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Резолюция на Европейския парламент относно приноса към пролетното заседание 
на Европейския съвет през 2009 г. във връзка с Лисабонската стратегия

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено  „Доклад за изпълнението 
на Програмата на Общността от Лисабон за 2008-2010 г.“1 и специфичните за 
отделните държави препоръки,

– като взе предвид 27-те национални програми за реформи в рамките на Лисабонската 
стратегия, представени от държавите-членки,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейските интереси: 
постигане на успех в ерата на глобализацията“2,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно напредъка в изпълнението на 
прегледа на единния пазар, 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Доклад за достъпа до 
пазара и определянето на рамка за по-ефективно международно сътрудничество в 
областта на нормативната уредба“3,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Актуализирана 
стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и 
обучението“4,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Нови умения за нови 
работни места – Изпреварващо предвиждане на потребностите на пазара на труда и 
осигуряване на съответстващи на тях умения“5,  

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Политиката на 
сближаване: инвестиране в реалната икономика“6,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Европейски план за 
икономическо възстановяване“7,

– като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 относно 

1 COM(2008)881.
2 COM(2007)581.
3 COM(2008)874.
4 COM(2008)865, SEC(2008)3047, SEC(2008)3048.
5 COM(2008)868, SEC(2008)3058/2´.
6 COM(2008)876.
7 COM(2008)800.
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създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията1,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от март 2000 г., март 2001 г., 
март 2005 г., октомври 2005 г., март 2006 г., март 2007 г. и март 2008 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2007 г. относно „Европейските 
интереси: постигане на успех в ерата на глобализацията“2, 

– като взе предвид своята резолюция от 20 февруари 2008 г. относно интегрираните 
насоки за растеж и работни места (част: общи насоки за икономическите политики 
на държавите-членки и Общността): начало на новия цикъл (2008-2010 г.)3 , 

– като взе предвид своята резолюция от 18 ноември 2008 г. относно „ИПС@10: 
първите десет години на Икономическия и паричен съюз и бъдещите 
предизвикателства“4,

– като взе предвид член 103, параграф 2 от своя Правилник,

I. Финансовата криза и икономическите/социалните последствия
1. отбелязва, че световната финансова криза, произтичаща от световните 

макроикономически дисбаланси и световната кредитна криза, нанесе тежки 
поражения на финансовите системи по целия свят, включително в ЕС; отбелязва 
също, че световната финансова криза доведе до сериозен срив в капитализацията на 
фондовите пазари по целия свят и че нейното отрицателно отражение върху 
„реалните икономики“ е значително, по-специално последиците за трудовата 
заетост и социалното положение са значителни; подчертава, че финансовите пазари 
са от решаващо значение за „реалната икономика“ и че един от приоритетите – 
освен запазването на работни места – за растеж и заетост е да се задвижат отново 
капиталовите потоци, като се предоставят кредити и финансиране за инвестициите, 
което изисква възвръщане на доверието и увереността чрез ясни ангажименти и 
правителствени гаранции, както и чрез по-добър надзор, обхващащ всички 
финансови пазари в световен мащаб, и регулиране, подкрепящо отговорно 
предоставяне на кредити на пазарите;

2. препоръчва краткосрочните мерки, прилагани в противовес на незабавните преки 
последици от кризата и за минимизиране на отрицателните въздействия върху 
реалната икономика, и пакетите от мерки за възстановяване да се последват от 
координиран дългосрочен план за действие, който да изведе икономиките в ЕС на 
пътя на устойчивия растеж и да представлява защита срещу подобни кризи за в 
бъдеще;

3. припомня, че в своята резолюция относно Лисабонската програма още преди 
година5 Парламентът изтъкна „първостепенното значение на запазването на 

