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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

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 относно процедурата при прекомерен 
дефицит,

– като взе предвид съобщенията 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)367),

– 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 
(ЕКОФИН) от 15 февруари 2011 г. и 7 септември 2010 г.,

– като взе предвид член 50 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси 
(A7-0000/2011),

A. като има предвид, че кризата и увеличаването на различията по отношение на 
конкурентоспособността след въвеждането на еврото показаха необходимостта за 
ЕС от по-голяма координация на икономическите политики и подобряване на 
бюджетния надзор,

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

В. като има предвид, че ефективността на националните икономически политики чрез 
по-засилена координация се основава на демократичната легитимност на тези 
политики на парламентарно равнище,

Г. като има предвид, че Европейският семестър доведе до преосмисляне на 
механизмите за контрол на Комисията и на Съвета от парламентарното 
представителство,

Д. като има предвид, че въвеждането на изключително междуправителствена система 
на координация ще бъде недостатъчно за областите, които изискват координирани 
действия на Съюза, 
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Е. като има предвид, че въвеждането на Европейския семестър ще доведе до промени в 
работата на националните парламенти,

Ж. като има предвид, че Комисията не обясни подробно своето виждане за 
Европейския семестър и все още не е взела предвид необходимостта от 
легитимиране на новия процес във връзка с осигуряването на по-голяма 
демократичност, а именно чрез по-голямо участие на Европейския парламент, 
националните парламенти и социалните партньори,

З. като има предвид, че с оглед на опита, придобит в диалога за паричната политика, 
Европейският парламент следва да допринася за формулирането и контрола на 
икономическите политики и бюджетния надзор, 

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

За един демократичен и ефективен Европейски семестър
1. изразява убеждението си, че настоящата криза трябва да доведе до укрепване на 

икономическия стълб на Икономическия и паричен съюз и че Европейският 
семестър следва да допринася за това;

2. счита, че ролята на Европейския парламент е от решаващо значение за създаване на 
необходимата демократична легитимност; припомня своите правомощия за 
приемане на законодателните текстове, необходими за изпълнението на целите на 
Европейския семестър;  

3. отбелязва, че понастоящем Европейският семестър изпълнява ролята на годишна 
рамка за изпълнението и оценката на стратегията „ЕС 2020”, както и за общите 
насоки на икономическите политики и насоките за заетостта; все пак подчертава, че 
той не трябва да замества инструментите, предвидени в Договора, нито да намалява 
тяхната значимост; призовава Комисията да изясни и уточни формирането на тези 
различни инструменти;

4. отбелязва, че годишният преглед на растежа включва две приложения, които 
обхващат същата област като насоките за заетостта и общите насоки на 
икономическата политика; следователно счита, че те следва да са предмет на същата 
парламентарна процедура; 

5. отбелязва, че годишният преглед на растежа, приет на пролетното заседание на 
Европейския съвет, дава насоки за изготвяне на националните програми за реформи 
(НПР) и програмите за стабилност и сближаване (ПСС) на държавите-членки, на 
база на които Комисията подготвя конкретни препоръки за отделните страни;

6. призовава за приемането чрез обикновената законодателна процедура на специално 
законодателство или междуинституционално споразумение, което да позволи 
засилването на демократичната легитимност и ефективността на Европейския 
семестър; 

7. желае да засили диалога и сътрудничеството между европейските и националните 
институции, и по-специално парламентите; 
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За активно участие на Парламента в Европейския семестър

8. призовава Комисията до 10 януари всяка година да приема годишен преглед на 
растежа;

9. призовава Комисията да изготвя годишния преглед на растежа като документ, който  
подлежи на парламентарни преговори и може да бъде изменян, по-специално чрез 
въвеждане на разграничение между политическото и техническото развитие; 

10. призовава Комисията в годишния преглед на растежа да определи ясно 
инициативите, предприети на равнището на ЕС и на държавите-членки, които дават 
възможност за подкрепа на дългосрочните инвестиции, изпълнението на целите на 
стратегията „ЕС 2020” и намаляването на макроикономическите дисбаланси; 

