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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва комисията по бюджети и комисията 
по икономически и парични въпроси, като водещи комисии, да включат в своя доклад 
следните предложения:

1. приветства предложението за интегрирането на Европейския механизъм за 
стабилност (ЕМС) в правния ред на ЕС; припомня, че това интегриране трябва да 
се придружава от подходяща демократична отчетност; отбелязва, че единствено 
подобно интегриране би гарантирало управлението на механизма в съответствие с 
общностния метод, би позволило пълна съгласуваност на фискалните правила и 
задължения, би улеснило координацията на фискалната и икономическата  
политика и би засилило демократичната легитимност и отчетност чрез 
Европейския парламент; припомня, че правомощията на правоприемника на ЕМС 
не следва по никакъв начин да заменят, дублират или припокриват нормалния 
макроикономически и фискален надзор, предвиден във финансовите правила и 
разпоредби на ЕС, който трябва да остане от изключителната компетентност на 
Комисията, като същевременно се зачита автономията на правоприемника на 
ЕМС;

2. отбелязва, че функциите, които ще бъдат упражнявани от правоприемника на 
ЕМС, ще бъдат част от икономическата политика и че използването на 
наименованието „Европейски паричен фонд“ (ЕПФ) може да бъде подвеждащо в 
това отношение; освен това отбелязва, че правоприемникът на ЕМС ще изпълнява 
задачи, които излизат извън рамките на самото плащане; отбелязва, че в своето 
становище Европейската централна банка (ЕЦБ) предложи правоприемникът на 
ЕМС да запази наименованието „ЕМС“; отбелязва, че съкращението „ESF“ носи 
риск от объркване на бъдещия Европейски фонд за стабилност с Европейския 
социален фонд; с оглед на горепосоченото, призовава да се извърши правилна и 
цялостна оценка на последиците от избора на наименование за правоприемника 
на Европейския механизъм за стабилност преди да се вземе такова решение;

3. припомня, че паричната политика в Съюза е от изключителната компетентност на 
ЕЦБ;

4. счита, че като се има предвид цялата институционална структура на ЕС и 
еврозоната, системата на Международния валутен фонд (МВФ) не следва да бъде 
изцяло транспонирана в правната рамка на ЕС;

5. припомня, че предложението на Комисията предвижда създаването на 
правоприемник на ЕМС като орган на ЕС, при което ЕМС се отчита пред 
Европейския парламент и Съвета и подлежи на съдебен контрол от страна на 
Съда на Европейския съюз; отбелязва предложените разпоредби относно 
отчетността на бъдещия правоприемник на ЕМС;

6. счита, че съответната рамка за отчетност за бъдещия правоприемник на ЕМС 
следва да се отнася до икономическото управление като цяло; припомня 
отправеното от Парламента искане за междуинституционално споразумение в 
тази област;
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7. счита, че всяко временно споразумение между Европейския парламент и 
правоприемника на ЕМС би изпратило сигнал, който увеличава автономността на 
последния, докато твърдата позиция на Парламента е, че то следва да бъде 
включено в Договора и правния ред на ЕС, както се предлага от Комисията;

8. изисква Европейският парламент да бъде информиран незабавно и по подходящ 
начин за решенията, които са били взети от правоприемника на ЕМС и одобрени 
от Съвета; настоятелно призовава бъдещия изпълнителен директор на 
правоприемника на ЕМС да поддържа прозрачен и редовен диалог с комисията по 
икономически и парични въпроси на Европейския парламент;

9. подчертава, че пълната, точна и навременна информация е предпоставка за 
подходяща отчетност; поради това настоява за установяването на възможно най-
висок стандарт на прозрачност и отчетност в бъдещото междуинституционално 
споразумение между правоприемника на ЕМС и Европейския парламент относно 
решенията на правоприемника на ЕМС, контекста на тези решения, достъпа до 
документите на правоприемника на ЕМС и протоколите от неговите разисквания;

10. подчертава необходимостта от демократична отчетност на бъдещия Съвет на 
директорите на правоприемника на ЕМС; изразява съжаление относно липсата на 
институционално участие в предложената процедура за подбор на членовете му и 
призовава за включването на Европейския парламент и Европейския съвет в 
решението за тяхното назначаване;

11. изисква на Европейската сметна палата да бъде дадена ясна и официална роля в 
процедурата по освобождаване от отговорност на правоприемника на ЕМС, както 
и съответните доклади да бъдат разглеждани от Европейския парламент;

12. призовава да се полагат усилия за осигуряване на балансиран от гледна точка на 
половете състав на управляващите органи на правоприемника на ЕМС и в краткия 
списък с кандидати за длъжността изпълнителен директор;

13. разбира, че е необходимо държавите членки да участват в процедурите за вземане 
на решения, които оказват въздействие върху фискалните ресурси; подчертава 
обаче, че правоприемникът на ЕМС е инструмент за управление на кризи и 
поради това следва да може да действа бързо; призовава за постигане на 
правилния баланс между осигуряването на демократичен контрол на 
правоприемника на ЕМС и неговата отчетност пред участващите държави членки, 
от една страна, и необходимостта да се даде възможност за бързо предприемане 
на необходимите действия, от друга страна; признава бюджетните правомощия на 
националните парламенти и отбелязва разпоредбите, които гарантират 
прозрачността на правоприемника на ЕМС и неговата отчетност пред 
националните парламенти на членовете на ЕМС и на другите участващи държави 
членки; 

14. призовава за иницииране на съдържателна реформа на ЕМС в краткосрочен план 
чрез преразглеждане на Договора за ЕМС, без да се засягат по-амбициозните 
промени в бъдеще; отбелязва, че тази реформа следва да се фокусира върху 
укрепването на ИПС и подобряването на процедурата за вземане на решения, 
особено в неотложни ситуации;
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15. отбелязва, че както включването на ЕМС, така и въвеждането на правоприемника 
на ЕМС променят институционалната структура на ЕС; поради това призовава 
въпросът да бъде включен в по-широките дискусии относно евентуалното бъдещо 
преразглеждане на Договорите.
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