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Европейски семестър за координация на икономическите политики
Резолюция на Европейския парламент от 1 декември 2011 г. относно Европейския 
семестър за координация на икономическите политики (2011/2071(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

– като взе предвид членове 121, 126 и 148 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и Протокол № 12 и съответните разпоредби на Протоколи 
15 и 16 относно процедурата при прекомерен дефицит,

– като взе предвид Кодекса на европейската статистическа практика, предвиден в 
Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 
2009 година относно европейската статистика,

– като взе предвид член 152 и член 153, параграф 5 от ДФЕС,

– като взе предвид член 9 от ДФЕС (хоризонталната социална клауза),

– като взе предвид съответните съобщения на Комисията от 12 май 2010 г.
„Засилване на координацията на икономическите политики“ (COM(2010)0250) и от 
30 юни 2010 г. „Засилване на координацията на икономическата политика за 
стабилност, растеж и работни места – инструменти за по-силно икономическо 
управление на ЕС“ (COM(2010)0367),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г. „Европа 2020: 
Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

– като взе предвид заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 
15 февруари 2011 г. и 7 септември 2010 г.,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 март 2011 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по бюджети, 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по 
регионално развитие, комисията по култура и образование, комисията по 
конституционни въпроси, както и комисията по правата на жените и равенството 
между половете (A7-0384/2011),

A. като има предвид, че кризата, увеличаващите се неравенства, макрофинансови 
дисбаланси и различия по отношение на конкурентоспособността след въвеждането 
на еврото, както и начинът на функциониране на финансовата система показаха 
необходимостта от това, ЕС да разрешава макроикономическите дисбаланси, по 



целесъобразност въз основа на симетричен подход, който ще обърне внимание на 
прекомерните дефицити, а също и на прекомерните излишъци, ще координира по-
тясно икономическите и фискалните политики и ще подобри бюджетния надзор,

Б. като има предвид, че подобрената рамка за икономическо управление следва да се 
основава на различни взаимосвързани и съгласувани политики за устойчив растеж 
и работни места, по-специално на стратегията за растеж и работни места на Съюза 
(стратегия „ЕС 2020“), при което трябва да се отдаде особено значение на 
развитието и укрепването на вътрешния пазар, засилването на международните 
търговски отношения и конкурентоспособността, ефективна рамка за избягване и 
коригиране на прекомерни държавни бюджетни дефицити (Пакт за стабилност и 
растеж), стабилна рамка за предотвратяване и коригиране на макроикономическите 
неравновесия, минимални изисквания към националните бюджетни рамки, 
засилено регулиране и надзор на финансовите пазари, както и макропруденциален 
надзор от страна на Европейския съвет за системен риск,

В. като има предвид, че събраният опит и направените грешки през първите десет 
години от съществуването на Икономическия и паричен съюз показват 
необходимостта от по-добро икономическо управление в Съюза, което следва да се 
основава на по-голяма национална ангажираност по отношение на приетите по 
взаимно съгласие правила и политики и по-строга рамка за надзор на националната 
икономическа политика на равнището на Съюза,

Г. като има предвид, че опитът е показал, че прекомерните дългове и дефицити в 
някои държави-членки могат да доведат до силна отрицателна верижна реакция в 
други държави-членки и в еврозоната като цяло,

Д. като има предвид, че националните парламенти са формирани въз основа на 
свободния избор на гражданите и че следователно те представляват и гарантират 
правата, които са придобити и делегирани от гражданите; като има предвид, че 
прерогативите на националните парламенти следва да се зачитат напълно при 
въвеждането на Европейския семестър,

Е. като има предвид, че одобряването на държавните бюджети от страна на 
парламентите представлява един от стълбовете на демокрацията,

Ж. като има предвид, че парламентите на държавите-членки на Европейския съюз днес 
споделят своята законодателна функция с институциите на Съюза, и много пъти 
упражняват само ограничен контрол върху действията на съответните правителства 
на европейско равнище,

З. като има предвид, че изменените и комплексни законодателни процеси в рамките 
на Европейския съюз не са достатъчно добре познати на мнозинството от 
гражданите на Съюза; като има предвид, че липсата на прозрачност в процесите на 
взимане на решения и на формиране на мнение, особено в Европейския съвет и 
Съвета на министрите, подкопава доверието на гражданите в европейската 
интеграция, възпрепятства демократизирането на Европейския съюз и утежнява 
активния и конструктивен контрол от страна на гражданите,

И. като има предвид, че социалните протестни движения срещу мерките за икономии в 
различните държави-членки на Съюза артикулират и растящо недоволство от 



демократичното качество на европейската интеграция; като има предвид, че 
демократичната надеждност на европейската интеграция беше силно накърнена от 
досегашния подход към кризата в еврозоната,

Й. като има предвид, че ефективността на националните икономически политики, въз 
основа на по-засилена координация, зависи от демократичната легитимност и 
отчетност на тези политики, които, на свой ред, зависят от намесата на 
парламентите,

K. като има предвид, че е необходимо да се гарантира по-голямо взаимодействие 
между политиките в областта на заетостта, социалните въпроси и икономиката в 
контекста на Европейския семестър, както и че това трябва да се извърши в полза 
на всички поколения и по начин, насърчаващ демократичната отчетност, 
ангажираност и легитимност на всички участници; като има предвид, че пълното 
участие на Европейския парламент представлява съществена част от този процес,

Л. като има предвид, че на 24 март 2011 г. държавите-членки, участващи в пакта „Евро 
плюс“, одобриха предприемането на „решителни действия на равнището на ЕС за 
стимулиране на растежа чрез укрепване на единния пазар, намаляване на общата 
регулаторна тежест и насърчаване на търговията с трети страни“,

M. като има предвид, че Европейският семестър е институционален процес, под 
ръководството на институциите на ЕС, на засилена координация между държавите-
членки за изпълнението на стратегията на ЕС, най-вече що се отнася до нейното 
макроикономическо измерение,

Н. като има предвид, че бюджетът на ЕС се одобрява съвместно от Европейския 
парламент и Съвета в съответствие с Договорите и че националните бюджетни 
процедури се уреждат от конституционната система на всяка държава-членка; като 
има предвид обаче, че засилената бюджетна координация не нарушава принципа на 
субсидиарност,

O. като има предвид, че голямото постижение на общия пазар по отношение на 
свързването на европейските икономики трябва да бъде съчетано със система на 
бюджетна координация с цел оползотворяване на значителните взаимодействия;

П. като има предвид, че създаването на стабилно председателство на Европейския 
съвет чрез Договора от Лисабон промени институционалния баланс в Съюза,

