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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно европейския семестър за координация на икономическата политика: 
изпълнение на приоритетите за 2013 г.
(2013/XXXX(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2012 г. относно европейския 
семестър за координация на икономическата политика: изпълнение на приоритетите 
за 2012 г. 1,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 14 и 15 март 2013 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 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 политики,

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

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

– 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 дефицит,

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

– 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 еврозоната,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
от 21 май 2013 година относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на 
проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния 
дефицит на държавите членки в еврозоната, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета 
от 21 май 2013 година за засилване на икономическия и бюджетния надзор над 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0408



PE514.640v01-00 4/9 PR\940795BG.doc

BG

държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни 
затруднения по отношение на финансовата им стабилност,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г. относно 
Годишния обзор на растежа за 2013 г. (COM(2012)0750),

– като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2013 г. относно приноса към 
Годишния обзор на растежа за 2013 г. 1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 март 2013 г. до Европейския 
парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Информационно табло на 
ЕС в областта на правосъдието — Инструмент за насърчаване ефективността на 
правосъдието и растежа“ (COM(2013)0160),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 29 май 2013 г., придружаващо 
проекта на специфични за всяка държава препоръки за 2013 г. и озаглавено 
„Семестър 2013 г.: Специфични за всяка държава препоръки – Да изведем Европа от 
кризата“ (COM(2013)0350) ,

– като взе предвид предложението на Комисията за препоръка на Съвета от 29 май 
2013 г. относно прилагането на общите насоки за икономическите политики на 
държавите членки, чиято парична единица е еврото (COM(2013)0379), както и 
предложенията на Комисията от 29 май 2013 г. за препоръки на Съвета за отделни 
държави членки на Европейския съюз,

– 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  и  комисията по заетост и социални въпроси 
(A7-0000/2013),

A. като има предвид, че икономическата, социалната, финансовата криза и кризата на 
държавните дългове все още не са затихнали, а целта за по-балансиран и интегриран 
Икономически и паричен съюз (ИПС) остава нереализирана амбиция;

Б. като има предвид, че специфичните за всяка държава препоръки на Комисията 
(СДП) съдържат някои полезни идеи, но като цяло са неубедителни по отношение 
на баланса на предписанията за политиките в различните области на политики;

В. като има предвид, че се изисква спешно действие в много области, наред с другото 
за възстановяване на кредитирането на реалната икономика и МСП, за борба с 
данъчните измами и агресивното данъчно планиране и за търсене на европейски 
решения на безработицата и значително повишаване по този начин на социалното 
измерение на ИПС;

Г. като има предвид, че демократичната легитимност на икономическото управление в 
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европейския семестър изисква реално и съвестно зачитане на парламентарните 
прерогативи на европейско и национално равнище на фона на тенденция към все 
по-малко парламентарна и по-междуправителствена култура на определяне на 
икономическата политика на равнище ЕС;

Д. като има предвид, че при положение че новите разпоредби, въведени от така 
наречения „пакет от два документа“, вече са влезли в сила, СДП сега са с повишено 
значение, тъй като националните програми за реформи и за стабилност трябва да са 
съгласувани с тях; 

Е. като има предвид, че макар за държавите членки, които са обект на програма за 
финансово подпомагане, препоръките да са стриктно прилагани, равнището на 
спазване на предишни СДП от останалите държави членки е изключително ниско;

Ж. като има предвид, че пакетът от два документа определя недвусмислен общностен 
метод по отношение на държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени 
от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност;

1. приветства признанието на Комисията, че за да имат успех, политиките трябва не 
само да са добре замислени, но и да имат политическа и социална подкрепа, и че 
Европа се нуждае освен от фискална консолидация и от реален растеж и 
специфични спешни действия по отношение на неприемливо високите равнища на 
безработица;

2. приветства признанието на Комисията, че държавите  „с дефицит“ трябва да 
увеличат конкурентоспособността си и че страните „с излишък“ трябва да увеличат 
търсенето си и че това изисква задълбочено преразглеждане на преобладаващата 
политическа настройка; 

3. настоятелно призовава Комисията и Съвета да избягват да прилагат еднотипен 
подход към СДП и да гарантират, че препоръките се адаптират прецизно към 
националните специфики и потребности на съответните държави членки; 

4. приветства факта, че препоръките на Комисията не са насочени само към държавите 
членки, а и към еврозоната като цяло; счита обаче, че заслужава съжаление това, че 
препоръките към държавите членки не отчитат в достатъчна степен силната 
взаимозависимост между икономиките в ЕС, особено в рамките на еврозоната, или  
цялата информация, съдържаща се в Доклада за механизма за предупреждение;

