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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

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

Европейският парламент,

– като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз и 
по-специално членове 9, 151 и 153, параграф 1, буква д) от него,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28−29 юни 2012 г.,

– 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 Съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г.: Годишен обзор 
на растежа 2013 г. (COM(2012)0750),

– 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, комисията по регионално развитие и 
комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че еврозоната като цяло преживява двойна рецесия;

Б. като има предвид, че кризата оказа пагубно въздействие върху живота на милиони 
европейци, както е документирано от официалните статистики за заетостта: в ЕС 
над 8 милиона души са загубили работата си от 2008 г. насам; над 25 милиона 
европейци в момента нямат работа, от които почти 11 милиона са безработни от 
повече от година; близо 10 милиона млади хора са засегнати в момента от 
безработицата; само през изминалата година 2 милиона души загубиха своята 
работа; 

В. като има предвид, че следва да се напомни, че през 2007 г., в началото на кризата, 
средният бюджетен дефицит в еврозоната възлизаше на само 0,6 % с тенденция да 
намалее в посока равновесие;

Г. като има предвид, че острото влошаване на бюджетните дефицити и дълга, което 
наблюдаваме в редица държави членки от 2009 г. насам, беше предизвикано от 
реакцията на правителствата спрямо кризата при липсата на европейски 
антициклични инструменти; 

Д. като има предвид, че анализът на статистиките за 2010 и 2011 г. в момента ясно 
документира, че предприетата политика обърна посоката на лекото възстановяване 
през 2010 г. поради преждевременното и масово затягане на фискалната политика, 
което имаше ефект на свиване в държавите членки, което продължава и до днес;

Е. като има предвид, че прогнозите на Комисията за 2012 г. бяха последователно 
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занижени от 1,8 % през пролетта на 2011 г. до -0,4 % през есента на 2012 г.; като 
има предвид, че в есенните си прогнози Комисията предвижда растеж на БВП от 
само 0,1 % за 2013 г.; като има предвид, че са налице сериозни съмнения относно 
точността на тези прогнози за 2013 г., тъй като по всяка вероятност те са основани 
на подценен фискален мултипликатор и по този начин подценяват отрицателното 
въздействие на настоящето фискално свиване върху икономическия растеж; 

Ж. като има предвид, че размерът на фискалните мултипликатори в лоши 
икономически периоди може да бъде 2 до 3 пъти по-голям от този през нормални 
икономически периоди, през които разликата между фактическия и потенциалния 
БВП е близо до нулата;

З. като има предвид, че едновременната консолидация в по-голямата част от ЕС също 
увеличи размера на фискалния мултипликатор в еврозоната като цяло и неговото 
въздействие беше увеличено от високото равнище на отвореност на европейските 
икономики в рамките на вътрешния пазар;

И. като има предвид, че всяка държава членка носи последствията от своето собствено 
затягане на бюджета и от синхронизираната бърза консолидация, извършена от 
останалите държави членки;

Й. като има предвид, че стратегията на затягане на бюджета оказва натиск върху 
търсенето, заплатите и цените, като същевременно увеличава безработицата;

К. като има предвид, че неотдавнашни проучвания на Международния валутен фонд 
(МВФ) показват, че постепенната и гладка фискална консолидация е за 
предпочитане пред стратегията на намаляване на дисбалансите в публичните 
финанси прекалено бързо и рязко;

Л. като има предвид, че резултатите от процедурата при макроикономически 
дисбаланси (ПМД) за 2011 г. показват огромните дисбаланси в Европейския съюз, 
по-специално в еврозоната; средната стойност за 3 години на салдата по текущата 
сметка като процент от БВП показва голям излишък единствено за три държави 
(Люксембург и Нидерландия с +7,5 и Германия с +5,9), докато за мнозинството от 
останалите държави стойностите са отрицателни; 

М. като има предвид, че това показва, че предимствата от вътрешния пазар и общата 
парична единица са разпределени много неравномерно между държавите членки, 
намалявайки възможността за маневри на по-слабите икономики в отговор на 
кризата;

Н. като има предвид, че мерките за финансова дисциплина, предприети в няколко 
държави членки, взеха безпрецедентни измерения: фискалната позиция на Гърция 
от 2010 до 2012 г. възлиза на 18 процента от БВП, за Португалия, Испания и Италия 
- съответно на 7,5, 6,5 и 4,8 процента от БВП без никакви видими признаци на 
подобрение на икономическата и финансова ситуация и с огромни социални 
сътресения, които призовават за преразглеждане на наложените политики;