Р. като има предвид, че въвеждането на изключително междуправителствена система 
на координация ще бъде недостатъчно, за да се удовлетворят изискванията на 
член 121 от ДФЕС, съгласно който държавите-членки провеждат икономическите 
си политики като въпрос от общо значение, и не би могло да осигури необходимите 
действия от страна на Съюза в областите, които се уреждат от общностния метод,

С. като има предвид, че въвеждането на Европейския семестър следва да доведе до по-
голямото и ясно определено участие на Европейския парламент и националните 
парламенти и до промени в тяхната работа,

Т. като има предвид, че Европейския парламент има правомощие за съвместно 
вземане на решение в бюджетната процедура,



У. като има предвид, че Европейската стратегия за заетост и насоките за заетост въз 
основа на член 148 от ДФЕС осигуряват политическа рамка за свързаните със 
заетостта и пазара на труда мерки, които трябва да се приложат за изпълнение на 
целите на стратегията „Европа 2020“,

Ф. като има предвид, че Европейският парламент имаше привиден принос за 
съвместно вземане на решение относно интегрираните насоки за заетостта за 
2010 г.,

Х. като има предвид, че равнището на безработица в Европа все още е доста над 9 %, и 
по-специално че безработицата сред младите хора остава голямо 
предизвикателство; като има предвид, че заетостта, пазарът на труда и социалните 
политики следователно представляват съществена част от реформите, които трябва 
да се извършат в съответствие с макроикономическия надзор и тематичната 
координация в рамките на стратегията „Европа 2020“,

Ц. като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ и новата структура на управление, 
заложени в рамките на Европейския семестър, следва да помогнат на ЕС да се 
справи с кризата и нейните причини; като има предвид, че високото равнище на 
социална защита в ЕС смекчи най-неблагоприятното въздействие на кризата, както 
и че сериозните последици от кризата се изразяват в голяма загуба на икономическа 
активност, значително нарастване на безработицата, рязък спад на 
производителността и силно отслабени публични финанси,

Ч. като има предвид, че Европейският семестър има две цели: да проверява 
прилагането на бюджетната дисциплина на държавите-членки и същевременно да 
следи за правилното изпълнение на програмата „Европа 2020“, като осигурява 
финансовите средства, необходими за нейното осъществяване,

Ш. като има предвид, че неуспехът на Лисабонската стратегия може по същество да се 
отдаде на липсата на ясна процедура за последващи действия за изпълнението на 
тази стратегия от всички участници и че поради това е важно да се извлекат 
правилните поуки, които ще гарантират успеха на програмата „Европа 2020“,

Щ. като има предвид, че с оглед на опита, придобит в диалога за паричната политика, 
Европейският парламент следва да има роля в областта на демократичната 
отчетност на икономическите политики и бюджетния надзор,

AA. като има предвид, че Съветът внесе значителни промени в препоръките за 
отделните страни, предложени от Комисията в рамките на първата година от 
Европейския семестър,

АБ. като има предвид, че самостоятелността на социалните партньори за колективно 
договаряне и националните системи за определяне на възнагражденията трябва да 
бъдат стриктно зачитани,

АВ. като има предвид опита, натрупан при междупарламентарните срещи, 
организирани всяка година от комисията по икономически и парични въпроси на 
ЕП,

Представяне на предизвикателствата



1. Счита, че текущият етап на кризата изисква решителни и амбициозни ответни 
действия;

2. Отбелязва, че на срещата на високо равнище на еврозоната на 26 октомври 2011 г., 
освен че беше приет законодателния пакет за икономическо управление, беше взето 
също и решение за набор от мерки за изменение на пакета; счита, че всякакво 
решение за промяна на Договорите в бъдеще следва изцяло да зачита процедурата, 
предвидена в член 48, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, и че мандатът 
на Конвент, свикан съгласно този член, следва да отразява необходимостта от това, 
ЕС да се основава на силна демократична легитимност и солидарност;

3. Счита, че на този етап Европейският семестър е валидната рамка за прилагането на 
стратегията на ЕС и за ефективно икономическо управление, особено на 
държавите-членки от еврозоната, които са обединени от обща отговорност, и че зад 
формулировката е заложен на карта целогодишен процес за институциите и 
държавите-членки на ЕС;

4. Подчертава, че успехът на стратегията „ЕС 2020“ зависи от ангажимента на ЕС като 
цяло, а също и от ангажираността на държавите-членки, националните парламенти, 
местните и регионалните органи и социалните партньори; припомня значението на 
една силна, конкурентоспособна и правилно функционираща икономика на 
социалния пазар, на структурните реформи и на колективните споразумения в 
рамките на стратегията „Европа 2020“, както и на насърчаването на истински 
европейски социален диалог относно макроикономическите политики и мерки;

5. Отново заявява, че държавите-членки следва да провеждат своите икономически и 
фискални политики като въпрос от общо значение, и че следователно 
икономическият стълб на Икономическия и паричен съюз, включително неговото 
фискално измерение, трябва да бъде укрепен чрез по-голяма координация при 
въвеждането и прилагането на фискални мерки, както и ефективна борба с 
данъчните измами и укриването на данъци, както и постепенното премахване на 
съществуващи вредни мерки;

6. Счита, че въвеждането на „Европейски семестър“ и засилената координация на 
икономическите и фискалните политики следва да оставят достатъчно възможност 
и гъвкавост на държавите-членки на ЕС за прилагане на ефективна бюджетна, 
икономическа и социална стратегия, в съответствие със стратегията „ЕС 2020“, 
която да осигури справедливо разпределение и развитие, както и подходящо 
равнище на обществените услуги и инфраструктура на гражданите на ЕС; 
призовава Комисията в нейния годишен обзор на растежа да вземе предвид 
предприетите от държавите-членки стъпки за доизграждане на единния пазар;

7. Отбелязва, че развитието и укрепването на единния пазар и насърчаването на 
международните търговски връзки са от централно значение за стимулирането на 
икономическия растеж, увеличаването на конкурентоспособността и 
отстраняването на макроикономическите дисбаланси, и призовава Комисията в 
нейния годишен обзор на растежа да вземе предвид предприетите от държавите-
членки стъпки за доизграждане на единния пазар;

8. Подчертава, че насоките за политиките в областта на заетостта на държавите-
членки и общите насоки на икономическата политика са неразделна част от 



Европейския семестър и са еднакво важни за постигането на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж; призовава Съвета и Комисията да гарантират, че 
всички препоръки за политиките са съгласувани с интегрираните насоки;

