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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) по отношение 
на страните от програмата за еврозоната
(2013/2277(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 7, член 136 във връзка с член 121, както и член 174 от него,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 3 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
от 21 май 2013 година за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над 
държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни 
затруднения по отношение на финансовата си стабилност1,

– като взе предвид Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност 
(ЕМС),

– като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно европейския 
семестър за координация на икономическата политика: изпълнение на приоритетите 
за 2013 г.2,

– като взе предвид своята резолюция от 4 юли 2013 г. относно приоритетите на 
Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2014 г.3,

– като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2013 г. относно подготовката за 
заседанието на Европейския съвет (27—28 юни 2013 г.) — Демократичното вземане 
на решения в рамките на бъдещия ИПС4, 

– като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2012 г. съдържаща 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“5,

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно финансовата, 
икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които 
трябва да се предприемат6,

– като взе предвид своята резолюция от 20 октомври 2010 г. относно финансовата, 
                                               
1 OВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0447.
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0332.
4 Приети текстове, P7_TA(2013)0269.
5 Приети текстове, P7_TA(2012)0430.
6 Приети текстове, P7_TA(2011)0331.
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икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които 
трябва да се предприемат (междинен доклад)1,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по бюджетен контрол, на комисията по заетост и 
социални въпроси и на комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че Тройката, която се състои от Европейската комисия, 
Европейската централна банка (ЕЦБ) и Международния валутен фонд (МВФ), 
възникна чрез решението от 25 март 2010 г. на държавните и правителствените 
ръководители от еврозоната да предоставят на Гърция двустранни заеми, обвързани 
с условия, и оттогава действа и в Португалия, Ирландия и Кипър;

Б. като има предвид, че в рамките на Тройката Комисията е отговорна за договарянето 
на условията за финансовата помощ за държавите членки от еврозоната „съвместно 
с ЕЦБ“ и „когато е възможно, заедно с МВФ“ — финансова помощ, наричана по-
нататък „помощ от ЕС и МВФ“;

В. като има предвид, че Тройката е основната структура за провеждане на преговори 
между официалните заемодатели и правителствата на държавите получатели, както 
и за извършване на преглед на изпълнението на програмите за корекции; като има 
предвид, че за ЕС окончателните решения по отношение на финансовата помощ и 
обвързаността с условия се вземат от Еврогрупата;

Г. като има предвид, че Тройката заедно със засегнатата държава членка отговаря 
също и за изготвянето на официалните решения на Еврогрупата;

Д. като има предвид, че няколко държави членки извън еврозоната вече са получили 
или в момента получават помощ от ЕС съгласно член 143 от ДФЕС, като участва и 
МВФ;

Е. като има предвид, че ЕС създаде няколко ad hoc механизма с цел да предостави 
финансова помощ на държавите от еврозоната, първоначално чрез двустранни 
заеми, включително и от няколко държави извън еврозоната, след това чрез 
Европейския инструмент за финансова стабилност (ЕИФС) и Европейския 
механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС) и накрая чрез Европейския 
механизъм за стабилност (ЕМС), който имаше за цел да замести всички останали 
механизми;

Ж. като има предвид, че меморандум за разбирателство е споразумение между 
засегнатата държава членка и Тройката, изготвено в резултат от проведени 
преговори, съгласно което държавата членка поема ангажимента да предприеме 
редица действия в замяна на финансова помощ; като има предвид, че Договорът за 
ЕМС предвижда, че държава членка, която е отправила искане за помощ по ЕМС, 
трябва да отправи искане за помощ и към МВФ;

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2010)0376.
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З. като има предвид, че общият размер на финансовата помощ по четирите програми е 
безпрецедентен, също както и продължителността и моделът на програмите, което 
води до необичайната ситуация помощта почти напълно да замества обикновеното 
финансиране, предоставяно от пазарите;

И. като има предвид, че икономическото положение и последните събития в някои 
държави членки са компрометирали качеството на заетостта, социалната закрила и 
стандартите за здравословни и безопасни условия на труд;

