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Резолюция на Европейския парламент относно съобщението на Комисията относно 
социалното измерение на Икономическия и паричен съюз (ИПС)
(2013/0000(RSP))

Европейският парламент,

- като взе предвид съобщението на Комисията от 2 октомври 2013 г., озаглавено 
„Укрепване на социалното измерение на Икономическия и паричен съюз (ИПС)“ 
(COM(2013) 690 окончателен),

- като взе предвид доклада на председателя на Европейския съвет Херман ван 
Ромпьой до Европейския съвет от 26 юни 2012 г., озаглавен „Към един истински 
икономически и паричен съюз“ (EUCO 120/12),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2012 г., озаглавено 
„Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз: Начало на 
дебат на европейско равнище“ (COM(2012) 777 окончателен 2),

- като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 14 декември 2012 г. 
относно пътната карта за завършването на Икономическия и паричен съюз (EUCO 
205/12), 

- като взе предвид съобщението на Комисията от 20 март 2013 г., озаглавено „Към 
задълбочен и истински Икономически и паричен съюз: Въвеждане на инструмента 
за конвергенция и конкурентоспособност“ (COM(2013) 165 окончателен),

- като взе предвид съобщението на Комисията от 20 март 2013 г., озаглавено „Към 
задълбочен и истински Икономически и паричен съюз: Предварителна координация 
на важните реформи в икономическата политика“ (COM(2013) 166 окончателен), 

- като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 14 март 2013 г. (EUCO 
23/13) и заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. (EUCO 104/2/13),

- като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2012 г., озаглавена „Към един 
истински икономически и паричен съюз“ 1,

- като взе предвид съобщението на Комисията от 20 февруари 2013 г., озаглавено 
„Социални инвестиции за растеж и сближаване, включително изпълнение на 
Европейския социален фонд за периода 2014–2020 г.“ (COM(2013) 83 окончателен) 
и своята резолюция от 12 юни 2013 г. по този въпрос 2, 

- като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси от 30 
септември 2013 г .  относно „Европейски семестър за координация на 

                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0430.
2  P7_TA-PROV(2013)0266.
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икономическата политика: изпълнение на приоритетите за 2013 г.“1,

- като взе предвид публичното изслушване, организирано от комитета на комисията 
по заетост и социални въпроси на 9 юли 2013 г. относно „Социалното измерение на 
Икономическия и паричен съюз (ИПС) — европейската схема за обезщетения при 
безработица“,

- като взе предвид документа относно автоматичните стабилизатори от 4 октомври 
2013 г., публикуван от работната група на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване“ на Комисията, 

- като взе предвид обзора на политиките на Центъра за европейска политика от 13 
септември 2013 г., озаглавен „Разработване на социалното измерение на задълбочен 
и истински икономически и паричен съюз“,

- като взе предвид подробния план на „Нашата Европа“ (Notre Europe) за „Циклична 
шокова осигурителна схема в еврозоната“ от септември 2013 г., 

- като взе предвид бележката за обсъжданията на персонала на Международния 
валутен фонд (МВФ), озаглавена „Към фискален съюз за еврозоната“, от септември 
2013 г. (SDN/13/09), 

- като взе предвид въпроси ххх до Комисията и ххх до Съвета относно социалното 
измерение на Икономическия и паричен съюз (O-000000/2013 – B7-0000/2013) и (O-
000000/2013 – B7 0000/2013),

- като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.като има предвид, че безработицата в ЕС достигна тревожното равнище от 26,6 
милиона души2;

Б. като има предвид, че младежката безработица достигна безпрецедентни равнища, 
възлизайки средно на 23 % за ЕС като цяло;

В. като има предвид, че дълготрайната безработица е нараснала в повечето държави 
членки и достигна рекордни равнища в ЕС като цяло;

Г. като има предвид, че структурната безработица и несъответствията между 
предлагането и търсенето както на качеството, така и на количеството на труда се 
увеличават; 