1 COM(2008)867, SEC(2008)3055, SEC(2008)3056.
2 Приети текстове, P6_TA(2007)0533.
3 Приети текстове, P6_TA(2008)0058.
4 Приети текстове, P6_TA(2008)0543.
5 Резолюция от 20 февруари 2008 г. относно приноса към пролетното заседание на Европейския съвет 
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стабилността на финансовите пазари“, отбеляза, „че неотдавнашната криза с 
ипотечните кредити, отпуснати на лица с лоша кредитна история, показва 
необходимостта Европейският съюз да развие мерки за надзор с цел да укрепи 
прозрачността и стабилността на финансовите пазари и по-добре да защищава 
потребителите“, изиска „оценка на съществуващите в момента системи и 
инструменти за финансов надзор в Европа“ и настоя „за тесни консултации с 
Парламента, които да доведат до ясни препоръки относно начините за подобряване 
на стабилността на финансовата система и нейните възможности за предоставяне на 
сигурно дългосрочно финансиране на европейския бизнес“;

4. подчертава, че финансовите пазари са и ще останат в ядрото на функциониращите 
социални пазарни икономики, че те имат за цел да предоставят финансиране за 
„реалната икономика“ и също да допринесат за ефикасността при разпределението 
на ресурсите, както и че те също имат задачата да  предоставят на икономиките 
средства за просперитет, което от своя страна е дало възможност на гражданите да 
постигнат значително повишение на своя жизнен стандарт през изминалите 
десетилетия; подчертава, че наличието на напълно надеждни, ефикасни и прозрачни 
финансови пазари е предпоставка за една здрава и новаторска, създаваща растеж и 
работни места европейска икономика;

5. подчертава, че финансовата криза създаде възможността да се сложи край на 
пренебрегването на потребността от иновации като движеща сила на икономиката; 
счита, че сега е моментът да се създаде динамичната икономика, основаваща се на 
знания, която Европа си постави за цел да изгради преди около осем години; счита, 
че е време да се изгради икономика с ниски въглеродни емисии, която има 
потенциал да преобрази света и да гарантира европейското благоденствие и 
международна конкурентоспособност за десетилетия напред; счита, че е време да се 
стимулират новаторските сектори на промишлеността, имащи възможността да 
донесат на Европа нов растеж;

6. признава положителните резултати от спасителните мерки, приети с цел избягване 
на допълнителни поражения за данъчната система; при все това призовава за нова 
финансова архитектура чрез установяване на прозрачно и ефективно регулиране, 
което е в интерес на потребителите, предприятията и служителите; призовава за по-
нататъшни законодателни предложения, както и за международни споразумения, 
способни да се справят с прекомерното поемане на рискове, прекомерния ливъридж 
и икономическата недалновидност като основни причини за кризата; припомня на 
Комисията задължението й да отговори на исканията на Парламента във връзка с 
регулирането на хедж фондовете и фондовете за дялово участие в непублични 
дружества;

7. подчертава неотложната необходимост да се гарантира, че финансовият сектор, 
който се е възползвал от публична подкрепа, предоставя на дружествата, особено на 
МСП, както и на домакинствата, достатъчни кредити; настоява спасителните 
планове да съдържат обвързващи условия във връзка с разпределението на 
дивидентите, както и с практиките за кредитиране;

през 2008 г. във връзка с Лисабонската стратегия (Приети текстове, P6_TA(2008)0057).
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8. предупреждава за опасността от порочен кръг от намаляващи инвестиции и 
потребителски разходи, водещи до съкращения на работни места, свиване на бизнес 
плановете и по-малко иновации, като това вероятно ще тласне ЕС към дълбока и по-
дълготрайна рецесия; подчертава, че има критична необходимост от координирана 
европейска реакция в тази връзка с цел избягване на кризата, която води до 
съвкупност от несъвместими национални планове за финансова стабилност и за 
възстановяване на икономиката, водещи до потенциални конфликти и разходи, 
разклащащи основите на единния пазар, икономическата стабилност и 
Икономическия и паричен съюз, и ролята на Европа като действащо лице в 
глобален икономически план; 