9. Отбелязва със съжаление липсата на яснота и припокриването на различните 
инструменти и бюджетни редове, с които трябва да бъдат постигнати целите на 
стратегията „Европа 2020“ чрез бюджета на ЕС; припомня, че Европейският 
семестър предоставя добра възможност за развитие на по-голямо взаимодействие 
между бюджетите на ЕС и на държавите-членки;

10. Изтъква, че стратегията „Европа 2020“ трябва да има по-силно териториално 
измерение; затова счита, че като се отчитат особеностите и различните равнища на 
развитие на европейските региони, прякото участие на регионалните и местните 
органи на управление и партньори в планирането и изпълнението на съответните 
програми ще доведе на всички равнища до повишаване на чувството за отговорност 
по отношение на целите на стратегията и ще осигури по-добра информираност за 
целите и резултатите по места;

Роля на Комисията

Въведение

11. Отбелязва, че Европейският семестър беше създаден, за да гарантира устойчивото 
сближаване на икономическите и фискалните резултати на държавите-членки, 
постигането на по-тясна координация в икономическо отношение и преодоляването 
на кризата с държавния дълг; отбелязва, че годишният обзор на растежа беше 
създаден като началният основен документ на цикъла;

12. Припомня, че Европейският семестър трябва да се провежда, без да се засягат 
правомощията на Европейския парламент, предоставени му съгласно ДФЕС; 
призовава Комисията да изготви предложения, установяващи по какъв начин ще се 
разграничават отделните инструменти, а също и как те създават верижна реакция 
между областите на политиката и се съвместяват;

Извлечени поуки от първия цикъл

13. Подчертава, че кодифицирането на Европейския семестър трябва да позволява 
необходимата гъвкавост за евентуално приспособяване в съответствие с поуките от 
първоначалния опит; счита, че при оценката и предприемането на действия за 
приспособяване Комисията следва да акцентира най-вече на необходимостта от по-
голямо приспособяване на рамката към еврозоната и нейните предизвикателства;

14. Отбелязва, че качеството на националните програми за реформи в рамките на 
първия Европейски семестър се различават значително по отношение на 
конкретност, прозрачност, изпълнимост и изчерпателност; призовава Комисията да 
прикани държавите-членки да актуализират качеството и прозрачността на техния 
принос и да издигнат националните програми за реформи с най-високо качество до 
стандартен формат за следващите Европейски семестри;

15. Призовава Комисията да гарантира, че националните политики и цели, обявени в 
националните програми за реформи, заедно съставляват равнище, което е 



достатъчно амбициозно, за да бъдат постигнати водещите цели на стратегията „ЕС 
2020“; изразява своята загриженост относно факта, че нещата не стояха така за 
първия Европейски семестър; призовава Комисията да се увери, че всички 
държави-членки допринасят за постигането на водещите цели според своите 
възможности, и да предостави точна пътна карта заедно със съответния график за 
необходимите действия;

Годишен обзор на растежа

16. Счита, че годишният обзор на растежа (ГПР) следва да бъде в съответствие със:

– стратегията „ЕС 2020“,

– интегрираните насоки (общите насоки на икономическата политика и насоки за 
заетостта),

– специфичните споразумения на Съвета относно еврозоната или Съюза като цяло, 
като например пакта „Евро плюс“;

17. Отбелязва, че ГПР, приет на пролетното заседание на Европейския съвет, дава 
насоки на държавите-членки относно изготвянето на:

– националните програми за реформи (НПР),

– програмите за стабилност и сближаване (ПСС), на базата на които Комисията 
подготвя конкретни препоръки за отделните страни;

18. Отбелязва, че подготовката на годишния обзор на растежа се основава на
макроикономически прогнози във всички държави-членки и целия Европейски 
съюз; подчертава, че необходимите стъпки за подобряване на европейското 
икономическо управление следва да бъдат съпътствани от подобни стъпки за 
подобряване на неговата легитимност и отчетност; поради това предупреждава, че 
годишният обзор на растежа в сегашната му форма като технически документ не 
отчита приноса на Европейския парламент;

19. Призовава Комисията да отрази по-добре всеобхватния многоизмерен 
(интелигентен, устойчив и приобщаващ) подход на стратегията „ЕС 2020“ в 
критериите, използвани за оценка на напредъка, извършен от държавите-членки, и 
съобразно с това да отправи препоръки към отделните държави;

20. Призовава Комисията да разшири набора от показатели, които използва за 
измерване на националния напредък, вземайки предвид работата, извършена по-
специално в рамките на последващите действия във връзка със съобщението на 
Комисията „Отвъд БВП“ (COM(2009)0433) и пътната карта за Европа за ефективно 
използване на ресурсите;

21. Изисква ГПР да бъде преобразуван в „годишни насоки за устойчив растеж“ (AS2G), 
акцентиращи върху засиления устойчив растеж;

22. Призовава Комисията до 10 януари всяка година да приема годишни насоки за 
устойчив растеж със специфична глава и насоки относно еврозоната;



23. Призовава Комисията, при изготвянето на годишните насоки за устойчив растеж, да 
се основава във възможно най-голяма степен на широкия научен опит и да вземе 
под внимание съответните препоръки на Европейския парламент, държавите-
членки, местните и регионалните органи на управление;

24. Призовава Комисията в годишните насоки за устойчив растеж да оцени ясно най-
важните икономически и фискални проблеми на ЕС и на отделните държави-
членки, да препоръча приоритетни мерки за преодоляването на тези проблеми, и да 
определи инициативите, предприети от Съюза и държавите-членки, които 
подкрепят засилената конкурентоспособност и дългосрочните инвестиции, 
премахването на пречките за устойчив растеж, изпълнението на целите, изложени в 
Договорите и в настоящата стратегия „ЕС 2020“, изпълнението на седемте водещи 
инициативи и намаляването на макроикономическите дисбаланси;

25. Призовава Комисията и Съвета да гарантират, че насоката на политиката за 
фискално консолидиране и структурните реформи е съгласувана със стратегията 
„ЕС 2020“ за растеж и работни места; счита, че при определянето и изпълнението 
на годишните насоки за устойчив растеж Съюзът трябва да вземе предвид 
промените в законодателството относно микрофинансирането, по-специално 
пруденциалното регулиране, върху дългосрочните инвестиции за стимулирането на 
устойчива конкурентоспособност, растеж и създаване на работни места; счита, че 
следва също така да бъде изготвена оценка на въздействието относно възможните 
дългосрочни разходи във връзка с липсата на действия от страна на държавите-
членки за изпълнението на целите на стратегията „ЕС 2020“ и структурните 
реформи;

26. Счита, че специфичните препоръки към отделните държави следва да се съпътстват 
от оценки на социалното въздействие, като се вземат предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на заетост, с осигуряването на адекватна социална 
закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигане на високо 
равнище на образование, обучение, повторно обучение и опазване на човешкото 
здраве;

27. Призовава Комисията в годишните насоки за устойчив растеж изрично да определи 
потенциалната трансгранична верижна реакция от основните мерки на 
икономическата политика, изпълнени на равнището на ЕС и в държавите-членки;

28. Призовава членовете на Комисията, които отговарят за Европейския семестър, да 
посещават и да обсъждат годишните насоки за устойчив растеж със съответните 
комисии на ЕП още от самото приемане на насоките от Комисията;

Препоръки към отделните държави-членки

29. Призовава Комисията и Съвета да гарантират изпълнението и равното третиране на 
целите за 2020 г. и водещите инициативи в своите насоки и препоръки, насочени 
към отделните държави-членки и към ЕС като цяло;

30. Припомня, че Директивата на Съвета относно изискванията за бюджетните рамки 
на държавите-членки1 постановява, че „Комисията публикува методиките, 

                                               
1 Все още непубликувана в Официален вестник.