Й. като има предвид, че работната група за Гърция беше създадена, за да засили 
капацитета на гръцката администрация да изготвя и прилага структурни реформи, 
които да подобрят функционирането на икономиката и обществото и да създадат 
условия за устойчиво възстановяване и създаване на работни места, за да ускори 
усвояването на средствата от структурните фондове и от Кохезионния фонд на ЕС в 
Гърция, както и за да осигури ключови ресурси за финансиране на инвестиции;

К. като има предвид, че в своята резолюция от 20 ноември 2012 г. Парламентът 
призовава спрямо Тройката да се прилагат високи стандарти за демократична 
отчетност на равнището на Съюза; като има предвид, че подобна отчетност по-
специално налага Тройката да бъде изслушвана в Европейския парламент, преди да 
поеме своите задължения, да бъде задължена да докладва редовно пред 
Европейския парламент и да подлежи на демократичен контрол от негова страна;

Л. като има предвид, че в краткосрочен план програмите имаха за цел преди всичко да 
предотвратят неорганизиран фалит и да спрат спекулациите с държавния дълг; като 
има предвид, че средносрочната цел беше да се гарантира, че заетите финансови 
средства ще бъдат възстановени, като по този начин се избегнат големи финансови 
загуби, които биха натоварили данъкоплатците в държавите, които осигуряват 
помощта и които гарантират за финансовите средства; като има предвид, че това 
също така изисква програмите да доведат до постигане на устойчив растеж и до 
ефективно намаляване на дълга в средносрочен и дългосрочен план; като има 
предвид, че програмите не бяха подходящи за това,  да коригират всеобхватно 
макроикономическите дисбаланси, натрупвали се в някои случаи в продължение на 
десетилетия;

Икономическото положение в програмните държави в началото на кризата

1. счита, че конкретните поводи за кризата се различаваха в четирите държави членки;

2. отбелязва, че преди началото на програмата за помощ от ЕС и МВФ, започнала през 
пролетта на 2010 г., съществуваше двоен страх, свързан с „неплатежоспособността“ 
и „неустойчивостта“ на публичните финанси на Гърция вследствие на постоянно 
намаляващата конкурентоспособност на гръцката икономика и десетилетия на 
водене на неразумна фискална политика с дефицит на държавния бюджет, достигащ 
до 15,7 % от БВП през 2009 г., и с трайно възходяща тенденция на съотношението 
на дълга към БВП след 2003 г., когато то беше 97,4 %, като през 2009 г. то достигна 
129,7 %, а през 2012 г. — 156,9 %;

3. отбелязва, че Гърция навлезе в рецесия през четвъртото тримесечие на 2008 г.; 
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отбелязва, че държавата преживя шест тримесечия на отрицателен ръст на БВП от 
седемте тримесечия, предшестващи задействането на програмата за финансова 
помощ; отбелязва, че съществува тясна взаимовръзка между увеличаването на 
публичния дълг и цикличния икономически спад, като публичният дълг се е 
увеличил от 254,7 милиарда евро в края на третото тримесечие на 2008 г. до 
314,1 милиарда евро в края на второто тримесечие на 2010 г;

4. отбелязва, че в началото на програмата за помощ от ЕС и МВФ португалската 
икономика от години страдаше от нисък растеж на БВП и на производителността и 
че тази липса на растеж в комбинация с въздействието на световната финансова 
криза доведе до голям фискален дефицит и до високо равнище на дълга и 
следователно до повишаване на разходите за рефинансиране в капиталовите пазари 
на Португалия до неустойчиви равнища; в този контекст отбелязва, че през 2007 г. 
темпът на растеж на Португалия достигна 2,4 %, фискалният дефицит — 3,1 %, 
равнището на дълга — 62,7 %, дефицитът по текущата сметка — 10,2 % от БВП, а 
равнището на безработица — 8,1 %;