O. като има предвид, че държавните лихвени проценти в рамките на еврозоната 
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показват безпрецедентни различия и остават нестабилни за някои държави членки;

П. като има предвид, че следваше да се изиска от държавите с излишък да споделят 
тежестта на корекцията, стимулирайки своето вътрешно търсене и по-специално 
коригирайки нивото на заплатите;

Р. като има предвид, че Комисията не успя да предостави убедителни доводи, че 
наложените варианти на политика ще донесат резултати в бъдеще и че тяхното 
въздействие върху обществото ще бъде справедливо и приемливо;

С. като има предвид, че отпускането на заеми на частния сектор остава слабо и че 
частните кредитни потоци също са слаби;

Т. като има предвид, че в някои държави членки капацитетът за принос на 
данъкоплатците е почти изчерпан; като има предвид, че според оценките 
европейската сива икономика представлява 22,1 % от общата икономическа 
дейност, което води до изгубени данъчни приходи на стойност около един трилион 
евро на година;

У. като има предвид, че годишният обзор на растежа за 2013 г. (ГОР 2013) се стреми да 
начертае икономическите и социални приоритети за 2013 г.;

Ф. като има предвид, че стълбът фискална дисциплина следва да бъде укрепван 
едновременно със стълбовете солидарност и демокрация;

1. приветства признаването в ГОР 2013, че растежът е необходим, за да се излезе от 
кризата, но изразява съмнения относно точността на положителните признаци на 
възстановяване, забелязани от Комисията; предупреждава относно опасността от 
продължаващо свиване на икономическата дейност през следващата година, 
произтичащо от общото отрицателно въздействие на значителните и едновременни 
проциклични съкращения в бюджета в еврозоната;

2. призовава Комисията да проучи сериозно възможността фискалните корекции да 
бъдат разпределени в по-дълг период от време, предоставяйки по този начин повече 
допълнително временно пространство за маневриране с цел даване на нов тласък на 
растежа, колкото се може по-скоро; 

3. призовава Комисията да признае, че преобладаващата политическа позиция е 
обречена на провал, и да преразгледа своите политически препоръки, за следващата 
година, посочени в ГОР; 

4. счита, че неотдавнашната дискусия относно размера на фискалния мултипликатор, 
особено след анализа по темата от страна на МВФ в неговия последен доклад 
„Перспективи за световната икономика“, беше неправилно омаловажена от 
Комисията, като същевременно в съществуващата икономическа литература се 
налага широк консенсус по темата въз основа на най-новите теоретични и 
емпирични трудове; счита, че въпросът е от основно значение при изготвянето на 
политиката, тъй като грешни фискални мултипликатори могат да доведат до 
мащабни грешки в политиката; поради това призовава Комисията да предостави 
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възможност на независими институти редовно, сериозно и систематично да 
проверяват нейните системи за макроикономическо моделиране и прогнозиране; 

5. приветства признаването от страна на Комисията на това, че „една възможна“ 
промяна на крайния срок за корекция на прекомерния дефицит е оправдана и в 
пълно съответствие с духа и съдържанието на Пакта за стабилност и растеж; счита 
обаче, че това признаване вече е закъсняло; 

6. призовава Комисията да извърши повторна оценка на положението на държавите 
членки в светлината на извънредните обстоятелства, пред които те са изправени -
„необичайно събитие извън контрола на [държавите членки], което има 
значително въздействие върху финансовата позиция на сектор "Държавно 
управление" или в случай на сериозен икономически спад, съгласно преразгледания 
Пакт за стабилност и растеж (...)“; 

7. призовава Комисията и Съвета да разчистят пътя към консолидация за държавите 
членки с прекомерен дефицит, дължащ се на извънредните обстоятелства, като 
същевременно гарантират, че „годишните бюджетни цели [...] са съобразени с 
минималното годишно подобрение от поне 0,5 % от БВП на циклично изгладения 
баланс, с изключени еднократни и временни мерки, за да се гарантира 
коригирането на прекомерния дефицит в рамките на срока, определен в 
препоръката“ съгласно предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж;

8. призовава Комисията и Съвета да намерят баланс между необходимостта от 
продуктивни публични инвестиции и целите за бюджетна дисциплина посредством 
включване на програми за публични инвестиции в своята оценка на програмата за 
стабилност и конвергенция и процедурата при прекомерен дефицит;