9. очаква съвместно действие за превъзмогване на отраженията на финансовата криза 
върху реалната икономика; призовава за определяне на показатели по отношение на 
бъдещите стойности на заетостта и растежа, което следва да спомогне за 
определянето на размера и компонентите на европейския план за икономическо 
възстановяване; призовава в тази връзка за разработването – в рамките на Пакта за 
растеж и стабилност и неговите правила за гъвкавост – на последователна 
европейска стратегия за бъдещи инвестиции (например в квалифициран и можещ 
човешки капитал, чрез който да се постигнат технологични открития и развитие, 
иновации, енергийна ефективност, устойчиви инфраструктури, комуникационни 
технологии, взаимосвързаност и услуги, включително здравни услуги, и 
възможности за делови живот, не на последно място за МСП да инвестират в нови 
продукти и пазари), за запазване на работните места и доходите, както и за по-добра 
координация на икономическите и социалните политики;

10. счита, че възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и 
околната среда могат да послужат за стратегически фокус на мерките за 
стимулиране, което ще създаде висококачествени екологосъобразни работни места 
и ще даде на европейската промишленост стартово предимство пред други региони 
в света, които още не са поели инициативата;

11. счита, че само политика, която съчетава борбата срещу нарастващата безработица и 
бедност в краткосрочен план с подготовката на почвата за преход на нашата 
икономика към устойчивост в по-дългосрочен план, може да донесе трайно 
решение, основаващо се на стратегията за устойчивост, договорена в Гьотеборг, 
която е обявена за част от Лисабонската стратегия;

12. подчертава, че за Европейския съюз защитата на неговите граждани от последиците 
от финансовата криза трябва да представлява най-важен приоритет, независимо 
дали те са засегнати най-силно в ролята си на работници и служители, членове на 
домакинства или предприемачи; счита, че много работници и служители и техните 
семейства са засегнати или ще бъдат засегнати от кризата и е необходимо да се 
предприемат действия за подпомагане ограничаването на загубата на работни места, 
както и за подпомагане на бързото връщане на хората обратно на пазара на труда, 
вместо изправянето им пред дълготрайна безработица; 

13. счита, че сред отраженията на икономическата криза най-тревожното е 
повишаването на бедността в ЕС; счита, че е особено важно да се прекрати 



PE420.370v01-00 6/16 RE\773333BG.doc

BG

продължаващото повишаване на безработицата в ЕС; подчертава, че най-
ефикасният начин за намаляване и предотвратяване на бедността е чрез стратегия, 
основана на целите за пълна заетост, висококачествени работни места, социално 
приобщаване, мерки за насърчаване на предприемачеството, и действия за 
повишаване ролята на МСП и инвестициите; припомня, че една стратегия за 
справяне с изолацията на трудовия пазар следва да се основава на съответстващ 
жизнен стандарт и подпомагане на доходите, на пазари на труда, които насърчават 
интеграцията, както и на достъп до висококачествени услуги и образование; 
следователно счита, че заетостта трябва да се подкрепя от действия за 
предприемачите, МСП и инвестициите, заедно с инициативи, предназначени за 
подпомагане на хората при повторното им навлизане на пазара на труда; счита, че 
специално предимство в тази връзка следва да се отдаде на преквалификацията на 
безработните и на образованието, насочено към квалифициране и специализиране 
на работната сила; счита, че тъй като принципът на солидарност е в основата на 
процеса на европейската конструкция, държавите-членки следва да получат достъп 
до общностно финансиране по схеми, насочени към предотвратяване на 
прекомерното съкращаване на работни места, към преквалифицирането на 
работници и служители и обучаването на неквалифицираните лица; счита, че 
регулирането на пазара на труда следва да се разработи, за да се постигне по-висока 
степен на гъвкавост и сигурност на пазара на труда, както и при намирането на нова 
работа; счита, че финансовите инструменти на Общността като Европейския фонд 
за приспособяване към глобализацията трябва да се подобрят, за да могат да се 
прилагат ефикасно и навременно във връзка със съкращаване на работни места в 
големи сектори на икономиката; приветства предложението на Комисията за 
опростяване на критериите за Европейския социален фонд и пренасочване на 
дейностите към най-уязвимите;