хипотезите и съответните параметри, залегнали в основата на нейните 
макроикономически и бюджетни прогнози“;

31. Препоръчва на държавите-членки да приложат директивата възможно най-бързо; 
призовава Комисията да гарантира по-добра съпоставимост на националните 
програми за реформи и да въведе общ целеви показател за оценка на програмите;

32. Призовава Комисията да представи своите препоръки пред Европейския парламент 
в подходящ момент, след приключване на анализа на националните програми за 
реформи и програмите за стабилност и сближаване, и да посочи потенциалната 
трансгранична верижна реакция, особено в рамките на еврозоната, с оглед на 
предвидения междупарламентарен форум и обсъжданията в Съвета относно 
препоръките за отделните страни;

33. Призовава Съвета да посети Парламента през юли, за да обясни всички значителни 
промени, въведени от него в предложените от Комисията препоръки към отделните 
държави; изисква от Комисията да вземе участие в това изслушване, за да 
представи своите възгледи за ситуацията;

34. Призовава Комисията да организира изслушване с цел предоставяне на информация 
относно годишните събития във връзка с наблюдението, обявени в различните 
водещи инициативи; призовава това изслушване да се проведе в периода между 
пролетното и лятното заседание на Европейския съвет, с всички съответни 
европейски, национални и регионални органи и други заинтересовани страни;

35. Призовава Комисията и Съвета да засилят ролята на макроикономическия диалог, 
въведен от Европейския съвет в Кьолн през юни 1999 г., с цел подобряване на 
взаимодействието между отговарящите за промените във възнагражденията и 
икономическата, фискалната и паричната политика;

36. Предлага да се вземат под внимание верижните последици от икономическото 
развитие в Съюза върху страните извън Европа, и да се работи за премахване на 
световните икономически неравновесия; призовава Европейската комисия да се 
включи активно в икономическия диалог в рамките на компетентните институции 
на ООН; посочва, че договорените на международно равнище цели трябва също да 
бъдат взети под внимание;

Ролята на Европейския парламент

37. Припомня, че парламентарният дебат относно насоките на икономическата 
политика е крайъгълният камък на всяка демократична система;

38. Отбелязва, че кризата и промените, особено в еврозоната, призовават за обновяване 
на европейското измерение на икономическите политики на неговите държави-
членки, по-специално в еврозоната;

39. Ще продължава допълнително да адаптира своята структура и методи на работа 
спрямо последните промени в Съвета и Комисията по отношение на структурата на 
еврозоната; припомня, че икономическият диалог ще бъде част от отговорите на 
подобно предизвикателство; счита, че всякаква нова или актуализирана 
организация и процес на вземане на решение в рамките на Съвета и/или Комисията 



трябва да се съпътстват с подобрена демократична легитимност и съответна 
отчетност пред ЕП;

40. Подчертава необходимостта от обновяване на парламентарното измерение, 
успоредно с това на Съвета;

41. Ще гласува преди пролетното заседание на Съвета относно годишните насоки за 
устойчив растеж, заедно с предложения за промени, които да бъдат представени на 
Европейския съвет; призовава годишните насоки за устойчив растеж да бъдат 
предмет на процедура на съвместно вземане на решение, като това следва да бъде 
въведено със следващите промени в Договорите; възлага на своя председател да 
представи на пролетното заседание на Европейския съвет годишните насоки за 
устойчив растеж, във вида, в който са изменени от Европейския парламент;

42. Изразява загриженост относно демократичната легитимност при въвеждането на 
Европейския семестър; поддържа становището, че ролята на Европейския 
парламент и националните парламенти е от решаващо значение за създаване на 
необходимата демократична легитимност и национална ангажираност;

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

44. Призовава държавите-членки и техните региони да включват по-активно 
националните и регионалните парламенти, социалните партньори, публичните 
органи, както и гражданското общество в разработването на националните 
програми за реформи, развитие и сближаване, и редовно да се консултират с тях; 
във връзка с това изтъква своевременното ангажиране на Комитета на регионите 
като платформа за координация между отделните региони, така че те да докладват 
за състоянието на регионалното и местното участие в Европейския семестър;

45. Призовава за организирането през 2012 г. на междупарламентарна конференция с 
участието на представители на комисиите по бюджет, заетост и икономически 
въпроси на Европейския парламент и националните парламенти с цел определяне 
на обхвата, метода и средствата за многостепенна и многоизмерна демократична 
легитимност на икономическата политика, по-специално за да се гарантира, че 
националните политики и цели, обявени в националните програми за реформа, са 
на достатъчно амбициозно равнище за постигане на основните цели на стратегията 
„ЕС 2020“; счита, че все пак трябва да се вземат мерки, за да се гарантира, че за 
гласуването на националните бюджетни планове има достатъчно време;

46. Възнамерява да организира всяка година преди пролетното заседание на
Европейския съвет, считано от 2013 г., междупарламентарен форум в Европейския 
парламент, който да събира членовете на компетентните национални 
парламентарни комисии; препоръчва това заседание да бъде интегрирана част от 
годишното заседание, организирано от комисията по икономически и парични 
въпроси за членове на националните парламенти; предлага този форум да включва 
заседания на политическите групи и компетентните комисии, както и пленарно 
заседание, приканва европейските социални партньори да участват в това заседание 
и да представят своите възгледи;



47. Възнамерява да организира всяка година след пролетното заседание на 
Европейския съвет, считано от 2013 г., втора междупарламентарна среща, 
включваща председателите на комисии, които отговарят за Европейския семестър в 
националните парламенти и Европейския парламент (ECON, EMPL, BUDG, ENVI, 
ITRE), във връзка с предложенията за препоръка на Комисията;