5. отбелязва, че в началото на програмата за помощ от ЕС и МВФ ирландската 
икономика току-що бе преживяла банкова криза с безпрецедентни размери, която 
доведе до спад на БВП на Ирландия с 6,3 % през 2009 г. (1,1 % през 2010 г.) от 
положителен ръст с 5 % от БВП през 2007 г., увеличаване на безработицата от 4,7 % 
през 2007 г. до 13,7 % през 2010 г. и най-вредната последица — достигане през 
2010 г. на дефицит от 30,6 % в платежния баланс на правителството, след 
реализиран излишък от 0,2 % през 2007 г.; освен това отбелязва, че през 
десетилетието, предшестващо програмата за помощ, ирландската икономика 
премина през продължителен период на отрицателни реални лихвени проценти;

6. отбелязва, че в началото на програмата за помощ от ЕС и МВФ през 2013 г. дълго 
време вече се спекулираше относно системната нестабилност на кипърската 
икономика, наред с другото поради експозицията на кипърските банки спрямо 
свръхзадлъжнелите местни дружества за недвижими имоти, гръцката дългова криза, 
понижаването на рейтинга на кипърските държавни облигации от страна на 
международните рейтингови агенции, невъзможността да се възстановяват 
публичните разходи от международните пазари и първоначалното нежелание на 
правителството да преструктурира проблемния финансов сектор;

Финансова помощ от ЕС и МВФ, съдържание на меморандумите за 
разбирателство и осъществени политики

7. отбелязва, че първоначалното споразумение между гръцките органи, от една страна, 
и ЕС и МВФ от друга, беше прието на 2 май 2010 г. в съответните меморандуми за 
разбирателство, съдържащи политическите условия за финансова помощ от ЕС и 
МВФ; освен това отбелязва, че след пет прегледа и недостатъчен успех на първата 
програма се стигна до приемането през март 2012 г. на втора програма, която 
впоследствие беше преразглеждана три пъти;

8. отбелязва, че първоначалното споразумение между португалските органи, от една 
страна, и ЕС и МВФ от друга, беше прието на 17 май 2011 г. в съответните 
меморандуми за разбирателство, съдържащи политическите условия за финансова 
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помощ от ЕС и МВФ; освен това отбелязва, че впоследствие португалската 
програма беше преразглеждана редовно, което доведе до комбинирания осми и 
девети тримесечен преглед на програмата за икономически корекции на 
Португалия;

9. отбелязва, че първоначалното споразумение между ирландските органи и ЕС и 
МВФ беше прието на 7 декември 2010 г. в съответните меморандуми за 
разбирателство, съдържащи политическите условия за помощ от ЕС и МВФ; освен 
това отбелязва, че впоследствие ирландската програма беше преразглеждана 
редовно, което доведе до изготвянето на 9 декември 2013 г. на дванадесетия и 
окончателен преглед, с който се отбелязва предстоящото приключване на 
ирландската програма;

10. отбелязва, че първоначалното искане за финансова помощ беше отправено от Кипър 
на 25 юни 2012 г., но поради разногласия в позициите по отношение на условията и 
отхвърляне на първоначалния проект на програмата от страна на кипърския 
парламент, приемането на окончателното споразумение за програмата за помощ от 
ЕС и МВФ беше забавено съответно до 24 април 2013 г. (за ЕС) и 15 май 2013 г. (за 
МВФ), а на 30 април 2013 г. кипърската Камара на представителите най-накрая 
одобри „новото“ споразумение;

11. отбелязва, че МВФ е световната институция, на която е възложено да предоставя на 
държавите, изпитващи затруднения със своя платежен баланс, обвързана с условия 
финансова помощ; посочва факта, че всички държави членки са членове на МВФ и 
следователно имат право да поискат съдействие от него;

12. изразява съжаление от неподготвеността на ЕС и международните институции, 
включително МВФ, за справяне с мащабна криза с държавния дълг в рамките на 
паричен съюз;

13. въпреки това признава, че огромното предизвикателство, пред което се изправи 
Тройката в началото на кризата, беше единствено по рода си и произтичаше от 
лошото състояние на регулацията на финансовите услуги, големите 
макроикономически дисбаланси и факта, че редица инструменти, като например 
външната девалвация, не бяха на разположение поради ограниченията на паричния 
съюз; освен това отбелязва, че времето за действие изтичаше, правните препятствия 
трябваше да бъдат преодолени, страхът от срив на еврозоната беше осезаем, 
трябваше да бъдат постигнати политически споразумения, световната икономика се 
намираше в спад, а редица държави, които трябваше да предоставят финансова 
подкрепа, изпитаха тревожно увеличаване на собствения си публичен и частен дълг;