14. подчертава, че МСП, които образуват основата на европейската икономика, са 
особено тежко засегнати от текущия спад в икономиката; подчертава, че 
ограниченията в отпускането на кредити са засегнали най-тежко сектора на МСП, 
тъй като това е тази част от икономиката, която в най-голяма степен се нуждае от 
краткосрочен работен капитал, който обикновено се осигурява чрез кредити; 
подчертава, че липсата на капитал, съчетана с всеобщ спад в търсенето, принуждава 
МСП да отстъпват във всички области на дейност; подчертава, че тъй като МСП са 
най-големият работодател в ЕС и допринасят за БВП в най-голяма степен, 
срещаните от тях трудности понастоящем имат значителни последици за ЕС като 
цяло и в частност за най-уязвимите и засегнати региони; освен това подчертава 
значението на бързото прилагане на закона за малките предприятия по принцип и 
конкретно на разпоредбите за кредити за МСП чрез действия от страна на ЕИБ;

15. подчертава, че наличието на достатъчен, поносим от гледна точка на разходите, 
приемлив и сигурен достъп до финансиране е решаваща предпоставка за 
инвестиции и растеж; счита, че в сегашния икономически климат законът за 
малките предприятия и неговите цели са по-важни от всякога, тъй като МСП 
предлагат неизползван потенциал за икономически растеж и за създаване и 
поддържане на работни места, и предоставят възможност за политическо лидерство 
и укрепване на доверието в европейския стопански сектор;
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16. подчертава, че за своето устойчиво развитие Европа се нуждае от здрава, динамична 
и квалифицирана работна сила; за съжаление това е възпрепятствано, например от 
отрицателен прираст на населението в повечето държави-членки; счита, че 
ефективна инфраструктура за грижи за деца, както е договорена по време на 
пролетното заседание на Европейския Съвет през 2002 г. в Барселона, е важен 
катализатор за съвместяване на работа и семейство; счита, че развитието на грижи 
за деца, в чиято основа са семействата, улеснява както жените, така и мъжете, да 
имат професионален живот и същевременно да създават семейство; подчертава, че 
увеличаването на заетостта при жените не само води до растеж на икономиката като 
цяло, но също допринася за намаляване на демографските предизвикателства, пред 
които е изправена Европа днес; счита, че солидарността между поколенията трябва 
да се насърчава с цел извличане на повече потенциал от съществуващата работна 
сила;

17. при все това настоява, че държавите-членки трябва да подобрят своите политики в 
областта на имиграцията, с цел да се стремят конкретно и целенасочено да 
привличат висококвалифицирани имигранти, които отговарят на потребностите на 
европейския пазар на труда, като се опират на опита на Съединените щати в тази 
област, и полагат усилия за сътрудничество със страните на произход с оглед 
предотвратяване на „изтичането на мозъци” (brain drain); счита, че политиката в 
сферата на образованието следва да бъде насочена в по-голяма степен към 
привличане на чуждестранни изследователи и студенти, които да остават в ЕС за 
по-продължителни периоди от време (напр.: програмата „Еразмус Мундус” за 
периода 2007 - 2012 г.); счита, че една от основните предпоставки за изграждане на 
водеща в световен мащаб икономика, основана на знания, е всички държави-членки 
да гарантират и защитават основните права на законните мигранти и да им 
предоставят достъп познания за общоевропейските ценности и зачитането на 
културното многообразие; 

II. Потребности на гражданите и необходими ответни реакции
18. отбелязва, че поради настоящата криза има няколко ключови приоритета по 