48. Отправя предупреждение относно установяването на практика, която не разполага с 
парламентарно одобрение на европейско и национално равнище; подчертава 
необходимостта препоръките за отделните страни да се основават на демократични 
процедури;

49. Подчертава ролята на икономическия диалог с Европейския парламент, одобрена в 
„Пакета за икономическо управление“, която се състои в това да се направи 
възможен един диалог между европейските институции, както и на национално 
равнище да се започне трансграничен и обществен дебат, да се увеличи 
прозрачността и да се даде възможност за упражняване на партньорски натиск 
(„peer pressure“); отбелязва, че съответната комисия на ЕП може да покани 
председателя на Комисията, на Еврогрупата и на Европейския съвет и да предложи 
възможност на държава-членка, засегната от решения в рамките на процедура при 
прекомерен дефицит (ППД) и/или процедура при прекомерно неравновесие (ППН), 
да участва в размяна на мнения;

50. Призовава за провеждане на икономически диалог в ЕП с държавните и 
правителствените ръководители на държавите-членки, възнамеряващи да използват 
Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИМС) и европейския 
механизъм за финансово стабилизиране, както и Европейския механизъм за 
стабилност (ЕМС), преди последният да бъде задействан; подчертава, в контекста 
на ролята, която се очаква да изпълняват ЕИФС и ЕМС, необходимостта ЕП да 
проведе изслушване с техния ръководен персонал;

51. Настоятелно призовава Съвета и Комисията да осигурят последователността между 
икономическите условия и програмите за адаптиране в рамките на всички 
спасителни програми и целите на Съюза за социално и устойчиво развитие, и по-
специално насоките за политиките по заетостта и насоките за икономическата 
политика, както и целите на стратегията „ЕС 2020“; изисква от тях да включат 
препоръките в рамките на Европейския семестър, отправени към държавите-
членки, получаващи финансова помощ, за да се вземат предвид изрично тези 
изисквания за последователност;

52. Възнамерява да проведе проверка на макроикономическото положение в Съюза 
през есента въз основата на широк спектър от експертизи, включително с 
международни независими външни експерти и в консултация със съответните 
заинтересовани страни, и по-специално социалните партньори, с цел насърчаване 
на дебата и получаване на второ становище по икономическите въпроси при 
подготовката на разискванията с Комисията, предшестващи изготвянето на 
годишния обзор на растежа;

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



54. Желае да стане партньор в макроикономическия диалог и да участва в него с цел 
постигане на неговите цели що се отнася до представянето на съвместна позиция по 
макроикономическата политика;

Роля на Съвета

55. Призовава Европейския съвет да покани председателя на Европейския парламент 
да участва в неговите заседания, посветени на Европейския семестър;

56. Призовава Съвета и Комисията, в съответствие с правилата на „Пакета за 
икономическо управление“, да му докладват, като представят точен преглед на 
действията и мерките всяка година през първите седмици от годината за хода и 
успехите на предходния Европейски семестър;

57. Отбелязва, че през първия Европейски семестър стана ясно, че сроковете са кратки 
и че поради това съществува опасност в бъдеще участието на националните 
парламенти да не бъде напълно оптимално, ако някоя държава-членка трябва да 
представи план за коригиращи действия или да промени своите програми за 
стабилност и сближаване, а също и своята национална програма за реформи в 
съответствие с препоръките на Съвета,

58. Призовава държавите-членки да представят възможно най-подробна информация 
относно предвидените в националните програми за реформи мерки и инструменти 
за постигане на поставените национални цели, включително относно срока за 
прилагане, очакваните последици, потенциалната верижна реакция, рисковете от 
неуспешно прилагане, разходите и евентуалното ползване на структурните фондове 
на ЕС;

59. Призовава държавите-членки да гарантират професионалната независимост на 
националните статистически органи в съответствие с разпоредбите, предвидени в 
пакета за управление, и да гарантират спазването на Кодекса на европейската 
статистическа практика, предвиден в Регламент (ЕО) № 223/2009, за да се 
гарантира предаването на висококачествени статистически данни на Комисията с 
цел оценка по време на Европейския семестър;

60. Изразява убеждението си, че гарантирането на успеха на Европейската 
статистическа система зависи в изключително голяма степен от работата на добре 
справящите се национални сметни палати и от техните задълбочени и точни 
проверки на качеството на данните за публичните финанси и на процеса на 
предаване на данни от публичните организации към националните статистически 
служби;

61. Призовава Съвета да засили макроикономическия диалог, по-специално като 
установи съответстващи макроикономически диалози на национално равнище, да 
отключи пълния потенциал на макроикономическото сътрудничество чрез 
използване на възможностите в областта на заетостта посредством силна и 
балансирана динамика на растежа;

62. Счита, че е от съществено значение участието на Европейската централна банка в 
постоянния диалог между европейските институции;



Други

63. Призовава за развитие на концепцията за европейско министерство на финансите с 
цел укрепване на капацитета за изпълнение на Европейския семестър и 
икономическия стълб на Икономическия и паричен съюз; счита, че бъдещите 
институционални развития следва да отчитат развитието на ЕИФС и ЕМС;

64. 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 подрони правната сигурност на реда в ЕС и което 
в очите на 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;

65. Отбелязва, че държавите-членки не се придържат към общоприетите правила, и по-
специално към Пакта за растеж и стабилност, съгласно който годишният бюджетен 
дефицит на държавите-членки трябва да бъде по-малък от 3 % от БВП и 
публичният дълг трябва да не надвишава 60 % от БВП; призовава държавите-
членки да спазват Пакта за растеж и стабилност и други общоприети правила;

66. Подчертава, че за да бъде ефективно, интегрираното наблюдение на 
икономическите политики не трябва да се свежда единствено до оценка на 
фискалните и структурните политики на държавите-членки на ЕС, но да бъде също 
така синхронизирано с целите и действията, предприети на равнище ЕС, както и с 
размера и естеството на финансовите ресурси на Съюза; в тази връзка подчертава 
основната роля на политиките и действията на ЕС съгласно стратегията „ЕС 2020“, 
а именно политиките на сближаване, научните изследвания и иновациите;

67. Подчертава, че насоките за политиката към държавите-членки отчасти засягат 
области на политиката като възнаграждения и пенсии, които са от компетентността 
на държавите-членки и социалните партньори, но трябва да бъдат подкрепени и 
допълнени от Европейския съюз в съответствие с член 153 от ДФЕС; подчертава, че 
трябва да се гарантира демократична отчетност и да се зачитат принципите на 
субсидиарност и социален диалог с цел запазване на пространството за политиката, 
необходимо за изпълнението на национално равнище;

68. Припомня, че Регламентът на Европейския парламент и на Съвета за 
предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия гласи, че 
„при прилагането на настоящия регламент се зачитат изцяло разпоредбите на 
член 152 от ДФЕС, а препоръките, издадени съгласно настоящия регламент, зачитат 

                                               
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, Регламент 
(ЕО) № 1467/97, 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.



