
 

Икономически растеж: как ЕП полага
фундамента за бъдещето
 
След избухването на икономическата криза Парламентът свърши много работа за
възстановяването на доверието във финансовата система и насърчаването на
растежа.
 
Депутатите приеха нови регулации за банките, подкрепиха амбициозен
инвестиционен план, засилиха координацията на икономическите политики в
рамките на ЕС и предложиха мерки срещу избягването на данъци. Европейската
комисия публикува на 31 май документ, който очертава перспективите пред
икономическия съюз в Европа. В тази връзка прочетете какво Парламентът е
направил до момента и за какви допълнителни стъпки настояват депутатите.
 
 
 
Предпазване на данъкоплатците от последиците на кризата
 
 
 
Финансовата криза през 2008 г. открои слабостите в банките и държавните бюджети в
Европа. Много правителства регистрираха бюджетни дефицити дори и в годините на
бум, но нещата се влошиха значително, когато данъчните приходи намаляха, а банките
се оказаха на ръба на колапс и се нуждаеха от бюджетна подкрепа, за да оцелеят.
 
 
 
За да подобрят контрола върху банките, депутатите одобриха законодателство, което
даде на Европейската централна банка правомощия за пряк надзор над повече от 100
от най-големите банки в евро зоната. Други важни цели бяха гарантирането на
спестяванията до 100 000 евро за всички вложители и налагането на принципа, че
данъкоплатците са последните, които трябва да поемат каквито и да е разходи при
фалита на банки. Тези важни положения бяха в основата на приетото законодателство
за преструктуриране на банки в затруднено положение.
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20130521IPR08733/parlamientt-odobri-planovietie-za-iedinien-bankov-nadzor-na-ies
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20140411IPR43458/iep-dankoplattsitie-viechie-niama-da-spasiavat-bankitie-v-zatrudnieno-polozhieniie


Парламентът също така затегна капиталовите изисквания за банките, за да ги застави
да заделят висококачествен капитал, който да намали ефекта от бъдещи финансови
шокове. В момента депутатите работят по нови изменения на правилата.
 
 
 
Европейският съюз също така взе мерки за засилване на координацията на
икономическите и бюджетните политики на страните в ЕС. Това доведе до създаването
на Европейския семестър - ежегоден цикъл, в рамките на който Европейската комисия
прави конкретни препоръки към държавите-членки, те се одобряват от правителствата
в Съвета, а след това се изпълняват на национално ниво. Парламентът активно
участваше в подготовката на законодателните пакети, известни като „пакета от шест
законодателни акта“ и „пакета от два законодателни акта“.
 
Избягването на данъци бе идентифицирано като ключов проблем от ЕП, тъй като то е
една от причините за недостига на бюджетни приходи в държавите-членки.
Парламентът създаде няколко комисии, които проведоха разследвания и излязоха с
препоръки за затваряне на пролуките в законодателството, позволяващи на компании и
физически лица да плащат несправедливо ниски данъци.
 
 
 
Мобилизиране на инвестиции
 
 
 
Проблемите на банките и големите бюджетни дефицити означаваха, че за определен
период от време липсваше и публично, и частно финансиране за проекти, които могат
да дадат нов тласък на икономическия растеж. За да промени това, ЕС стартира през
2015 г. тригодишен инвестиционен план. Той предлага на инвеститорите гаранции от ЕС
за покриване на загуби, за да мобилизира 315 млрд. евро публични и частни
инвестиции. Тези пари трябва да се насочат към амбициозни проекти с висока
доходност.
 
 
 
До момента резултатите от инициативата са обнадеждаващи и затова Парламентът ще
гласува в пленарна зала през юни относно удължаване на функционирането на
Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Новата цел ще бъде
увеличаване на обема на инвестициите в европейската икономика до 500 млрд. евро до
края на 2020 г. Предвижда се иновативните малки и средни предприятия да бъдат сред
ключовите бенефициенти от удължения план.
 
Още стъпки за укрепване на икономиката
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20130416IPR07333/parlamientt-ghlasuva-pakiet-ot-rieformi-za-po-silni-banki-v-ies
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599385/EPRS_BRI(2017)599385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/economy/20160613STO31998/ievropieiskiiat-siemiestr-kak-stranitie-v-ies-koordinirat-ikonomichieskitie-si-politiki
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20150318TST35503
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20150417STO42603/iep-ghlasuva-za-fond-za-riealiziranie-na-inviestitsionniia-plan-na-ies
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170515IPR74885/meps-want-future-oriented-investments-in-neediest-eu-economies
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170515IPR74885/meps-want-future-oriented-investments-in-neediest-eu-economies


 
 
Депутатите в ЕП последователно настояват за дълбоки реформи в областта на
икономическата и паричната политики. В доклад, приет през февруари, те призоваха за
създаването на специален бюджет за еврозоната. Този бюджет би помагал на страните
да преодоляват по-лесно икономически шокове и би ги подкрепял при адаптирането на
техните икономики към нови предизвикателства. Докладът се обявява също така за
засилване на ролята на Европейския парламент и националните парламенти в
Европейския семестър и за налагането на повече отчетност във вземането на решения
за икономическата политика.
 