Лисабонската програма на Общността, чието изпълнение от страна на европейските 
институции става все по-неотложно: насърчаване на регионалната и местната 
конкурентоспособност и придържане към правилата на законодателството в 
областта на конкуренцията, както и насърчаване на политиките за защита на 
потребителите, с цел подобряване ефективността и справедливостта на пазарите, 
извличане на ползи от единния пазар, особено при търговията на дребно и услугите; 
полагане на усилия за изпълнение на закона за малките предприятия, в частност 
бързото приемане и прилагане на Директивата за закъснелите плащанията и Статута 
на европейското частно дружество; бързо напредване с осъществяването на 
Европейското изследователско пространство и предложенията за „пета свобода“ за 
подобряване на свободното движение на знания и нововъведения чрез насърчаване 
на трансфер на знания в рамките на образованието, научноизследователската и 
развойна дейност, както и промишленото производство; одобряването на 
ефективния от гледна точка на разходите патент на Общността и на Патентния съд 
на ЕС, който значително би подобрил конкурентоспособността на европейските 
предприятия, като улеснява достъпа на дружествата до финансиране и стимулира 
новаторството; 
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19. счита, че Европа следва да преследва обща основна цел: създаване на възможности 
за заетост и, по този начин, предотвратяване на масова безработица; поради това 
счита, че тази цел следва да определи величината и компонентите на европейския 
план за икономическо възстановяване; счита, че солидарността е задължителна с 
оглед гарантиране на най-положителния ефект на европейския план за 
икономическо възстановяване и придружаващите мерки върху пазарите на труда в 
Европа;

20. подчертава необходимостта от допълнителни усилия за подкрепа на най-уязвимите 
групи на обществото;

21. горещо препоръчва една политика относно пазара на труда, която насърчава достъп 
за всички до пазара на труда и насърчава обучението през целия живот; призовава 
държавите-членки както и социалните партньори да достигнат до новаторски 
споразумения, за да запазят хората на работа; подкрепя, наред с другото, 
намаляването на социалните тежести върху по-ниските доходи с цел насърчаване на 
възможностите за наемане на работа на по-ниско квалифицирани работници и 
въвеждането на новаторски решения (например бонове за услуги за домакинство и 
детски грижи, субсидии за наемане на лица от уязвими групи), които вече успешно 
бяха прокарани в някои държави-членки; очаква най-добрите практики в това 
отношение да се обменят;

22. подчертава неотложната необходимост за подобряване на ефективността на 
правилата за защита на потребителите, за да се отговори на големите очаквания на 
гражданите на ЕС, по-конкретно по отношение на финансовите продукти; 
насърчава държавите-членки да установят политики, които подкрепят най-сериозно 
засегнатите от финансовата криза жертви;

23. подчертава, че за осигуряване на свободното движение и мобилност на пазара на 
труда Съветът трябва да приеме директивите относно организацията на работното 
време, условията на работа за временни работници и преносимостта на пенсионни 
права, както и следва да преработи без забавяне Директива 94/45/ЕО на Съвета от 
22 септември 1994 г. за създаване на Европейски работнически съвет; подчертава, 
че премахването на бариерите пред мобилността в рамките на европейския пазар на 
труда позволява по-добра защита за европейските работници; отбелязва, че ЕС 
трябва да положи усилия, за да разясни на гражданите ползите от подход, който 
ефективно съчетава разширяване, интеграция, солидарност и мобилност на 
работната сила; 

24. отбелязва, че някои държави-членки са въвели понятието за минимална работна 
заплата; счита, че други държави-членки могат да се възползват от техния опит; 
призовава държавите-членки да гарантират предпоставките за социално и 
икономическо участие на всички и по-специално като приемат разпоредби относно 
въпроси като минималната работна заплата, други правно- и общозадължителни 
актове или чрез колективни трудови договори в съответствие с националните 
традиции, с които да се даде възможност на работниците на пълно работно време да 
водят достоен живот със своя трудов доход; 

25. счита, че финансовата криза предоставя възможност за необходими реформи, с 
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наблягане на солидните икономически основи, които варират от подходящо 
инвестиране в образование и умения до качество на публичните финанси и среда, 
която предоставя почва за иновации и създаване на работни места; счита, че 
устойчивият растеж и създаването на работни места в ЕС във все по-голяма степен 
зависят от отличното качество и иновациите като основни двигатели на 
конкурентоспособността на Европа;