14. изразява съжаление относно липсата на прозрачност в преговорите за меморандуми 
за разбирателство; отбелязва необходимостта да се прецени дали официалните 
документи са били ясно и своевременно оповестени на националните парламенти и 
на Европейския парламент; освен това отбелязва възможното отрицателно 
въздействие от подобни практики върху правата на гражданите и върху 
политическата ситуация в засегнатите държави;

15. изразява съжаление, че препоръките, съдържащи се в меморандумите за 
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разбирателство, се отдалечават от идеите, заложени в Лисабонската стратегия и 
стратегията „Европа 2020“; въпреки това отбелязва, че това може да бъде частично 
обяснено, макар и не изцяло обосновано, от факта, че програмите трябваше да бъде 
изпълнени при значителен недостиг на време и в сложна политическа обстановка;

16. изразява съжаление, че програмите за Гърция, Ирландия и Португалия съдържат 
редица подробни предписания за реформа на здравните системи и съкращения на 
разходите; изразява съжаление относно факта, че програмите не са обвързани от 
Хартата на основните права на Европейския съюз и от Договорите, включително 
член 168, параграф 7 от ДФЕС;

Настоящото икономическо и социално положение

17. изразява съжаление, че от 2008 г. неравенството в разпределението на доходите е 
нараснало над средното равнище в четирите държави и че съкращенията на 
социалните обезщетения и нарастващата безработица увеличават равнищата на 
бедност; 

18. посочва недопустимото равнище на безработица сред младите хора в четирите 
държави членки, обхванати от програмите за помощ; по-специално посочва рязкото 
увеличаване на равнището на безработица сред младите хора в Гърция, Кипър и 
Португалия;

19. приветства приключването на програмата за Ирландия и очакваното приключване 
на програмата за Португалия; изразява съжаление относно липсата на напредък в 
Гърция въпреки предприетите безпрецедентни реформи;

Тройката — икономическо измерение — теоретична основа и въздействие на 
решенията 

20. подчертава, че са необходими адекватни икономически модели, за да може да се 
създадат ефикасни и надеждни програми за корекции; изразява съжаление, че не 
винаги са били на разположение подходящи статистически данни и подходяща 
информация; отбелязва, че през годините, предшестващи създаването на 
програмата, в Гърция се е извършвала мащабна измама в това отношение;

21. отбелязва, че финансовата помощ успя в краткосрочен план да предотврати 
неорганизираното неизпълнение на задължения по държавния дълг, което би имало 
изключително тежки икономически и социални последици, както и би довело до 
странични ефекти с непредвидим мащаб и за други държави и евентуално до 
принудителното излизане на държави от еврозоната; освен това отбелязва, че не 
съществува гаранция, че това ще бъде избегнато в дългосрочен план; също така 
отбелязва, че финансовата помощ и програмата за корекции в Гърция не са 
предотвратили обявяването на регулирано неизпълнение на задълженията, нито 
разпространяването на кризата в други държави членки; изразява съжаление 
относно икономическия и социалния спад, който стана очевиден след въвеждането 
на фискалните и на макроикономическите корекции;

22. отбелязва, че от самото начало Тройката публикува подробни документи относно 
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диагнозата, стратегията за преодоляване на проблемите, набор от политически 
мерки, изготвени в сътрудничество с националните правителства на засегнатите 
държави, и икономически прогнози, които редовно се осъвременяват;

23. въпреки това изразява съжаление относно прекалено оптимистичните допускания
на Тройката, особено що се отнася до растежа, но също така и недостатъчното 
отчитане на политическата съпротива срещу промените в някои държави членки; 
изразява съжаление от факта, че това оказа влияние също и върху анализа на 
Тройката относно взаимодействието между фискалната консолидация и растежа; 
отбелязва, че в резултат на това бюджетните цели не можаха да бъдат изпълнени;

