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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0133/2012, внесена от Андрю Дъф, член на ЕП, с британско 
гражданство, от името на Съюза на европейските федералисти, призоваваща 
Европейския парламент съгласно член 48, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз да даде ход на създаването на фискален съюз

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията изразяват загриженост във връзка с постоянната финансова 
нестабилност и сериозните икономически трудности, пред които са изправени 
европейските граждани. По-специално те отбелязват, че новият междуправителствен 
договор следва да засили бюджетната дисциплина, въпреки че той няма да засегне 
проблема с държавния дълг. В този контекст те призовават Парламента да прибегне до 
процедурите, предвидени в Договора за Европейския съюз за обикновено 
преразглеждане на Договора, чиято цел следва да бъде да доведе до създаването на 
федерално икономическо правителство, което да бъде демократично отговорно пред 
Европейския парламент. Освен това те настояват за структурни реформи, за да се 
повиши равнището на конкурентоспособност и заетост в Европа. И накрая те настояват 
пред Парламента да изготви програма за свикването на нов конвент, който ще позволи 
да се осъществят тези промени и да се възстанови доверието на пазара и на гражданите 
в бъдещето на Европейския съюз.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Вносителят призовава Европейския парламент да поеме водеща роля с оглед на 
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създаването на фискален съюз. Той отправя няколко конкретни предложения —
емитиране на еврооблигации, което би изисквало наличието на обща бюджетна 
политика, провеждана от федерално икономическо ръководство, доизграждане на 
единния пазар и осъществяване на структурни реформи, насочени към повишаване на 
конкурентоспособността и заетостта чрез засилено сътрудничество — и призовава ЕП 
да свика нов конвент, чиято задача ще бъде да въведе измененията в Договора, които са 
необходими с оглед на създаването на фискален съюз, реформирането на финансовата 
система на ЕС и възстановяването на доверието на пазарите и гражданите в бъдещето 
на ЕС. 
Петицията може да се възприеме като част от споделяния от много хора стремеж към 
постигане на по-задълбочена фискална интеграция в еврозоната с цел да се преодолеят 
слабостите при създаването на Икономическия и паричен съюз (ИПС). Схващането, че 
ИПС следва да бъде по-силен и по-добре подготвен да се справи с предизвикателствата, 
които бъдещето може да крие, се споделя от основните институции на европейската 
сцена и съвпада със становището на Комисията.
На заседанието на Европейския съвет, проведено на 28 и 29 юни 2012 г., 
председателите на Комисията, Парламента, Европейския съвет и Европейската 
централна банка бяха приканени да разработят конкретна и обвързана със срокове 
пътна карта за постигане на действителен Икономически и паричен съюз. Междинният 
доклад от октомври беше последван от окончателен доклад на 13—14 декември.

Приносът на Комисията към окончателния доклад беше публикуван под формата на 
план за задълбочен и действителен икономически и паричен съюз на 28 октомври 2012 
г. В него Комисията разкри амбицията си да постигне цялостен банков, икономически, 
фискален и политически съюз и посочи стъпките в краткосрочен, средносрочен и 
дългосрочен план, които счита за необходими за постигането на тези цели. Необходимо 
е бъдещите действия да бъдат внимателно балансирани. Водещият принцип ще бъде, че 
всяка стъпка към по-висока степен на споделяне на риска трябва да се придружава от 
по-строга фискална дисциплина и от задълбочена интеграция. Необходимото 
задълбочаване на интеграцията на финансовото регулиране, фискалната и 
икономическата политика и съответните инструменти трябва да се придружава от 
съразмерно равнище на политическа интеграция, което гарантира наличието на 
демократична легитимност и отчетност. 