5. призовава за по-задълбочено проучване на причините за огромното увеличение на 
вътрешните различия в конкурентоспособността и икономическите резултати на 
държавите членки, които са възникнали в резултат от функционирането на единната 
валута, и по-специално на асиметричното въздействие на общите политики;

6. призовава за предпазлива оценка на прогнозите за растеж с „бавно възстановяване“, 
тъй като предишните прогнози на Комисията една след друга бяха преразглеждани 
в низходяща посока, и препоръчва да се разгледа по-внимателно устойчивостта на 
установените подобрения в търговския баланс, баланса по текущата сметка и 
публичните дефицити; 
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7. приветства признанието на Комисията, че европейската конкурентоспособност „не 
може и няма да се основава единствено на разходите“ и че е съществено да се 
повиши производителността, инвестициите в образование, научни изследвания и 
иновации и ефективността на ресурсите в съответствие с целите на „Европа 2020“; 
поради това съжалява за липсата на напредък по тези цели; призовава горното 
признание да бъде отразено по подходящ начин в СДП за държавите „с дефицит“, 
тъй като това са държавите членки с критична нужда от повишаване на 
конкурентоспособността; 

8. съжалява за неприлагането на „Пакта за растеж и работни места“ на стойност 120 
милиарда евро, приет през юни 2012 г., на инициативата за облигации за проекти, 
стартирана през ноември 2012 г., и на допълнителните инвестиции на стойност 180 
милиарда евро от страна на ЕИБ (след 10-те милиарда евро увеличение на внесения 
капитал на ЕИБ, одобрени на 8 януари 2013 г.); призовава Съвета и Комисията да 
проучат и премахнат спешно препятствията пред пълното реализиране на тези 
инициативи;

9. призовава Комисията да представи спешно законодателното предложение относно 
новите финансови стимули за подкрепа на държавите членки в извършването на 
структурни реформи, включително  инструмент за конкурентоспособност и 
конвергенция (ИКК), основаващ се на общностния метод, като първа стъпка към 
европейски фискален капацитет; 

10. призовава Комисията да включи в обхвата на ИКК финансова подкрепа за 
структурните реформи в области, които блокират икономическата динамика и 
ефективност, като реформите на националните съдебни системи, с техническа 
подкрепа от Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието;

11. приветства използването от Комисията на пространството за маневриране, 
създадено от преразгледания ПСР, за да удължи сроковете за коригиране на 
прекомерния дефицит по седем процедури; призовава Комисията и Съвета да 
гарантират, че съдържанието и календарът на плана за фискална корекция се 
адаптират към спецификите на всяка държава и особено към тези на държавите „с 
дефицит“, включват гореспоменатото пространство за маневриране и пълно 
използване на структурните фондове, стабилни и устойчиви структурни реформи и 
посочване на инвестициите (по-конкретно в СДП), които са съществени за 
стимулиране на конкурентоспособността; призовава Комисията спешно да изясни 
начините, по които да се даде възможност при някои условия за еднократни 
програми за публични инвестиции с доказано въздействие върху устойчивостта на 
публичните финанси;

12. приветства изявлението на Комисията, че държавите „с излишък“ трябва да 
изпълнят своята роля в преодоляването на настоящата криза не само като намалят 
данъците и социалноосигурителните вноски, но и като увеличават 
възнагражденията, за да стимулират вътрешното търсене и да насърчават нови 
инвестиционни възможности; подчертава значението на положителните странични 
въздействия, които такива действия ще имат в целия ЕС; 

13. настоятелно призовава Комисията да разработи истинска европейска индустриална 
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политика и съгласувана европейска външнотърговска политика, основаваща се на 
взаимност и споделени минимални стандарти, по-конкретно по социални и 
екологични въпроси; счита, че единствено чрез интелигентно управление на 
взаимодействието си с „глобализацията“ Европа може да гарантира растеж, работни 
места и в случая на няколко държави членки, препоръчаното постепенно 
прехвърляне на ресурси от нетъргуеми сектори към търгуеми сектори; 

14. поздравява Комисията за признанието ѝ, че е необходимо повече внимание към 
разпределящото въздействие на реформите, и призовава Комисията да извършва 
подробна предварителна оценка на социалното въздействие на всички нови 
препоръчвани реформи и да извлича всички необходими заключения от предишните 
препоръки, включително тези, отправени към държави членки, които са обект на 
програми за финансова помощ;

15. призовава Комисията да представи законодателни предложения за завършване на 
ИПС чрез социален стълб, тъй като националните автоматични стабилизиращи 
механизми са блокирани в държавите членки, които най-много се нуждаят от тях; 
подчертава, че е необходима социална информационна таблица като градивен 
елемент на този стълб;