Д. като има предвид, че от 2007 г. насам равнищата на бедност в ЕС се увеличават, като 
същевременно доходите на домакинствата спадат, което доведе до това 24,2 % от 
населението на ЕС понастоящем да е изложено на риск от бедност или социално 
изключване;

Е. като има предвид, че бедността сред работещите постоянно се увеличава от началото 
                                               
1  A7-0322/2013.
2 Трудова заетост и социално положение в ЕС: Тримесечен преглед, октомври 2013 г.
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на кризата насам; 

Ж. като има предвид, че увеличаването на бедността сред работещите и домакинствата 
на безработни доведе до повишаване на равнището на детската бедност;

З. като има предвид, че съществуват трайни различия между държавите — членки на 
ЕС, които водят до бърза поляризация на безработицата, особено в рамките на 
еврозоната; 

И. като има предвид, че социалните неравенства в рамките на еврозоната са нараснали 
по-бързо, отколкото в ЕС; 

Й. като има предвид, че през 2012 г. безработицата в периферията на еврозоната 
достигна средно равнище от 17,3 %, докато в центъра на еврозоната тя възлиза на 
7,1 %; 

К. като има предвид, че средният процент на младите хора, които нито работят, нито са 
в системата на образованието и обучението, достига 22,4 % в периферията, докато в 
центъра на еврозоната той е 11,4 %; 

Л. като има предвид, че равнищата на бедността са се увеличили в две трети от 
държавите – членки на ЕС, но в останалата една трета се стабилизираха;

М. като има предвид, че бяха предприети важни стъпки за укрепване на 
икономическото управление на ЕС, но Европа заплати много висока икономическа и 
социална цена;

Н. като има предвид, че обсъждането на социалните неравенства трябва да бъде
поставено при еднакви условия с обсъждането на макроикономическите дисбаланси;

О. като има предвид, че скорошното развитие в областта на икономическото 
управление създаде неравновесие по отношение на член 121 и член 148 от ДФЕС;

П. като има предвид, че ЕС трябва да продължи да работи за споделянето на тежестта 
на задълженията, за да се избегне ориентирана надолу спирала, водеща до социален 
дъмпинг в периферията и в центъра;

Р. като има предвид, че на 9 юли комисията по заетост и социални въпроси гласува в 
полза на това 25 % от финансирането на политиката на сближаване да се предоставят 
на Европейския социален фонд (ЕСФ);

С. като има предвид, че комисията по заетост и социални въпроси организира публично 
изслушване на 9 юли относно „Социалното измерение на ИПС — европейската схема 
за обезщетения при безработица“, което установи необходимостта от автоматични 
стабилизатори на равнището на еврозоната и проучи възможните начини за тяхното 
въвеждане;

Т. като има предвид, че общата парична политика утежнява бизнес циклите, като 
предизвиква „прегряване“ в държави, които преминават през възходяща фаза, и дори 
още по-слаб растеж в държавите, които вече са в период на рецесия; 
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У. като има предвид, че ефективността на използването на фискалната политика като 
инструмент за стабилизиране също е ограничена в рамките на ИПС поради силните 
търговски връзки, водещи до мащабно разпространяване на отрицателните последици, 
и координацията на данъчните политики посредством Пакта за стабилност и растеж;

Ф. като има предвид, че от 2010 г. насам разходите за социална сигурност са изгубили 
своята роля като национален автоматичен стабилизатор в еврозоната;

Х. като има предвид, че държавите членки с дългогодишни традиции във 
висококачествения социален диалог са се доказали като по-устойчиви на кризата; 

Ц. като има предвид, че Тройката потвърди, че висококачественото участие на 
социалните партньори и активният социален диалог, включително на национално 
равнище, са от съществено значение за успеха на всички реформи, и по-специално на 
реформите в областта на ИПС;

Ч. като има предвид, че Съветът на Европа определи като незаконни някои реформи на 
трудовото право, наложени от Тройката в Гърция1, и че МОТ установи, че съществуват 
редица повтарящи се и мащабни интервенции в областта на свободното и доброволно 
колективно договаряне, както и съществен дефицит на социалния диалог при мерките 
за икономии, предприети в тази държава членка2;