24. изразява съжаление, че намаляването на структурните дефицити във всички 
програмни държави от началото на съответните програми за помощ все още не е 
довело до намаляване на съотношението на държавния дълг към БВП; подчертава, 
че вместо това съотношението на държавния дълг към БВП рязко се е повишило във 
всички програмни държави;

25. счита, че e трудно със сигурност да се преценят фискалните мултипликатори; в тази 
връзка припомня, че МВФ призна, че е подценил фискалния мултипликатор в 
своите прогнози за растежа преди октомври 2012 г., но че Комисията заяви през 
ноември 2012 г., че грешките в прогнозите не са били породени от подценяване на 
фискалните мултипликатори; отбелязва, че във връзка с това изразяване на 
публично несъгласие между Комисията и МВФ не са предприети последващи 
действия;

26. отбелязва, че въпреки че целта на действията за подпомагане в рамките на Тройката, 
заявена от МВФ, е вътрешна девалвация, Комисията така и не е подкрепила ясно 
тази цел; отбелязва, че целта, подчертана от Комисията по отношение на всички 
четири програмни държави под наблюдение, е била по-скоро фискална 
консолидация;

27. счита, че е било обърнато прекалено малко внимание на намаляването на 
отрицателното въздействие от стратегиите за корекция в програмните държави;

28. подчертава, че съпричастността на национално равнище е важна и че неприлагането 
на договорените мерки води до последствия по отношение на очакваните резултати; 

Тройката — институционалното измерение и демократичната легитимност

29. отбелязва, че мандатът на Тройката се възприема като неясен и непрозрачен;

30. отбелязва, че поради аd hoc естеството на Тройката за нейното създаване не 
съществуваше подходяща правна основа въз основа на първичното право на Съюза;

31. отбелязва признанието на председателя на Еврогрупата пред Европейския 
парламент, че тя е подкрепила препоръките на Тройката, без да вземе предвид 
техните специфични политически последствия;

32. отбелязва двойната роля, изпълнявана от Комисията в състава на Тройката — като 
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представител на държавите членки и като институция на ЕС; предупреждава, че 
следователно в рамките на Комисията може да се породят конфликти на интереси 
между ролята ѝ в Тройката и отговорността, която тя изпълнява в качеството си на 
пазител на Договорите, особено по отношение на политики като тези за 
конкуренцията и държавната помощ;

33. посочва също евентуалния конфликт на интереси между настоящата роля, която 
ЕЦБ изпълнява в Тройката като „технически съветник“, и нейната позиция на 
кредитор на четирите държави членки, както и правомощията, предоставени ѝ от 
Договора;

34. отбелязва, че ролята на ЕЦБ не е достатъчно ясно определена, тъй като в Договора 
за ЕМС се заявява, че Комисията следва да работи „съвместно с ЕЦБ“, като по този 
начин ролята, изпълнявана от ЕЦБ, се ограничава до тази на доставчик на експертни 
знания; освен това отбелязва, че ДФЕС ограничава правомощията на ЕЦБ до 
паричната политика и че следователно участието на ЕЦБ във въпроси, свързани с 
бюджетната, фискалната и структурната политика, почива на несигурна правна 
основа;

35. отбелязва слабата като цяло демократична отчетност на Тройката на национално 
равнище в програмните държави; въпреки това отбелязва, че тази демократична 
отчетност се различава в отделните държави в зависимост от волята на 
националните ръководители;

36. отбелязва, че официалните решения се вземат и от Еврогрупата, и от МВФ, като 
ключова роля понастоящем се предоставя на ЕМС, предвид факта, че това е 
организацията, отговорна за вземането на решения във връзка с финансова помощ, 
като по този начин правителствата, включително тези на пряко засегнатите държави 
членки, се поставят в центъра на всяко едно взето решение;

37. отбелязва факта, че ЕМС по своята същност е междуправителствен инструмент, 
обвързан с правилото за вземане на решение с единодушие, и е обект на 
политическо влияние, оказвано от финансовите министри, от държавните и 
правителствени ръководители и от националните парламенти;