26. призовава Европейския съюз и неговите държави-членки да предприемат бързи 
действия за насърчаване на растежа и работните места и да укрепят търсенето и 
доверието на потребителите; в този контекст счита за крайно необходима една 
инициатива за интелигентен растеж, която се концентрира върху целите от Лисабон 
като например инвестиции в т.нар. „триъгълник на знанието“ (състоящ се от 
образование, изследвания и иновации), в екологосъобразни технологии, енергийна 
ефективност, устойчива инфраструктура и комуникационни технологии; подчертава 
ефекта на взаимодействията от подобна инициатива по отношение на 
конкурентоспособността, пазара на труда и опазването на околната среда и 
ресурсите в бъдеще;

27. подчертава, че държавите-членки следва да продължават да реформират пазарите на 
труда, за да се създават повече работни места, и образователните системи, за да се 
подпомага повишаването на равнището на квалификация; счита, че държавите-
членки следва също така да продължават да полагат усилия за насърчаване на 
растежа на производителността чрез повече инвестиции в образованието; 
подчертава също така, че за да се посрещнат предизвикателствата на иновациите и 
тяхното разпространение, както и за да се гарантира, че работната сила е годна за 
наемане на работа и е гъвкава, се изисква подобрено образование и професионално 
обучение, както и обучение през целия живот; въпреки това подчертава, че 
настоящото инвестиране в човешкия ресурс в Европа е все още очевидно 
недостатъчно за една икономика, основана на интензивно използване на знания;

28. подчертава, че настоящата криза не трябва да се използва като претекст за забавяне 
на така необходимото пренасочване на разходите към природосъобразни 
инвестиции, а по-скоро да се разглежда като допълнителен стимул за напредък по 
отношение на така необходимото екологосъобразно преобразуване на 
промишлеността; изразява убеждението си, че икономическите условия за 
справянето с изменението на климата са ясни и всяка стъпка в посока отлагане на 
необходимите действия в крайна сметка ще доведе до по-големи разходи;

29. призовава държавите-членки да преразгледат своите бюджети и да инвестират в 
проекти за „интелигентен” растеж, като по този начин се възползват напълно от 
преработения Пакт за стабилност и растеж; 

30. подчертава, че икономиките на държавите-членки са взаимозависими в голяма 
степен; във връзка с това подчертава необходимостта от по-ефективно съгласуване 
и подобрено управление, което е дори още по-наложително по време на криза; 
изтъква, че доводът за по-задълбочено сътрудничество е най-силен в еврозоната; в 
този контекст припомня своите препоръки в рамките на резолюцията относно 
„ИПС@10”;
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III. Обхват на действие на Европа
31. подчертава необходимостта от укрепване на социалното измерение на европейския 

и националните планове за възстановяване; призовава Комисията да наблюдава и 
да дава предложения относно социалните последици от финансовата криза, по-
специално относно социалното изключване, бедността и пенсиите;

32. призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че основната схема за 
финансиране на Европейския социален фонд ще бъде насочена главно към 
преквалифициране и повишаване на възможностите за намиране на работа, както и 
дейности в областта на социалното приобщаване, с цел да бъдат преодолени 
отрицателните социални ефекти от кризата; припомня, че вниманието следва да се 
съсредоточи върху тези, които са най-отдалечени от пазара на труда;

33. изтъква, че се нуждаем от екологосъобразен „Нов курс”, който също така се бори 
със социалната криза: създаването на работни места в производството и свързаните 
с промишлеността сектори трябва да бъде допълнено от сериозни инвестиции в 
социалните услуги, в частност образованието и здравеопазването, от създаване на 
по-добри условия за преподаване на нашите деца и студенти, както и от значително 
увеличение на броя на преподавателите и подобряване на материалните условия за 
обучение, като всичко това е инвестиция, която ще се изплати в бъдещето;

34. изтъква, че инвестициите в рамките на „Новия курс” трябва също така да целят 
повишаване на ефективността и замяна на ресурси, различни от петрола („критични 
материали”), за които вероятно ще има недостиг в краткосрочен до средносрочен 
план и ще възпрепятстват развитието на определени сектори, напр. 
информационния, комуникационния и развлекателния бизнес; отбелязва, че според 
последни изследвания ефективността може да се повиши драстично при тези 
материали, което би намалило отпадъците, разходите и зависимостта от ресурси;