16. съгласява се, че действието на ЕЦБ „решително е допринесло за стабилността на 
еврозоната, като е ограничило спекулацията с държавен дълг“; счита обаче, че 
недостатъчният растеж и високите (и все още нарастващи) равнища на частна и 
публична задлъжнялост в много държави членки означават, че се изисква 
„внимателно управляван процес на намаляване на ливъриджа“; поради това 
призовава Комисията бързо да изпълни ангажиментите си към Парламента по 
пакета от два документа, за да задълбочи анализа за частичното заместване на 
емитирането на държавен дълг чрез съвместно емитиране под формата на фонд за 
обратно изкупуване и европейски дългови ценни книжа;

17. подчертава, че финансирането на реалната икономика, и по-специално на МСП, не е 
възстановено в периферията на ЕС; посочва, че сериозните различия в достъпа до 
кредит допълнително стимулират растящите тенденции към вътрешно 
разграничаване в ЕС и конкретно в еврозоната и унищожават вътрешния пазар чрез 
нелоялни условия на конкуренция; посочва също, че отрицателните икономически 
перспективи оправдават само отчасти толкова строги ограничения на 
кредитирането; призовава за по-внимателно наблюдение на практиките в банковия 
сектор за финансиране на реалната икономика, по-специално на икономически 
жизнеспособните МСП; призовава Комисията да даде приоритет на алтернативните 
източници на финансиране за МСП, по-конкретно чрез структурните фондове, 
Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд и 
обществените банки за развитие; 

18. настоятелно призовава Комисията да представи законодателно предложение за 
създаване на Единен оздравителен механизъм (включително Единен европейски 
орган и финансиран от съответния икономически сектор Единен европейски фонд), 
което е от същностно значение за завършването на Банковия съюз; настоятелно 
призовава Съвета бързо да приключи преговорите с Парламента относно 
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Директивата за схеми за гарантиране на депозитите и за Директива за 
възстановяване и оздравяване на банките (които да бъдат договорени паралелно);

19. призовава да се даде възможност за пряка банкова рекапитализация от Европейския 
механизъм за стабилност (ЕМС) веднага щом се изградят всички стълбове на 
Банковия съюз — а именно Единния надзорен механизъм и рамките за гарантиране 
на депозитите и за възстановяване и оздравяване; като се има предвид спешната
необходимост от Единен оздравителен фонд (ЕОФ), който да придружава Единния 
надзорен механизъм, подкрепя незабавното прехвърляне за по-ранен период на 
средства от ЕМС за захранване на ЕОФ, с определен период за възстановяване на 
средствата от страна на сектора; счита, че ЕМС трябва да подкрепи бюджета на ЕС 
и да се управлява по общностния метод;

20. приветства плана за действие на Комисията за засилване на борбата с данъчните 
измами и укриването на данъци и препоръките ѝ относно мерките за насърчаване на 
трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на 
данъчното облагане, както и относно агресивното данъчно планиране, приети на 6 
декември 2012 г.; подчертава, че честността и справедливостта при споделянето на 
товара изискват изцяло нов подход към укриването и избягването на данъци; 
призовава за спешни действия на Комисията и за ясна подкрепа от Съвета по тези 
досиета; 

21. призовава Съвета да приключи преговорите за данък върху финансовите 
трансакции и да включи по спешност в дневния си ред конвергенцията на 
данъчните системи в ЕС; 

22. призовава за спешно прилагане на пакета от два документа, чието пряко 
последствие ще бъде превръщането на ad hoc системата от „тройки“ в солидна в 
правно отношение структура по европейското право, която зачита минимални 
равнища на демократична отчетност;

23. подчертава, че европейският семестър по никакъв начин не трябва да застрашава 
прерогативите на Парламента; настоятелно призовава Комисията да гарантира 
пълноценното официално включване на Парламента във всички стъпки от процеса 
на европейския семестър, за да повиши легитимността на решенията, засягащи 
всички граждани; 

24. подчертава необходимостта от укрепване на демократичната отчетност пред 
Парламента на съществени елементи от функционирането на еврозоната, като ЕМС, 
решенията на Еврогрупата и наблюдението и оценяването на програмите за 
финансово подпомагане;

25. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че държавите членки включват 
националните си парламенти, социалните партньори и гражданското общество в 
процеса на европейския семестър като цяло, и по-конкретно в разработването и 
обсъждането на националните програми за реформи; 

26. подчертава значението на диалога между Европейския парламент и националните 
парламенти с оглед на постигането на изцяло функциониращ процес на европейски 
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семестър и постигане на необходимото равнище на демократична отчетност по 
отношение на всички участници; подчертава ползата от Европейската 
парламентарна седмица за европейския семестър за координация на 
икономическите политики (ЕПС 2013 г.); 

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
правителствата на държавите членки, на Комисията, на националните парламенти и 
на Европейската централна банка.