националните практики и институции за определяне на заплащането. При 
прилагането се взема предвид член 28 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз и съответно то не засяга правото на договаряне, сключване и 
прилагане на колективни договори и на колективни действия в съответствие с 
националното законодателство и практики.“;

Секторен принос към Европейския семестър

69. Счита, че за постигането на общите цели стратегията „Европа 2020“ и 
Европейският семестър, като рамка за засилено икономическо и социално 
управление, биха могли да спомогнат за подкрепата на общ подход към 
предизвикателствата, реакциите и оценката на положението в държавите-членки по 
отношение на заетостта и социалните въпроси, ако тези намерения не си останат 
само формални пожелания и Европейският парламент действително бъде включен в 
този процес, за разлика от това, което се случи по време на първия Европейски 
семестър, включително във връзка с първия годишен обзор на растежа, който 
отбеляза началото на нов цикъл на икономическо управление в ЕС;

70. Призовава Съвета и Комисията, когато предоставят насоки на държавите-членки, 
включително по отношение на политиките в областта на образованието, заетостта и 
социалните въпроси, макроикономиката и бюджета, да зачитат принципите на 
субсидиарност и социален диалог в областта на възнагражденията и пенсиите, 
както и правомощията на държавите-членки и социалните партньори в тези сфери 
съгласно член 153, параграф 5 от ДФЕС, за да се запази необходимото политическо 
пространство за прилагането им на национално равнище и социалните партньори да 
бъдат консултирани преди отправянето на препоръки; подчертава, че 
демократичната отчетност трябва да бъде гарантирана на всички равнища;

71. Призовава Комисията да използва цялата налична информация и ноу-хау, 
включително и тези на Европейската фондация за подобряване на условията на 
живот и труд, в своята оценка на напредъка, постигнат по отношение на целите и 
инициативите на стратегията „Европа 2020“;

72. Изисква препоръките на Комисията и на Съвета да бъдат насочени приоритетно 
към провеждането на социална политика, която да насърчава образованието и 
обучението, достъпа до заетост, реинтеграцията на безработните на пазара на труда 
и по-добрата координация на системите за социална защита в държавите-членки, 
наред с доизграждането на вътрешния пазар и премахването на пречките пред 
конкуренцията; призовава препоръките да бъдат изготвени достатъчно рано, за да 
окажат реално въздействие върху бюджетните решения на национално равнище;

73. Заявява намерението си да допринася активно за изпълнението на амбициозните 
цели на стратегията „Европа 2020“ от страна на ЕС и държавите-членки, както и за 
провеждането на Европейския семестър, включително аспектите на заетостта и 
социалните въпроси, които са много важни за европейските граждани; декларира 
намерението си да постигне това чрез конкретни действия и чрез принос за важни 
инициативи като Европейската година на активния живот на възрастните хора; 
също така заявява, че ще направи всичко възможно, за да могат тези аспекти на 
стратегията „Европа 2020“, както и въпросите в областта на заетостта и социалните 
проблеми на европейските жени и мъже да останат на преден план в политическия 
дневен ред на ЕП през цялата година;



74. Освен това заявява намерението си да изрази становища по аспектите на 
стратегията „Европа 2020“, свързани със заетостта и социалните въпроси, чрез 
приемането на специална резолюция с оглед на пролетното заседание на 
Европейския съвет;

75. Декларира своята готовност да се включи в редовен политически диалог и размяна 
на мнения с националните парламенти и други съответни заинтересовани страни, в 
т.ч. социалните партньори, бизнеса и НПО, относно аспектите на стратегията 
„Европа 2020“ и на Европейския семестър, свързани със заетостта и социалните 
въпроси, като в рамките на това:

а) призовава Комисията да представи пред Парламента своя годишен обзор на 
растежа, включително проекта на съвместен доклад относно заетостта, 
предложението си за годишни насоки за заетостта, както и всяко предложение 
относно конкретни препоръки за отделните държави, изготвено въз основа на 
член 148, параграф 4 от ДФЕС,

б) призовава за прозрачност между участниците в Европейския семестър и в този 
контекст насърчава Комитета по заетостта (EMCO) да споделя редовно резултатите 
от извършваното от него наблюдение на заетостта с компетентните комисии на 
Европейския парламент,

в) призовава социалните партньори, социалните НПО и другите заинтересовани 
страни да вземат участие в редовна размяна на мнения с Парламента, в частност 
относно прилагането на политиките в областта на заетостта и социалните въпроси, 
както и по отношение на напредъка по пътя към постигането на свързаните с тях 
цели на ЕС; изисква подготвителните документи за размяната на мнения да се 
предоставят предварително на членовете на компетентната парламентарна комисия;

76. Призовава Комисията да информира Парламента за резултатите от дейностите, 
провеждани по Програмата за взаимно обучение, и по-специално в областите, 
подчертани в стратегическите насоки на Европейския съвет; изтъква, че е важно да 
се извършва редовен контрол по отношение на степента на достъп и степента на 
усвояване на средствата, отпуснати за програмата, като по този начин се осигури 
възможност за предприемане в реално време на необходимите корективни мерки за 
гарантиране, че обичайните бюрократични пречки няма да възпрепятстват 
постигането на целите на програмата;

77. Счита, че политиките в областта на заетостта и социалните въпроси изпълняват 
основна роля в цялата стратегия „Европа 2020“ и нейното управление; счита, че с 
оглед на кризата тези политики трябва да бъдат засилени и че Европейският 
семестър е изключително важен за постигането на тази цел;

78. Счита, че в контекста на Европейския семестър и с цел ефективно прилагане на 
седма до десета насоки за заетостта, държавите-членки следва да бъдат 
насърчавани да отделят специално внимание на конкретни въпроси, като например 
улесняване на достъпа на младите хора до образование, осигуряване на насоки и 
обучение и предотвратяване на ранното напускане на училище, поощряване на 
обучението през целия живот, насърчаване на заетостта и намаляване на 
безработицата, особено сред младите хора, стимулиране на интегрирането на 
възрастните хора на пазара на труда, борба с недекларирания труд, улесняване на 



съвместяването на професионалния и семейния живот и подобряване на условията 
в детските заведения;

