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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси:

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще приеме:

1. Позоваване на доклада Monti1 и резолюцията на Парламента относно 
осигуряване на единен пазар2,

2. като има предвид, че устойчивият икономически растеж представлява 
предварително условие за икономическа и социална стабилност(съображение Д),

3. като има предвид, че всички подобрения на процесите на икономическо 
наблюдение и управление трябва да се основават на точни, надеждни и 
съпоставими статистически данни относно съответните икономически политики и 
позиции на съответните държави-членки (съображение И),

4. като има предвид, че е необходимо да бъде засилена съгласуваността между 
краткосрочните, средносрочните и дългосрочните публични инвестиции, и като има 
предвид, че е необходимо тези инвестиции, по-специално в областта на 
инфраструктурата, да бъдат ефикасно използвани и разпределяни за целите на 
стратегията „Европа 2020“, най-вече във връзка с научноизследователската и 
развойната дейност, иновациите и образованието, с цел увеличаване на 
конкурентоспособността, подкрепа на производителността, разкриване на работни 
места и укрепване на единния пазар (съображение М),

– да включи следните препоръки в приложението към предложението за резолюция:

5. изпълни съществуващия Пакт за стабилност и растеж, което включва нова 
система на управление с отделен пакт за растеж и заетост, основан на 
действителни икономически цели, включително заетост и инвестиции, за да 
даде на разкриването на работни места същата значимост както на контрола 
на бюджетния дефицит, и разработен като правен инструмент на основание 
на член 121 от ДФЕС (препоръка 1, ново тире);

6. въведе рамка за задълбочено аналитично наблюдение (включително индекс със 
специални начални стойности за ранно предупреждение) със съответните 
методологични инструменти и прозрачност с цел ефективно многостранно 
наблюдение, основано на ключови икономически показатели (реални и номинални), 
които могат да повлияят върху позициите, свързани с конкурентоспособността, в 
това число, но не ограничена само до, темп на растежа, състав на националния БВП, 
равнище на заетостта, промени в реалния обменен курс, промени, свързани с 
разходите за труд, текущата сметка/платежния баланс, ръста на кредитирането,

                                               
1

„Нова стратегия за единния пазар — в служба на европейската икономика и европейското общество“, 
доклад до председателя на Европейската комисия от проф. Mario Monti, 9 май 2010 г.
2 P7_TA(2010)0186.
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образуване и приток на капитали, развитие на производителността, и развитие на 
пазарите на активи (включително частния дълг и пазарите на жилища), 
инвестициите в научноизследователска и развойна дейност като процент от 
БВП, намаляването на емисиите на парникови газове, дела на завършващите 
средно и висше образование и намаляването на бедността (препоръка 1, второ 
тире);

7. установи общи правила за по-активно използване на основните насоки за 
икономическите политики като ключов инструмент за икономическо ръководство, 
наблюдение и специфични за отделните държави-членки препоръки, в съответствие 
със стратегията „ЕС 2020“, като се акцентира върху растежа, структурните 
реформи, производителността и конкурентоспособността и като същевременно се 
вземат предвид допирните точки и разликите между държавите-членки, като се 
засилват сравнителните конкурентни предимства на държавите-членки (препоръка 
1, четвърто тире, заличаване на последната част);

8. определи шестмесечен период на ЕС за разглеждане на интегрираните насоки на 
национално равнище и на равнище ЕС, като остави пространство за широки 
разисквания на финансови въпроси и на състоянието на икономиката в ЕС,
което би позволило действителен и навременен принос от всички заинтересовани 
страни (препоръка 1, седмо тире);

9. да не отправя следната препоръка: „започне процедура при прекомерен 
дефицит/процедура на наблюдение при прекомерен дълг въз основа на равнището 
на брутния дълг. Тези процедури, включващи обстойни редовни доклади относно 
динамиката и движението на дълга, би следвало да бъдат започнати за всички 
държави-членки, в които равнището на държавния дълг надвишава прага от 60% и 
не намалява със задоволителен темп. Процедурата при прекомерен дефицит остава в 
готовност, докато държавата изпълнява средносрочната си фискална цел и се 
отменя, след като равнището на дълга е под 60 %;“ (заличаване на препоръка 2, 
първо тире);

10. създава предварително определени и предварителни стимули, за които Комисията 
взема решение, за да улесни стъпките за ранно предупреждение и да ги приложи 
постепенно (препоръка 2, седмо тире; частично заличаване);

11. направи необходимите промени във вътрешната процедура за вземане на решение в 
Комисията, за да гарантира ефективно и бързо прилагане на съответните предпазни 
санкции (препоръка 2, девето тире; частично заличаване);

12. създадат конкретна за еврозоната рамка за засилено наблюдение, съсредоточена 
върху прекомерните макроикономически отклонения, конкурентоспособността на 
цените, реалните обменни курсове, ръста на заемите и движенията по текущата 
сметка на засегнатите държави-членки, инвестициите в научноизследователска и 
развойна дейност като процент от БВП, намаляването на емисиите на 
парникови газове, дела на завършващите средно и висше образование и 
намаляването на бедността (препоръка 3, първо тире);

13. да не отправя следната препоръка: „укрепят секретариата и кабинета на 
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председателя на Еврогрупата,“ (заличаване на препоръка 3, трето тире);

14. Създаване на програма за ограничаване на щетите и осигуряване на финансово 
възстановяване при извънредни обстоятелства, свързани с очакван висок риск 
(препоръка 4, заглавие);

15. бързо създаване на европейска агенция за дълга чрез обединяване на част от 
националния публичен дълг на държавите-членки в обща система с взаимни 
гаранции, която ще емитира нов дълг с единен лихвен процент, като по този 
начин се намали рискът от появата на спекулативни атаки, каквито се 
наблюдаваха в случая на Гърция. Тази агенция би могла също така да емитира 
общи дългови емисии (еврооблигации) с цел финансиране на специфични 
европейски инвестиционни проекти, в идеалния случай чрез бюджета на ЕС 
(препоръка 4, ново тире);

16. укрепи политиката на сближаване на ЕС в тясно сътрудничество с Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ), за да намали структурните слабости и увеличи 
конкурентоспособността на икономически по-слабите и най-отдалечените 
региони (препоръка 5, второ тире);

17. укрепи единния пазар, като насърчи електронната търговия и 
транснационалната търговия, опрости процедурите за плащане онлайн и 
хармонизира фискалните инструменти като средство за засилване на 
доверието на потребителите в европейската икономика (препоръка 5, ново 
тире);

18. продължи усилията във връзка с хармонизацията на данъчната политика на 
равнище ЕС (препоръка 5, ново тире);


