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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: 
изпълнение на приоритетите за 2012 г.

(2012/2150(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 136, във връзка с член 121, параграф 2 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на 
Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и 
координацията на икономическите политики1,

– като взе предвид Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година 
относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки2,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2011 година относно принудителните мерки за коригиране на 
прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната3,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 година 
за изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на 
прилагането на процедурата при прекомерен дефицит4,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2011 година относно предотвратяването и коригирането на 
макроикономическите дисбаланси5,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 ноември 2011 година за ефективното прилагане на бюджетното 
наблюдение в еврозоната6,

– като взе предвид приложение I към заключенията на Европейския съвет от 24 и 25 
март 2011 г., озаглавени „пакт „Евро плюс“: засилване на координацията на 
икономическите политики в интерес на конкурентоспособността и 
конвергенцията“7,

– като взе предвид Съобщението на Комисията от 23 ноември 2011 г. относно 
Годишния обзор на растежа за 2012 г. (COM(2011)0815),

                                               
1 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.
2 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41.
3 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8.
4 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33.
5 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.
6 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf
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– като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2012 г. относно приноса към 
Годишния обзор на растежа за 2012 г.1,

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно прилагането на 
общите насоки за икономическите политики на държавите членки, чиято парична 
единица е еврото (COM(2012)0301),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Австрия за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета 
относно програмата за стабилност на Австрия за периода 2011–2016 г. 
(COM(2012)0306),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Белгия за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета 
относно програмата за стабилност на Белгия за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0314),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно Националната 
програма за реформи на България за 2012 г. и за представяне на становище на 
Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0302),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Кипър за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета 
относно програмата за стабилност на Кипър за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0308),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Чешката република за 2012 г. и за представяне на 
становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Чешката република за 
периода 2012–2015 г. (COM(2012)0303),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Дания за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета 
относно програмата за конвергенция на Дания за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0304),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Естония за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета 
относно програмата за стабилност на Естония за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0311),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Финландия за 2012 г. и за представяне на становище на 
Съвета относно програмата за стабилност на Финландия за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0312),

                                               
1Приети текстове, P7_TA(2012)0048.
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– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Франция за 2012 г. и за представяне на становище на 
Съвета относно програмата за стабилност на Франция за периода 2012–2016 г. 
(COM(2012)0313),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Германия за 2012 г. и за представяне на становище на 
Съвета относно програмата за стабилност на Германия за периода 2012–2016 г. 
(COM(2012)0305),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Гърция за 2012 г. (COM(2012)0307),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно Националната 
програма за реформи на Унгария за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета 
относно Програмата за конвергенция на Унгария за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0317),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Ирландия за 2012 г. и за представяне на становище на 
Съвета относно програмата за стабилност на Ирландия за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0316), 

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Италия за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета 
относно програмата за стабилност на Италия за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0318),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Латвия за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета 
относно програмата за конвергенция на Латвия за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0320),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Литва за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета 
относно програмата за конвергенция на Литва за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0319),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Люксембург за 2012 г. и за представяне на становище на 
Съвета относно програмата за стабилност на Люксембург за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0315),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Малта за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета 
относно програмата за стабилност на Малта за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0321),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
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програма за реформи на Нидерландия за 2012 г. и за представяне на становище на 
Съвета относно програмата за стабилност на Нидерландия за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0322),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Полша за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета 
относно програмата за конвергенция на Полша за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0323),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Португалия за 2012 г. и за представяне на становище на 
Съвета относно програмата за стабилност на Португалия за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0324),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Румъния за 2012 г. и за представяне на становище на 
Съвета относно програмата за конвергенция на Румъния за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0325),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Словакия за 2012 г. и за представяне на становище на 
Съвета относно програмата за стабилност на Словакия за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0326),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Словения за 2012 г. и за представяне на становище на 
Съвета относно програмата за стабилност на Словения за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0327),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Испания за 2012 г. и за представяне на становище на 
Съвета относно програмата за стабилност на Испания за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0310),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Швеция за 2012 г. и за представяне на становище на Съвета 
относно програмата за конвергенция на Швеция за периода 2012–2015 г. 
(COM(2012)0328),