79. Призовава Съвета и Комисията да направят подробна оценка на това, дали 
предложените в националните програми мерки за борба с бедността и социалното 
изключване и за увеличаване на заетостта съответстват на водещите цели на 
стратегията „Европа 2020“; призовава държавите-членки, които не са си поставили 
национални цели или които не са се ангажирали в достатъчна степен за постигане 
на равнище на заетост от 75 % за жените и мъжете в Европа до 2020 г., да се 
ангажират да се стремят към тази цел, като насочат усилията си по-специално към 
справянето с ключови структурни проблеми на пазара на труда;

80. Отбелязва, че мерките, предприети в рамките на националните планове за реформа, 
„икономическото управление“ и Европейския семестър, не следва да водят до 
задълбочаване на социалната криза в редица държави с по-нестабилна икономика, 
затруднявайки още повече живота на семействата и по-специално на жените и 
децата, които са основните жертви на нарастващата бедност, безработицата и 
несигурната и зле платена работа;

81. Подчертава необходимостта от засилване и институционализиране на 
макроикономическия социален диалог и счита, че социалните партньори трябва да 
участват в разработването на мерките, които Европейската комисия желае да 
предприеме в контекста на Европейския семестър, както и в прилагането на новото 
икономическо управление; също така социалните партньори следва да представят 
становище или по целесъобразност препоръка към Комисията относно тези мерки;

82. Изтъква, че е важно да се гарантира засилено взаимодействие между 
микроикономическите и макроикономическите политики, от една страна, и 
политиките в областта на заетостта и социалните въпроси, от друга страна, което е 
от съществено значение за осигуряването на възможност за постигане на общите 
цели на стратегията „Европа 2020“;

83. Поддържа ангажимента си за отделяне на специално внимание, включително при 
обсъждането на Европейския семестър, на въздействието на заетостта и 
положението в социалната сфера върху макроикономическите условия и обратно и 
призовава Комисията да направи същото;

84. Призовава Комисията и Съвета да гарантират, че устойчивият и приобщаващ 
растеж, свързан със заетостта и създаването на нови работни места, стои в основата 
на всички предложения за политики в рамките на Европейския семестър;

85. Припомня, че е необходимо да се гарантира надлежно отчитане на финансирането 
за целите на стратегията „Европа 2020“ в годишните бюджети на ЕС и държавите-
членки; подчертава, че най-простият, демократичен, европейски и ефективен начин 
за постигането на тази цел е в началото на всеки Европейски семестър да се 
организира междупарламентарен дебат относно общите насоки за бюджета на 
държавите-членки и на Съюза; счита, че един такъв дебат, който ще спомогне за 
значителното намаляване на дублиращите се структури, същевременно ще даде 
възможност на държавите-членки да отчетат в по-голяма степен европейското 
измерение в своите проектобюджети, а на Европейския парламент – да отчете по-
добре националните проблеми;



86. Припомня важната роля на бюджета на ЕС за финансиране на програмата „Европа 
2020“, за която всяка година се отделят повече от половината от ресурсите на 
Съюза; все пак отбелязва, че предвид съдържанието на приоритетните действия и 
разделението на компетенциите между Съюза и държавите-членки, най-големият 
дял от финансирането за тази стратегия следва да идва от националните или 
регионалните бюджети; ето защо заключава, че както европейският бюджет, така и 
националните бюджети трябва да бъдат взети предвид в частта от процедурата на 
Европейския семестър, която се отнася до изпълнението на програмата „Европа 
2020“;

87. Подчертава решаващата роля на политиката на сближаване като ключов 
инструмент за стратегията „Европа 2020“; счита, че силната и добре финансирана 
политика на сближаване представлява ефективен и ефикасен инструмент за 
изпълнение на стратегията „Европа 2020“ и за предотвратяване на бъдещи 
икономически и финансови кризи, благодарение на включените в нея дългосрочни 
програми за развитие, на бюджетното измерение, децентрализираната 
административна система и включването на приоритетите на ЕС за устойчиво 
развитие; във връзка с това подчертава значението на включването на регионите в 
постигането на целта на „Европа 2020“;

88. Изтъква, че благодарение на подхода на многостепенно управление регионалната 
политика разполага с консолидирана методология за интегриран подход и предлага 
надеждна система на управление за мобилизиране на инвестиции и стимулиране на 
нови инициативи на място, което би могло да подкрепи по подходящ начин 
ефективността на икономическите политики и развитието на по-силно 
взаимодействие между бюджетите на ЕС и на държавите-членки; ето защо 
призовава Комисията да представи конкретни препоръки за начина, по който 
структурните фондове могат да се използват за тази цел в рамките на оперативните 
програми;

89. Счита, че е изключително важно политиката на сближаване да играе съответната 
роля в преодоляването на предизвикателствата, свързани с намаляването на 
структурните неравновесия и вътрешните конкурентни различия, като подчертава 
значението на адаптирането на политиките към специфичните условия и 
потребности в регионите, така че техният потенциал да се увеличи максимално, а 
пречките да се намалят;

90. Припомня важната роля на регионалната политика за развитието на националните 
програми в рамките на Европейския семестър, най-вече чрез поставянето на цели и 
определянето на действия за укрепване на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване;

91. Подчертава, че за много държави-членки е важно да повишат 
конкурентоспособността на своите региони с оглед коригиране на 
макроикономическите неравновесия;

92. Ето защо счита за необходимо политиката на сближаване да бъде ориентирана и 
към укрепване по-специално на регионалния (а не само националния) потенциал и 
заинтересовани страни; счита, че укрепването на регионалния потенциал, заедно с 
националния потенциал, ще направи от политиката на сближаване отново 
необходим инструмент за постигане на нужното взаимодействие;



93. Подчертава, че Европейският семестър за предварителна координация на 
икономическите политики трябва да отразява насърчаването на преминаване към 
екологично устойчива икономика;

94. Приветства предложението, направено в текущия годишен обзор на растежа, за 
премахване на вредните за околната среда субсидии и призовава за оценка на 
изпълнението на тази политика през Европейския семестър за 2012 г.;

95. Призовава Европейския съвет и Комисията в рамките на Европейския семестър да 
обърнат повече внимание на единния пазар, който представлява икономическия 
стълб на ЕС, с цел използване на пълния потенциал на вътрешния пазар, 
привличане на публичен и частен капитал за финансиране на инфраструктурни и 
иновационни проекти и насърчаване на ефективно използване на енергията; 
подчертава, че единният пазар трябва да е в основата на едно европейско 
икономическо управление, насочено към постигането на целта за насърчаване на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, заетост и социално сближаване чрез 
преодоляване на вътрешните дисбаланси, постигане на икономическа конвергенция 
и укрепване на конкурентоспособността;

