в процеса на семестъра;

12. отправя похвала във връзка с провеждания досега диалог между Европейския 
парламент и националните представители и приветства организирането на 
междупарламентарна седмица, посветена на европейския семестър, в края на януари 
2013 г.;

13. изразява становището, че Европейският парламент е подходящото място за диалог и 
сътрудничество между националните парламенти и европейските институции; 
въпреки това счита, че Комисията и Съветът също така следва да присъстват на тези 
междупарламентарни срещи;

14. отбелязва, че в допълнение към осигуряването на сътрудничество между 
парламентите също така е необходимо да се полагат по-сериозни усилия за 
общуване с гражданите и за активното им включване в процеса, за да се засили 
неговата легитимност, както и ангажираността на национално равнище;

15. отново заявява, че за да се запази доверието в годишния обзор на растежа и в целия 
процес, свързан със семестъра, ако Съветът откаже да последва препоръките на 
Комисията, основаващи се на годишния обзор на растежа, той трябва да представи 
основания за това свое решение; приветства принципа „изпълнение или обяснение“, 
въведен с пакета от шест законодателни акта, по отношение на специфичните за 
отделните държави препоръки, съгласно който Съветът носи обществена 
отговорност за всяка промяна, внесена от него в предложенията на Комисията, и 
счита, че този принцип следва да се затвърди в практиката;

16. припомня, че Парламентът трябва да бъде признат за подходящия европейски 
демократичен форум за поставянето на обща оценка в края на европейския 
семестър; счита, че като знак за това признание представителите на институциите на 
ЕС и на икономическите органи, участващи в процеса, следва да предоставят 
информация на членовете на Европейския парламент, когато такава бъде поискана 
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от тях;

17. призовава за междуинституционално споразумение между Парламента, Комисията 
и Съвета с цел повишаване на демократичния контрол и отговорност на всеки етап 
от процеса на европейския семестър;

18. възлага на своя председател да представи годишните насоки за растежа, с внесените 
от Парламента изменения, на пролетното заседание на Европейския съвет, като 
счита, че Парламентът следва бъде представен на пролетното заседание на Съвета и 
да вземе участие в съставянето на заключенията на Съвета.