9. призовава Комисията да започне да разработва спешно план, които да гарантира, че 
елементите на фискалната дисциплина са паралелно следвани от конкретни 
предложения за солидарност между държавите членки и демократичната 
легитимност като част от междуинституционалното споразумение за европейския 
семестър;

10. призовава Комисията и Съвета да подобрят съществено качеството, националните 
специфики и адекватността на специфичните за всяка държава препоръки, а именно 
чрез компетентно тълкуване на анализа на макроикономическите неравновесия; 

11. призовава държавите членки да постигнат съгласие по Многогодишната финансова 
рамка (МФР), като един неотложен въпрос, като гарантират, че е укрепена нейната 
роля като крайно необходим източник на инвестиции;  

12. призовава Комисията и Съвета да преразгледат препоръчваните политики за 
фискални корекции, винаги когато икономиките навлизат в рецесия, като се 
гарантират минимални равнища на социално подпомагане, запазват се основните 
трудови права и се избягва спиралата на рецесията; призовава Комисията и Съвета 
да предложат инструменти на Съюза за социална закрила и минимални социални 
стандарти;
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13. призовава също така Комисията да предложи холистичен подход по отношение на 
растежа, който следва да включва истинска европейска промишлена политика и 
гаранцията, че Европа ще използва цялата си сила и влияние в своите 
външнотърговски отношения; призовава Комисията да използва в пълна степен 
източниците на растеж, които произтичат от търговия с трети държави и да 
установи реципрочност, както и справедлива търговия; призовава Комисията да 
включи силни социални клаузи в търговските споразумения въз основа на 
трудовите стандарти на Международната организация на труда;

14. подчертава, че решителните усилия на държавите членки да поддържат публичните 
финанси, в рамките на подходящи темпове, може да работи само, ако 
макроикономическите неравновесия са симетрично намалявани; 

15. призовава Комисията и Съвета да действат бързо, за да придадат истинско 
съдържание и ефективност на Пакта за растеж и работни места, както беше 
договорено на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2012 г.;

16. призовава Комисията да представи конкретни предложения за подобряване на 
борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, включително във връзка 
с трети страни, като съществено средство за по-справедливо разпределение на 
фискалното усилие и за увеличаване на приходите на държавите членки;

17. призовава Комисията и Съвета да се ангажират незабавно със създаването на 
подходящи механизми за общо управление на суверенния дълг, за да се намали 
задлъжнялостта на няколко държави членки и да се създадат условия за бъдещо 
съвместно емитиране, като се определи ограничение за диапазона от разходи за 
финансиране на държавния дълг;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и 
Комисията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПРЕПОРЪКА 1 ОТНОСНО АЛТЕРНАТИВНА СТРАТЕГИЯ
Европейският парламент счита, че годишните насоки на политиката, които 
предстои да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на годишния обзор на 
растежа (ГОР), следва да целят:
Комисията и Съветът следва да приемат нова шесткратна алтернативна стратегия, 
както е посочено по-долу:
1. Фискалната консолидация следва да бъде забавена и разгърната при надлежно 
спазване на настоящите фискални правила на ЕС. Вместо усилието за консолидация в 
размер на близо 130 милиарда евро за цялата еврозона, по-балансирана фискална 
консолидация от 0,5 процента от БВП, в съответствие с договорите, Пакта за 
стабилност и растеж и дори фискалния пакт, би довела само за 2013 г .  реално 
пространство за маневриране в размер на повече от 85 милиарда евро. Само чрез 
забавянето и слагането на таван на процеса на консолидация, средният растеж за 
еврозоната между 2013 г. и 2017 г. може да бъде подобрен с 0,7 процента годишно.

2. Трябва да бъде прекратено спекулирането с държавни дългови инструменти 
на държавите членки. Европейският механизъм за стабилност трябва да бъде 
интегриран възможно най-бързо в общностната структура за управление като ЕЦБ 
служи за опора.
3. Упоритите и дълго продължаващи кумулативни неравновесия, които се 
увеличават с течение на функционирането на общата парична единица поради 
асиметричното въздействие на общите политики върху различните икономики е нужно 
да бъдат третирани по подходящ начин чрез конкретни инструменти за конвергенция, 
за да се насърчи конкурентоспособността на изоставащите икономики, по-специално 
чрез увеличаване на условията за инвестиции повишаващи растежа в тях.
4. Кредитирането от Европейската инвестиционна банка следва да бъде значително 
увеличено, както и другите мерки (а именно използването на структурни фондове и 
проекти облигации), така че наистина програмата за растеж на Европейския съюз да се 
движи напред. Пактът за растеж и работни места следва да бъде спешно 
трансформиран в конкретни инвестиции.