– като взе предвид препоръката за препоръка на Съвета относно националната 
програма за реформи на Обединеното кралство за 2012 г. и за представяне на 
становище на Съвета относно програмата за конвергенция на Обединеното кралство 
за периода 2012–2017 г. (COM(2012)0309),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по бюджети, на комисията по заетост и социални 
въпроси, на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
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храните, на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, на 
комисията по регионално развитие, на комисията по конституционни въпроси, 
както и на комисията по правата на жените и равенството между половете 
(A7-0000/2012),

A. като има предвид, че икономическите, социалните, финансовите кризи и кризите на 
държавните дългове все още не са затихнали;

Б. като има предвид, че европейският семестър беше кодифициран в Регламент (ЕС) № 
1175/2011 от 16 ноември 2011 г. (доклад на Wortmann-Kool);

1. приветства специфичните за всяка държава препоръки на Комисията за еврозоната; 
очаква тези препоръки да формират основата на препоръките на пролетния 
Европейски съвет;

2. припомня, че европейският семестър дава възможност за предварителна 
координация в контекста на еврозоната както чрез предаването на 
проектобюджетите, така и чрез обсъждане на плановете за значителни реформи на 
икономическата политика, за да се вземе под внимание и да се намали 
разпространяването на отрицателните последици от националните действия върху 
други държави или върху еврозоната като цяло;

3. изразява увереност, че предложените мерки съдействат за устойчивост на 
публичните финанси, повишена конкурентоспособност, по-висок растеж и 
подобрена заетост;

4. отбелязва настояването на Комисията за провеждане на стимулиращи растежа 
структурни реформи, за да може Европа да се справи с кризата и да възвърне своята 
преимуществена роля в световната икономика; подкрепя усилията на Комисията за 
коригиране на макроикономическите неравновесия в рамките на еврозоната;

5. отбелязва, че повечето структурни реформи са концентрирани върху малък брой 
области, като например пазарите на труда, данъчната система, преструктуриране на 
банковия сектор, премахване на неоправданите ограничения за регламентираните 
търговски дейности и професии, либерализиране на определени промишлени 
отрасли, подобряване на ефективността и качеството на публичните разходи, 
избягване на ненужните равнища на управление, борба срещу укриването на данъци 
и реформиране на ипотеките и на пазарите на недвижими имоти; 

6. настоятелно призовава Комисията да бъде по-категорична в своите препоръки и да 
продължава наблюдението на правените в миналото препоръки, като се включва и 
по-подробно обяснение и оценка в случаите, когато Комисията счита, че една 
държава само частично е следвала препоръките;

7. насърчава държавите членки стриктно да спазват правилата, определени от Пакта за 
стабилност и растеж, изменен от „пакета от шест акта“, за да се направят 
публичните финанси по-устойчиви и да се гарантира, че европейската икономика 
ще стане по-устойчива, както и за намаляване на натиска от банковия сектор; очаква 
Комисията и Съветът стриктно да прилагат тези правила; твърдо вярва, че 
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фискалната дисциплина и фискалните институции следва да бъдат подсилени както 
на национално, така и на поднационално равнище и че държавните разходи следва 
да се пренасочат към дългосрочните инвестиции, които биха насърчили устойчивия 
растеж; 

8. приветства края на процедурите при прекомерен дефицит за няколко държави 
членки; изразява надежда, че повече процедури ще могат да бъдат доведени до край 
в близко бъдеще;

9. приветства ратификацията на Договора за стабилност, координация и управление в 
Икономическия и паричен съюз от все по-голяма част от 25-те държави членки, 
които са го подписали; призовава всички държави членки да ратифицират Договора 
възможно най-бързо; приветства положителния изход от ирландския референдум 
относно Договора;

10. настоятелно призовава всички страни бързо да се споразумеят за „пакет от два 
акта“, за да допълнят действащото законодателство, прието по процедурата за 
съвместно вземане на решение; настоятелно призовава всички участващи страни да 
не смекчават заключенията на Съвета скоро след приемането им;

11. приветства проведения до този момент икономически диалог между Европейския 
парламент и националните представители и желае да проведе допълнителни 
диалози;

12. подчертава необходимостта от укрепване на методите на работа на Еврогрупата;

13. повтаря своя призив за предприемане на действия за подобряване на стабилността 
на финансовата система в еврозоната;

14. припомня, че препоръките на Комисията са принос за пролетния Европейски съвет 
и че тази процедура не е законодателна;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
правителствата на държавите членки и на Европейската централна банка.