35. подчертава, по отношение на енергетиката, че в момента Европа е зависима от 
изкопаеми горива, които представляват основен енергиен източник за нея. Следва 
да се намали зависимостта от изкопаеми горива, но същевременно  е наложително 
да се постигне и енергийна сигурност за Европа. Това означава разнообразяване на 
източниците на изкопаеми горива, съпътствано от стремеж към поддържане на 
поносими цени на енергията. Енергийните сектори в държавите-членки трябва да 
бъдат отворени и да се постигне истинска конкуренция. Енергийната ефективност 
трябва да се подобри чрез научноизследователска и развойна дейност и прилагане 
на „най-добри практики“. Предвид очакванията за високи цени на петрола и 
природния газ в дългосрочен план, Европа трябва да е в състояние да намали 
своята уязвимост в това отношение. Европа също така следва сериозно да обмисли 
възможността за преминаване към вътрешен енергиен пазар, да разпределя своята 
енергия по-ефикасно в рамките на ЕС и да се противопостави на своята зависимост 
от енергия извън Съюза. Делът на енергията от възобновяеми източници трябва да 
бъде увеличен, за да се намали зависимостта от изкопаемите горива. Следва да се 
активизира научноизследователската дейност в тази област и да се подкрепят 
разнообразни решения по места с цел най-добро използване на наличните 
източници на възобновяема енергия;
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36. отбелязва, че ЕС все още изостава от темповете на иновациите в американската 
икономика; подчертава, че иновациите могат да доведат до бързо възстановяване 
на европейските икономики чрез осигуряване на сравнително преимущество на 
световните пазари; съкращаването на разходите за научноизследователска и 
развойна дейност (НИРД) е разпространена практика във времена на икономически 
спад. Това е погрешен подход, тъй като е необходимо да се направи тъкмо 
обратното. Засиленото инвестиране в научноизследователска и развойна дейност и 
образованието увеличават производителността и оттам растежа; призовава за 
инвестиране в изследователска и научна дейност, за да се достигне целта от 3% от 
БВП; подчертава, че бюджетът на ЕС трябва да отделя по-голям дял от разходите за 
изследвания, държавите-членки следва да повишат или най-малкото да изпълнят 
своите инвестиционни цели в областта на НИРД и следва да осигурят подкрепа за 
инвестиции в НИРД в частния сектор чрез фискални мерки и кредитни гаранции, 
както и регионални групи и центрове за високи постижения и чрез всякакви други 
инструменти, които евентуално могат да допринесат за постигането на тази цел; 
образованието на възрастните и образованието през целия живот трябва да бъдат 
приоритет на всички политически нива, тъй като те повишават производителността 
и същевременно осигуряват необходимата квалификация за навлизане на пазара на 
труда и запазване на конкурентоспособността на пазара на труда във 
висококонкурентна трудова сфера;

37. подчертава, че от началото на 21-ви век технологичните и телекомуникационните 
средства разгърнаха силите на глобализацията в невиждани до момента мащаби, 
„уравновесиха“ пазарите в областта на комуникациите и труда и допринесоха за 
период на безпрецедентни нововъведения, правейки икономиките по-
производителни, а глобалните граждани също по-свързани; поради това счита, че 
чрез повишаване до максимална степен на мощта и въздействието на технологиите 
върху икономиката, отваряне в още по-голяма степен на вътрешния пазар на 
телекомуникациите, енергията, научноизследователската дейност и промишления 
отрасъл, по-специално, Европа може да стане по-силна след текущите 
икономически сътресения, да подобри качеството и достъпността на своето 
здравеопазване, да осигури напредък в разработването и използването на 
благоприятни за климата енергийни източници, да подобри образованието във 
всички свои държави-членки и да насърчи превръщането на Европа в световен 
лидер в областта на технологиите и приложните технологични иновации; посочва, 
че за икономиката, основана на познания, са необходими развитие на 
висококачествени услуги и широкообхватна стратегия, способни да ускорят 
подобряването и разширяването на мрежите; счита, че предложението на 
Европейската комисия в рамките на Европейския план за възстановяване, чиято цел 
е постигане на пълно покритие с широколентова комуникационна мрежа до 2010 г., 
е необходима стъпка напред, която ще даде възможност на Европейския съюз да 
запази своята конкурентоспособност;