Ясно е, че един фискален съюз би бил част от последния етап на ИПС и следователно 
не би бил възможен без редица междинни стъпки, които да се предприемат преди това.
Към момента е възможно да се пристъпи към приемане на изменения в съответствие с 
действащия Договор, но за по-амбициозни изменения ще е необходимо изменение на 
Договора. Призивът на вносителите за свикване на Конвент, натоварен с въвеждането 
на необходимите изменения с оглед на създаването на фискален съюз, е един от 
възможните подходи за въвеждане на изменения в Договора.
Комисията се ангажира своевременно да представи ясни идеи за въвеждането на 
изменения в Договора, за да могат да се проведат дебати преди следващите избори за 
Европейски парламент през 2014 г. с цел определяне на законодателното основание за 
мерките в средносрочен план, което да предвиди създаване на значително по-здрава 
рамка за икономически и бюджетен надзор и контрол, допълнително развитие на 
европейския фискален капацитет за подкрепа на солидарността и прилагане на 
устойчив растеж, укрепващ структурните реформи, както и задълбочена интеграция на 
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вземането на решения в области като данъчната политика и пазара на труда като важен 
инструмент за солидарност. 

След публикацията на плана беше постигнат напредък в стъпките към изграждане на 
фискален съюз. Двата пакета, законодателно предложение, съдържащо два регламента, 
чието приемане беше определено за ключов непосредствен приоритет, получиха 
неформално одобрение в Съвета и Парламента и са на път да се превърнат в 
законодателство. Както беше съобщено от председателя Барозу на 20 февруари 2013 г., 
Комисията ще свика експертна група, която ще извърши задълбочен анализ на 
евентуалните ползи, рискове, изисквания и пречки от частичната замяна на емитиране 
на национален дълг чрез съвместно емитиране под формата на фонд за обратно 
изкупуване на дълга и европейски ценни книжа. Групата ще има за задача да извърши 
подробна оценка на техните евентуални характеристики по отношение на правните 
разпоредби, финансовата структура и необходимата допълнителна икономическа и 
бюджетна рамка. Демократичната отчетност ще бъде основен въпрос, който следва да 
се разгледа.
В допълнение [след решението относно следващата многогодишна финансова рамка за 
ЕС и преди края на 2013 г.] Комисията скоро ще представи следните предложения за 
допълване на действащата рамка за икономическо управление. i) мерки за гарантиране 
на по-висока степен на предварителна координация по основните проекти за реформа и 
ii) създаване на „инструмент за конвергенция и конкурентоспособност“ за предоставяне 
на финансова подкрепа за навременно прилагане на устойчив растеж, укрепващ 
структурните реформи. Новата система, която е изцяло в съответствие с метода на 
Общността, ще се основава на съществуващите процедури за надзор на ЕС. Тя ще 
съчетава задълбочената интеграция на икономическата политика с финансовата 
подкрепа и следователно ще спазва принципа, в съответствие с който стъпки към 
повече отговорност и икономическа дисциплина се съчетават с по-голяма солидарност.
Тя по-конкретно ще цели укрепване на структурния капацитет на икономиката на 
дадена държава членка да поема асиметрични шокове.

Също така през идните месеци, след предвиденото приемане на единен надзорен 
механизъм, Комисията ще внесе предложение за единен оздравителен механизъм, 
който ще отговаря за преструктурирането и оздравяването на банките в държавите 
членки, участващи в банковия съюз. Преди края на 2013 г. Комисията предвижда да 
представи предложение в съответствие с член 138, параграф 2 от ДФЕС за 
установяване на единна позиция за постигане от еврозоната на статут на наблюдател в 
изпълнителния съвет на МВФ и впоследствие за получаване на място в този съвет. 
Заключение

Призивът на вносителите за фискален съюз по принцип е в съответствие с визията на 
Комисията за окончателния етап на ИПС. Докато конкретните предложени действия се 
различават от непосредствения политически дневен ред на Комисията поради 
необходимата последователност на стъпките към задълбочена степен на интеграция, те 
са насочени към друга институция и представляват ценен принос към дебатите относно 
бъдещето на ИПС. 