11. приканва членовете на Комисията, които отговарят за Европейския семестър, да 
обсъждат годишния преглед на растежа заедно компетентните комисии на ЕП още 
от самото му приемане от колегията на Комисията;

12. ще организира всяка година преди пролетното заседание на Европейския съвет 
междупарламентарен форум, обединяващ  в Европейския парламент членове на 
комисиите, отговарящи в рамките на националните парламенти за Европейския 
семестър; предлага този форум да включва заседания на политическите групи и 
компетентните комисии, както и пленарно заседание, позволяващо приемането на 
обща резолюция с оглед на пролетното заседание на Европейския съвет; възлага на 
своя председател да го представлява по време на пролетното заседание на 
Европейския съвет въз основа на вече приетата резолюция;

13. призовава председателя на Европейския съвет да обсъжда всяка година на пленарно 
заседание на ЕП резултатите от пролетното заседание на Европейския съвет;

14. отбелязва, че през пилотната година (2011 г.) европейските насоки понякога идват 
твърде рано или твърде късно, за да могат да окажат реално въздействие върху 
националните решения относно бюджета;

15. приканва парламентите и правителствата на държавите-членки да приспособят 
своите графици и националната си процедура по приемането на бюджета така, че да 
се вземе предвид Европейският семестър, и по-специално да обсъдят националните 
програми за реформи (НПР) и програмите за стабилност и сближаване (ПСС) преди 
предаването им от националното правителство;

16. счита, че тези промени следва да укрепят капацитета на националните парламенти 
за упражняване на контрол върху националните бюджети, като им дадат 
възможност за общ поглед върху нещата чрез включване на европейската 
координация в икономическите политики;

17. призовава Комисията да работи с държавите-членки за подобряване на 
съпоставимостта на разходните позиции в националните им бюджети чрез 
обединяването им в обща номенклатура, позволяваща измерването на техния 
принос за постигане на целите на стратегията „ЕС 2020”; 
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18. ще се консултира с Комисията и нейните служби, със социалните партньори, както 
и с експерти и специалисти, с цел изясняване на документите, предоставени от 
държавите-членки;

19. подчертава, че държавите-членки  трябва да предоставят ПСС и НПР до края на 
април; отбелязва, че в началото на май 2011 г. беше осигурен достъп само до малка 
част от документите; 

20. призовава Комисията да представи своите препоръки след анализа на програмите за 
стабилност и сближаване и националните програми за реформи;

21. ще организира след пролетното заседание на Европейския съвет 
междупарламентарна среща (конференция за бюджета), включваща председателите 
на комисии, които отговарят за Европейския семестър в националните парламенти и 
Европейския парламент (ECON, EMPL, BUDG), във връзка с предложенията за 
препоръка на Комисията;

22. призовава Съвета, през юли всяка година и през септември в година на избори, да 
дава обяснение за всички съществени промени, които е внесъл в предложенията за 
препоръка на Комисията;

23. желае да участва в макроикономическия диалог, който трябва да бъде засилен и да 
стане по-интерактивен;

24. призовава за организиране в ЕП на дебат с държавните и правителствените 
ръководители на държавите-членки, възнамеряващи да използват европейския 
механизъм за стабилност, преди той да бъде задействан;

25. ще извърши преглед на макроикономическото положение в Съюза през есента въз 
основата на данни, предоставени от различни икономически институти, с цел 
насърчаване на дебата и получаване на второ становище по икономическите 
въпроси при обмена с Комисията във връзка с изготвянето на годишния преглед на 
растежа; 

26. приканва Съвета да му докладва всяка година през първите седмици от годината за 
изпълнението на предходния Европейски семестър;

27. желае да види отделните аспекти на Европейския семестър, и по-специално ролята 
на различните институции, като тези аспекти се преразглеждат редовно, за да се 
вземат предвид дебатите и направените до този момент предложения;

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