1. приветства дългоочакваното съобщение на Комисията относно социалното 
измерение на Икономическия и паричен съюз (ИПС) и счита, че това е още една стъпка 
към изграждането на истинско социално измерение на ИПС; 

2. решително подкрепя предложеното създаване на таблица на основните социални 
показатели и показатели за заетост, които да бъдат включени в процедурата при 
макроикономически дисбаланси (ПМД) и да бъдат използвани при изготвянето на 
съвместен доклад на Комисията за заетостта;

3. изразява съжаление, че предложените показатели са недостатъчни, за да се обхванат 
изцяло ситуациите в областта на заетостта и социалните въпроси в държавите членки;

4. призовава предложеният показател за равнището на младежка безработица да 
включва млади хора на възраст до 30 години, както се предвижда от гаранцията за 
младежта, на доброволен принцип; 

5. призовава за включване в таблицата на допълнителни показатели, по-специално 
равнището на детска бедност, показател за достойния труд и европейски индекс на 
заплатата, която осигурява съществуването, за да се даде възможност за правилна 
оценка на социалната ситуация в Европа; 

6. призовава Съвета да определи конкретни критерии за заетостта и социални 
показатели под формата на минимално равнище на ЕС на социална закрила, за да се 
предизвикат своевременни мерки за активизиране на равнище ЕС;

                                               
1 http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=8125
2 http://www.ilo.org/brussels/press/press-releases/WCMS_193308/lang--en/index.htm
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7. приканва Комисията и държавите членки да създадат механизъм, който да позволява 
на социалните партньори да участват пълноценно при определянето на социални 
показатели и показатели за заетост;

8. подчертава необходимостта да се гарантира, че наблюдението на заетостта и 
социалното развитие води до проактивни мерки, насочени към свеждането до минимум 
на социалните различия между държавите членки и предотвратяване на социалния 
дъмпинг; 

9. изразява съжаление, че Комисията не е обърнала нужното внимание на въпроса за 
изключването на социалните инвестиции при изчисляването на равнищата на дефицита 
на държавите членки;

10. подчертава, че включването на социалните инвестиции при изчисляването на 
равнищата на дефицита значително отслабва ролята на структурните фондове като 
инструменти за сближаване; 

11. изразява съжаление, че оценката на риска, извършена в рамките на процедурата при 
макроикономически дисбаланси, не отчита правилно социалните последици от 
икономическата взаимозависимост между държавите членки;

12. изразява съжаление относно липсата на достатъчно разисквания от страна на 
Комисията относно ролята и условията на автоматичните стабилизатори в нейното 
съобщение от 2 октомври 2013 г. и отново отправя призива си към Комисията за 
изготвяне на Зелена книга относно автоматичните стабилизатори в еврозоната; 

13. приветства предложението за разширяване на участието на социалните партньори в 
процеса на европейския семестър, наред с другото, в рамките на комитета за социален 
диалог преди годишното приемането на ГОР;

14. изразява съжаление във връзка с твърде формалния характер на 
макроикономическия диалог и в тази връзка призовава за активизиране на ролята на 
социалните партньори в рамките на европейския семестър;

15. призовава Комисията да включи изцяло доклада на Парламента относно 
европейския семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 
приоритетите за 2013 г., съобщението си относно социалното измерение на ИПС и 
резолюцията на Парламента на тази тема при изготвянето на годишния обзор на 
растежа (ГОР) за 2014 г.; 

16. приканва Европейския съвет през декември да определи конкретни стъпки напред 
по отношение на изграждането на истински социален и трудов стълб като част от ИПС 
въз основа на общностния метод, както и по-нататъшно да разработи начини за 
въвеждане на европейска схема за обезщетения при безработица като автоматичен 
стабилизатор за еврозоната; 

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на 
Съвета и на Европейския съвет.