Предложения и препоръки

38. отново призовава всички решения, свързани с укрепването на икономическия и 
паричен съюз (ИПС), да бъдат вземани въз основа на Договора за Европейския 
съюз; счита, че всяко отклоняване от общностния метод и засилено използване на 
междуправителствени споразумения би разделило и отслабило Съюза, включително
еврозоната;

39. подчертава, че ЕМС следва да се развива в посока управление по общностния 
метод, както е предвидено в Договора за ЕМС, и настоява ЕМС да се отчита пред 
Европейския парламент, включително по отношение на решения за предоставяне на 
финансова помощ, с цел Парламентът да упражнява демократична отчетност върху 
ЕМС;
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40. настоятелно призовава в краткосрочен план да бъде обмислено изменение на 
Договора за ЕМС, което да позволи приемането на стандартни решения с 
квалифицирано мнозинство, а не с единодушие, и да позволи предоставянето на 
превантивна помощ;

41. призовава за участие на социалните партньори при изготвянето и изпълнението на 
настоящите и бъдещите програми за корекции;

42. изисква Тройката да направи обзор на настоящия дебат относно фискалните 
мултипликатори и да обмисли преразглеждането на меморандумите за 
разбирателство въз основа на най-новите емпирични резултати;

43. по-специално е загрижен за това, да се повиши отговорността на Комисията в 
случаите, когато тя действа в качеството си на член на Тройката; изисква 
представителят или представителите на Комисията в Тройката да бъдат изслушвани 
в Европейския парламент преди да поемат задълженията си и да бъдат задължени да 
докладват редовно пред Европейския парламент;

44. призовава за извършването на преоценка на процеса на вземане на решения на 
Еврогрупата, като се внесат изменения в меморандумите за разбирателство с 
държавите членки, получаващи финансова помощ от ЕС и МВФ, така че те да 
включват подходяща демократична отчетност както на национално равнище, така и 
на равнището на ЕС; призовава за изготвянето на европейски насоки с цел да се 
гарантира подходящ демократичен контрол при прилагането на мерки на 
национално равнище;

45. изразява мнение, че следва да се разгледа възможността за изменение на Договора, 
което да позволи разширяване на обхвата на действащия понастоящем член 143 от 
ДФЕС за всички държави членки, вместо той да бъде ограничен до държавите 
членки извън еврозоната; също така счита, че следва да се проучи и възможността 
за изменение на Договора, с което да се създаде Европейски валутен фонд в 
общностната рамка като алтернатива на МВФ; освен това счита, че други въпроси, 
които следва да бъдат оценени, включват настоящата институционална рамка на 
Тройката, участието на ЕЦБ в прегледа на програмите и задължителното участие на 
МВФ в програмите за финансова помощ на еврозоната, както е залегнало в 
Договора за ЕМС;

46. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на Европейската централна банка.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Основната цел на настоящия доклад е да оцени функционирането на Тройката, в 
рамките на действащите понастоящем програми в четирите държави: Гърция, 
Португалия, Ирландия и Кипър. Тук се включват следните елементи, които трябва да 
бъдат разгледани: 

–- - правно основание, мандат и структура на Тройката;

- процес на вземане на решения в рамките на институциите и по отношение на 
други „институции“ (например Еврогрупата, министрите на финансите на 
отделните държави и др.);

- демократична легитимност; 

- „теоретична“ основа за решения (статистически данни, прогнози, 
икономически очаквания и др.);

- последствия от дейността на Тройката (включително разглеждане на възможни 
нарушения или лошо администриране). 

Съдокладчиците биха желали да подчертаят, че настоящият проектодоклад е основа за 
последващите политически дискусии, делегации до съответните държави членки и 
изслушвания на различни заинтересовани страни в началото на 2014 г. Той отразява 
историята и актуалното състояние, но не се опитва да дава окончателни заключения 
или препоръки, които следва да бъдат направени след извършването на съществена 
работа през следващите месеци. 