96. Отправя искане всяко пролетно заседание на Европейския съвет да бъде отчасти 
посветено на изготвянето на оценка за състоянието на единния пазар, подкрепена 
от процес на наблюдение; призовава председателя на Европейския съвет ежегодно 
да представя на Парламента действията, които трябва да се предприемат вследствие 
на решенията от пролетното заседание на Европейския съвет, включително в 
областта на единния пазар;

97. Призовава Комисията да извършва ежегодна оценка на мерките за изграждане на 
единния пазар от страна на държавите-членки в рамките на техните национални 
програми за реформи и в този контекст да разглежда напредъка по отношение на 
транспонирането и прегледите след прилагането;

98. Призовава Комисията да привлече вниманието на държавите-членки, за които при 
оценката на националните им програми за реформи е установено, че не използват 
оптимално финансирането от ЕС, към конкретните области, в които все още има 
неизползван потенциал;

99. Приветства факта, че „използването на потенциала на единния пазар“ е посочено в 
годишния обзор на растежа за 2011 г. като една от десетте цели, които трябва да 
бъдат реализирани до 2012 г.;

100. Призовава Съвета и Комисията да обвържат Европейския семестър още по-
систематично с настоящите инициативи на ЕС като индекса за развитие на 
вътрешния пазар и Акта за единния пазар, а прилагането на неговите 12 „лоста“ да 
се определи като висш приоритет, за да може окончателното изграждане на 
единния пазар да се вземе изцяло предвид и да се осигури съгласуваност на 
европейската икономическа политика;

101. Призовава по-специално Комисията да включи в годишния обзор на растежа за 
2012 г. 12-те приоритетни мерки от Акта за единния пазар, които трябва да бъдат 
приети до края на 2012 г.;



102. Счита, че рестартирането на единния пазар и по-специално прилагането на Акта за 
единния пазар е съществена предпоставка за постигането на устойчив растеж в 
Европа до 2020 г.; с оглед гарантиране на европейската конкурентоспособност в 
световен мащаб посочва необходимостта от незабавни подобрения в ключови 
области като сектора на услугите, обществените поръчки, научните изследвания, 
иновациите, образованието, енергетиката, електронната търговия и др.;

103. Подчертава, че е необходимо при прилагането на Европейския семестър да се вземе 
предвид стратегията „ЕС 2020“; подчертава, че инициативите, предприети в 
рамките на Акта за единния пазар, трябва да съответстват и да допринасят за 
постигане на целите на 7-те водещи инициативи на стратегията „ЕС 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

104. Призовава Комисията и държавите-членки да увеличат подкрепата за МСП, които 
са гръбнак на икономиката в единния пазар, в съответствие със заключенията на 
годишния обзор на растежа, по-специално чрез пълното прилагане на Small 
Business Act, и с помощта на пакет от мерки да отстранят пречките, с които МСП се 
сблъскват при достъпа си до финансиране;

105. Настоятелно призовава Комисията да предприеме ефективни мерки за подобряване 
на достъпа до финансиране за МСП и иновативни новосъздадени предприятия,
както и да осигури подобряване на бизнес средата в ЕС, да опрости процедурите и 
да намали административната тежест за дружествата в рамките на единния пазар;

106. Призовава държавите-членки да включат в процеса на Европейския семестър 
аспектите на равенството между половете, като вземат под внимание потребностите 
и положението на жените, когато прилагат насоките на политиката, определени в 
годишния обзор на растежа; приветства държавите-членки, които са интегрирали 
измерението на равенството между половете в своите национални програми за 
реформи (НПР) в рамките на първия Европейски семестър и които обръщат 
специално внимание на жените при разработването и наблюдението на политиките 
в областта на заетостта, борбата с бедността и образованието; изразява 
разочарование от държавите-членки, които са пропуснали да посочат равенството 
между половете в своите НПР;

107. Призовава Съвета да гарантира възможността за това, комисията по правата на 
жените и равенството между половете да обсъжда свързаните с пола аспекти на 
НПР и специфичните за страните насоки за политика с отговорния действащ 
председател на EPSCO след представянето на специфичните за страните насоки за 
политика от страна на Комисията;

108. Приканва държавите-членки да гарантират ефективното участие на организациите 
на гражданското общество, включително организациите на жените, при 
изготвянето, прилагането и оценката на НПР;

109. Призовава държавите-членки да определят цели по отношение на качеството в НПР 
във връзка с преодоляването на разликата в заплащането на жените и мъжете, 
подобряването на предприемачеството сред жените и осигуряването на грижи за 
деца и грижи за възрастни;

110. Призовава държавите-членки да определят конкретни количествени цели в НПР по 



отношение на заетостта на жените като цяло заедно с конкретни мерки, насочени 
към групи жени с много нисък процент заетост, като например млади жени, по-
възрастни жени, жени мигранти, жени с увреждания, самотни майки и жени от 
ромски произход;

111. Призовава Комисията и държавите-членки да повишат осведомеността на 
гражданското общество, социалните партньори и обществото като цяло относно 
основните цели на стратегията „ЕС 2020“ и националните цели, включително 
основаните на разделението на половете цели по отношение на заетостта;

112. Призовава Комисията да се обърне с искане към гражданското общество и 
социалните партньори да представят ежегоден доклад „в сянка“ относно напредъка 
на държавите-членки в областта на основните цели и изпълнението на мерките, 
предложени в НПР, подобен на докладите „в сянка“, изготвяни относно 
изпълнението на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация 
по отношение на жените (CEDAW);

113. Изразява съжаление относно намаляването на публичните разходи и инвестиции в 
областта на образованието, което се наблюдава в много национални бюджети, 
отново изтъква необходимостта от отдаване на приоритет на публичните 
инвестиции в устойчиви и благоприятни за растежа области, като например 
научноизследователската и развойна дейност и образованието, и изтъква, че с оглед 
на високите разходи, предизвикани от маргинализирането на по-младите поколения 
по отношение на трудовата заетост, инвестициите в образование и обучение 
представляват мярка на икономическата политика; изтъква значението на 
осигуряването на продължителни и значителни инвестиции в образованието, 
подготовката и обучението през целия живот на учителите при същевременно 
поддържане на координирани усилия в целия ЕС за постигане на други общи цели в 
областта на образованието; изтъква ключовата роля на Програмата за обучение 
през целия живот;

114. Настоятелно приканва Комисията, при установяването на текущите и бъдещите 
тенденции в областта на трудовата заетост в хода на Европейския икономически 
семестър, да използва тези тенденции за координиране на стратегиите за обучение с 
висшите учебни заведения;

o

o     o

115. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Европейския съвет, националните парламенти, ЕЦБ и председателя на 
Еврогрупата.