 
 
Създаването на работни места и стимулирането на растежа остават в основата на
работата на Парламента. Един от големите приоритети е създаването на единен
цифров пазар чрез премахване на пречките пред електронната търговия, слагането на
край на роуминга и на гео-блокирането и хармонизацията на авторските права. Всичко
това би дало силен тласък на дигиталната икономика в Европа.
 
 
 
В същото време се предприемат стъпки за укрепването на социалните и трудовите
права в ЕС. ЕП прие неотдавна доклад по темата, предлагащ конкретни инициативи за
осигуряването на достойни условия на работа при всички форми на заетост и
постигането на баланс между личния и професионалния живот.
 
Дебат за бъдещето на европейската интеграция
 
 
 
До края на юни Комисията ще публикува пет документа, които трябва да послужат за
начало на дебат относно бъдещето на Европа. Всеки един документ е посветен на
конкретна тема: социалното измерение на Европа, глобализацията, икономическият и
паричният съюз, отбраната и финансите. Те ще съдържат идеи и варианти за това как
би могла да изглежда Европа към 2025 г., но няма да включват конкретни
предложения. Инициативата приключи с годишното обръщение относно състоянието на
ЕС, което председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер направи на 13 септември.
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170210IPR61812/iep-priedstavia-svoiata-viziia-za-bdieshchieto-na-ies
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20150625TST70823
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/20150625TST70823
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20170113STO58070/po-sotsialna-ievropa-vriemie-ie-da-promienim-razbiranieto-si-za-ievropieiskiia-proiekt
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20170219STO63247/bdieshchieto-na-ievropa-diebatt-za-rieformiranieto-na-ies
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20170911STO83545/vidieo-izbrani-momienti-ot-diebata-za-sstoianiieto-na-ies
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20170911STO83545/vidieo-izbrani-momienti-ot-diebata-za-sstoianiieto-na-ies


Повече за работата по законодателни приоритети  (EN)
Икономически съюз
По-дълбок и справедлив икономически и паричен съюз
Подобряване на Европейския семестър
Единен надзорен механизъм за банките
Единен механизъм за преструктуриране на банки в затруднено положение
Изменения на правилата за капиталовите изисквания към банките
Инвестиционен план за Европа
Бюджет на еврозоната
Заетост и социални аспекти

Материали на Изследователската служба на ЕП (EN)
Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) 2.0
Преглед на икономическия и паричния съюз (анализ)
Промени в капиталовите изисквания към банките
Бюджет на еврозоната: алтернативи за реформи (анализ)
Европейски стълб за социалните права (с подкаст)

Видеоматериали и снимки
Европейската банкова система
ЕФСИ
Избягване на данъци
Комисия на икономически и парични въпроси
Социални аспекти
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http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/package-economic-union
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-eurogroup-accountable-and-democratic-decision-making
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-european-semester-improvement
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-single-supervisory-mechanism
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-single-supervisory-mechanism
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-strengthened-industrial-base-financial-services/file-amendments-of-the-capital-requirements-directivecapital-requirements-regulation
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-investment-plan-for-europe-%E2%80%93-european-fund-for-strategic-investments
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-a-euro-area-treasury
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/file-stronger-focus-on-employment-and-social-performance
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593531/EPRS_BRI%282016%29593531_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/578970/IPOL_IDA%282016%29578970_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599385/EPRS_BRI%282017%29599385_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/589774/EPRS_IDA(2016)589774_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586657
http://audiovisual.europarl.europa.eu/european-banking-system
http://audiovisual.europarl.europa.eu/investment-plan
http://audiovisual.europarl.europa.eu/PANA
http://audiovisual.europarl.europa.eu/ECON-committee
http://audiovisual.europarl.europa.eu/eu-social-pillar


Европейският парламент положи много усилия за укрепване на икономиката и полагане на  ново начало на растежа ©AP
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Европейският семестър: инструмент за поддържане на баланс
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=74b56a39-0354-4376-95fc-a62400a839ac

Инвестиции в Европа за изход от рецесията
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=c466a070-502c-448a-8f5b-a4d000e76007

Бъдещето на Европа: Еврозоната трябва да се засили
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/the-future-of-europe-the-eurozone-needs-to-muscle-up-pervenche-
beres-reimer-boege
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Укрепване на банките
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=a8fa4762-9f7d-42e5-a373-a36500e18461

Последният стълб на банковия съюз: фонд за защита на спестяванията
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=e7cf60c7-15b4-41fe-b8a1-a5bf00dfc4d2

Европейският парламент се бори с данъчните измами
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=efbc918c-7fe7-4ec2-ac2b-a6c500c47f69
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