5. Правните инициативи и политически инструменти следва да бъдат приложени, 
така че кредитният поток към реалната икономика да се възстанови. Дружествата, 
особено МСП, се нуждаят от достъп до финансиране и условията за подобно 
финансиране следва да бъдат сходни в рамките на вътрешния пазар, и още повече в 
рамките на еврозоната.
6. Тясна координация на икономическите политики трябва да цели намаляване на 
вътрешните неравновесия в ЕС и особено в еврозоната. Коригирането не трябва да се 
отнася само за държавите с дефицит. Държавите, които имат излишък, трябва също да 
предприемат мерки, за да насърчават вътрешното търсене и да получават съответни 
препоръки от Комисията.

ПРЕПОРЪКА 2 ОТНОСНО ДЕМОКРАТИЧНИЯ КОНТРОЛ И ЛЕГИТИМНОСТ
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Европейският парламент счита, че годишните насоки на политиката, които 
предстои да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на годишния обзор на 
растежа (ГОР), следва да целят:
Отново заявява необходимостта Парламентът да бъде участва пълноценно –
единствената наднационална европейска институция с електорална легитимност — в 
координацията на икономическите политики и в годишния обзор на растежа.

Припомня, че Европейският парламент трябва да бъде признат за подходящия 
европейски демократичен форум за предоставянето на цялостна оценка в края на 
европейския семестър; счита, че като знак за това признание, представители на 
институциите на ЕС и икономическите органи, участващи в процеса, следва да 
предоставят информация на Европейския парламент, когато такава бъде поискана от 
тях; изисква демократичният контрол от страна на ЕП да бъде заложен в 
Междуинституционалното споразумение за европейския семестър. 

ПРЕПОРЪКА 3 ОТНОСНО УКРИВАНЕТО НА ДАНЪЦИ:
Европейският парламент счита, че годишните насоки на политиката, които 
предстои да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на годишния обзор на 
растежа (ГОР), следва да целят:
Като се използват последователно надеждни източници приблизителната оценка 
показва, че укриването на данъци и избягване на данъци в Европейския съюз възлиза 
приблизително на 1 трилион евро годишно. Справянето едновременно с избягването на 
данъци и укриването на данъци е възможно само ако държавите членки имат готовност 
последователно да прилагат действия, който се опират на въвеждането на: отчитане по 
държави, обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, цялостна 
счетоводна реформа, промяна в разкриването на корпоративно счетоводство за данъчни 
цели, повече инвестиции в персонал за данъчни проверки и подобряване и разширяване 
на директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания. 

Комисията представи план за действие относно данъчните измами, укриването на 
данъци и данъчните убежища; тази нова насока на вниманието трябва да бъде 
възприета от държавите членки с оглед договарянето на амбициозна, но реалистична 
водеща цел: намаляване на данъчната разлика наполовина до 2020 г. Движейки се в 
посока постигане на тази цел, държавите членки постепенно биха постигнали нови 
приходи от данъци без да повишават данъчните ставки в размер на няколко стотин 
милиарда евро годишно.
Комисията и Съветът трябва да предприемат действия по следните пет ключови 
въпроса:
1. Реформа на счетоводните правила и правилата за разкриване на корпоративно 
счетоводство. 
2. Подобряване и разширяване на обхвата  на директивата относно данъчното 
облагане на доходи от спестявания.
3. Осигуряването на задължителна обща консолидирана основа за облагане с 
корпоративен данък.
4. Въвеждане на отчитане по държави за трансграничните дружества.

5. Укрепване на регулацията на регистрите на дружества и регистрите на тръстове. 
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Това ще трябва да включва подходящи споразумения, обхващащи целия ЕС, с ключови 
държави, които не са членки на ЕС и които понастоящем предоставят платформи за 
финансови институции, като така се улесняват дейности от ЕС, свързани с данъчни 
измами и укриване на данъци, като Швейцария. 

От изключително значение е Комисията да води преговори с държави, които не са 
членки на ЕС, от името на ЕС като цяло без инициативата да се оставя на отделни 
държави, които се ангажират с двустранни споразумения. А именно ЕС трябва да води 
разискванията в рамките на Г-20 и после Г-8 относно борбата срещу данъчните 
убежища. 