Като първа стъпка, на 22 ноември 2013 г. настоящият въпросник беше изпратен до 
лицата, отговорни за вземането на решения на равнището на ЕС (А), както и до 
националните правителства на четирите засегнати държави членки (Б). Отговорите ще 
бъдат оценени в хода на процедурата.

А. Въпросник до Европейската комисията, ЕЦБ, МВФ, Еврогрупата и 
Европейския съвет 

ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

1. Кой взе решението, от името на Вашата институция, за нейното участие в 
програмите за финансова помощ съответно на Гърция, Ирландия, Португалия и 
Кипър? Кога бяха взети съответните решения?

2. Каква беше Вашата роля и функция в процеса на преговори и в процеса на 
създаване на програмата за финансова помощ, включително при определянето на 
целите на политиката и на основните мерки, както и тяхното прилагане, съответно в 
Гърция, Ирландия, Португалия и Кипър? Въз основа на кои критерии бяха 
идентифицирани приоритетите на реформата?
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3. Опишете подробно допусканията и методологията (по-специално по отношение на 
фискалните мултипликатори), използвани за прогнозиране на устойчивостта на 
дълга в началото и в хода на всяка една от програмите и за изготвяне на фискалните 
мерки. Какъв беше начинът на действие за приемане на проектите на програми?

4. Получихте ли от държавите членки цялата необходима информация, включително 
статистически данни, която да позволи изготвяне на точна оценка и планиране на 
оптимални планове за помощ?

5. Каква свобода на действие при вземането на решение относно определянето на 
необходимите мерки имаха засегнатите държави (консолидация или структурни 
реформи)? Моля, обяснете за всяка една държава. 

6. Постави ли някоя от държавите членки (Гърция, Ирландия, Португалия, Кипър) 
като предварително условие за одобрение от тяхна страна на меморандума за 
разбирателство искане за включване в него на конкретни мерки? Ако да, моля 
опишете подробно тези искания.

7. Постави ли някоя от другите държави членки като предварително условие за 
одобрение от нейна страна на предоставянето на финансова помощ включването на 
конкретни мерки в програмите? Ако да, коя държава направи подобно искане и 
какви бяха исканията за всяка програма?

8. До каква степен Еврогрупата участваше в подробното изготвяне на програмите? 
Моля, опишете подробно процеса в рамките на Еврогрупата, който доведе до 
вземането на решение относно съдържанието и одобрението на програмите във 
всеки един отделен случай. Предостави ли Еврогрупата писмен мандат на 
преговарящите от страна на ЕС в Тройката, което да включва, наред с другото, цели 
и приоритети? 

9. Как и кога Тройката докладва на Еврогрупата/Икономическия и финансов комитет 
(ИФК)?

10. Изпълнява ли ЕМС роля в процеса на преговори и на изготвяне на програмите за 
финансова помощ? Ако да, до каква степен?

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРОГРАМИТЕ

11. Считате ли, че всички мерки за консолидация/структурни реформи бяха 
разпределени/разделени равномерно между гражданите, както и между частния и 
публичния сектор? Моля, обяснете. 

12. Моля, опишете качеството на сътрудничеството между институциите на Тройката 
на място. Каква беше ролята, изпълнявана от Комисията, ЕЦБ и МВФ в тези 
дейности? Как се предлагат/изготвят конкретни мерки или решения от страна на 
Тройката?

13. Каква беше взаимовръзката между „работната група“, създадена от Комисията през 
2011 г., и Тройката? 
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14. Как функционира сътрудничеството с националните органи? До каква степен 
засегнатите държави участват в процеса на вземане на решения? 

15. Кой приема окончателното решение относно предприемането на конкретни мерки 
от страна на засегнатите държави членки?

16. Колко пъти представителите на Тройката са били изслушвани пред националните 
парламенти? Считате ли, че предприетите мерки са се ползвали с подходящата 
демократична отчетност и легитимност? 

17. Бяха ли изпълнени одобрените програми точно и в срок? Ако не, какви бяха 
причините и какви бяха последствията по отношение на ефективността и 
въздействието на програмите?

18. С колко случая на нарушаване на националното законодателство, което поставя под 
съмнение законността на решенията, произтичащи от меморандумите за 
разбирателство, сте запознати за всяка една държава? Извършиха ли Комисията и 
ЕЦБ оценка на съответствието и съгласуваността на мерките, договорени с 
държавите членки, със задълженията, произтичащи от основните права на ЕС, 
залегнали в Договорите?

19. Удовлетворени ли сте от целите и ефективността на резултатите от програмата във 
всяка една държава?

20. Оказаха ли въздействие върху резултатите външни фактори, появили се по време на 
изпълнение на програмите?

21. Какво въздействие върху изпълнението на програмите оказа влизането в сила на 
Регламент (ЕС) № 472/2013? Моля, дайте подробности относно начина и степента, 
до която разпоредбите на този регламент са били изпълнени.

22. Какво според Вас би се случило в програмните държави, ако ЕС и МВФ не бяха 
предоставили финансовата помощ?

23. [към ЕЦБ] – Считате ли, че програмата за спешна помощ за осигуряване на 
ликвидност е била приложена правилно в отделните държави? Моля, обосновете 
отговора си.

24. [към ЕЦБ] – Подкрепиха ли всички членове на Управителния съвет на ЕЦБ всички 
програми във всички държави? Моля, обяснете възможните отклонения. 

25. Какви мерки бяха предприети, за да се предотврати конфликт на интереси между 
функцията на ЕЦБ на кредитор спрямо банковата система в държавите членки, 
които изпитват финансови трудности?

26. [към ЕЦБ] – Според изтекли в пресата твърдения ЕЦБ е изпратила писма до 
държави, обхванати от програмата, в които банката изисква извършване на реформи 
и налага условия в замяна на подкрепа на ликвидността и операции на открития 
пазар. Били ли са изпратени подобни писма? Ако да, до кого, защо и какво е било 
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тяхното съдържание? 

27. [към МВФ] — Подкрепиха ли всички членове на Изпълнителния съвет на МВФ 
всички програми във всички държави? Моля, обяснете възможните отклонения. 

28. [към Комисията] – Бяха ли изпратени на място командировани национални 
експерти от въпросната държава? Ако да, как гарантирахте тяхната независимост? В 
отговора си вземете предвид факта, че в случая на МВФ няма длъжностни лица от 
засегнатата държава, които да работят по тази държава.

29. Въз основа на какви критерии бяха избрани фирми, които да осъществяват 
дейностите по одит/консултиране на финансовите институции в програмните 
държави членки? Беше ли проведена тръжна процедура за обществена поръчка? 
Ако не, защо?

Б. Въпросник, изпратен до държавите членки, обхванати от програмата за 
финансова помощ

1. Ако е приложимо, защо Вашата държава реши да поиска програма за финансова 
помощ?

2. Каква роля и функция изпълнявахте в преговорите и в изготвянето на програмата за 
финансова помощ за Вашата държава?

3. Каква беше ролята на националния парламент в преговорите за меморандума за 
разбирателство? По какъв начин правителството представи текста на парламента? 
Как парламентът прие окончателния меморандум за разбирателство? Взеха ли 
социалните партньори участие в обсъждането на меморандума за разбирателство?

4. Каква свобода на действие имахте при вземането на решение относно определянето 
на необходимите мерки (консолидация или структурни реформи)? Моля, обяснете. 

5. Считате ли, че всички мерки за консолидация/структурни реформи бяха 
разпределени/разделени равномерно между гражданите? Моля, обяснете. 

6. Моля, опишете качеството на сътрудничеството между Вашите органи и 
институциите на Тройката на място. 

7. Какво въздействие върху изпълнението на програмите оказа влизането в сила на 
Регламент (ЕС) № 472/2013? Използвахте ли разпоредбите на регламента и по-
специално член 7, параграф 11? Ако не, защо?

8. С колко случая на нарушаване на националното законодателство, което поставя под 
съмнение законността на решенията, произтичащи от меморандума за 
разбирателство, сте запознати за Вашата държава?

9. Удовлетворени ли сте от целите и ефективността на резултатите от програмата във 
Вашата държава?