38. изисква да бъде отделено повече внимание на одобрената от Комисията Бяла книга 
за младежта (2001 г.) и на одобрения от Европейския съвет Европейски пакт за 
младежта (2005 г.) като едни от инструментите, които допринасят за целите от 
Лисабон;  счита, че при подготовката на законодателните предложения Комисията 
следва да разгледа и да регистрира въздействието върху младежта и резултатите от 
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структурирания диалог с младежките организации и че държавите-членки следва да 
поставят ударение върху младежта при прилагането на националните програми за 
реформа в рамките на Лисабонската стратегия и да вземат под внимание младежта в 
съответните области на политика; счита, че повишението на степента на мобилност 
на студентите и на качеството на различните образователни системи следва да бъде 
приоритет в контекста на преосмисляне на основните цели на Процеса от Болоня за 
периода след 2010 г. и че трябва да бъдат предприети действия в различни области 
на политиката; посочва, че за развитието на истинско Европейско пространство на 
висшето образование различните аспекти на мобилността излизат извън обхвата на 
висшето образование и засягат сферите на социалните въпроси, финансите, 
политиката в областта на имиграцията и визите;

39. счита, че „европеизирането” на структурата на финансовия надзор, ефективните 
правила за конкуренция, подходящата регулация и по-добрата прозрачност на 
финансовите пазари са от основно значение в средносрочен план, за да се избегне 
повторение на настоящата криза; счита, че една интегрирана, всеобхватна 
(включваща всички финансови сектори) и съгласувана надзорна рамка, която 
започва с балансиран подход при регулиране на трансграничното разпространение 
на финансовия риск и се основава на хармонизирано законодателство, би намалила 
разходите за изпълнение на изискванията по отношение на дейностите, 
осъществявани на територията на повече от една юрисдикции; призовава Комисията 
да представи предложения за преразглеждане на съществуващата структура на 
надзора съгласно тези принципи; призовава държавите-членки, независимо от 
горепосочените мерки, да се върнат към балансирано публично финансиране в 
средносрочен план и в тази връзка ги приканва да изяснят по какъв начин ще могат 
да постигнат тази цел;

40. призовава държавите-членки и Европейския съюз да адаптират бюджета на ЕС и да 
предоставят възможност за оползотворяване на неизползваните ресурси за подкрепа 
на целите на политиката на ЕС;

41. изразява загриженост поради нарастващите регионални различия с оглед на 
последиците от финансовата криза, която се отразява, наред с другото, в 
нарастващата разлика между кредитоспособността на държавите-членки, която води 
до по-високи разходи за заеми за държавите-членки с по-нисък рейтинг; призовава 
за разработване на нови иновационни финансови инструменти за облекчаване на 
тези последици и за привличане на свеж капитал;

42. отбелязва, че европейските инструменти за финансиране следва да бъдат 
използвани за подкрепа на публични разходи; посочва, че с цел подпомагане на 
икономическото възстановяване на Европа, степента и скоростта на прилагане на 
тези инструменти за финансиране следва да се повишат; счита, че политиката на 
сближаване на ЕС и по-конкретно трансграничните й компоненти представляват 
отличен инструмент за териториална солидарност; изразява своето задоволство от 
неотдавнашното „лисабонизиране“ на политиката на сближаване; счита, че 
посредством мерки за насочване на повече финансови средства към 
предприемачество, научноизследователска дейност, иновации, заетост и нови 
умения би следвало на местно равнище да станат достъпни значителни финансови 
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средства за подобряване на стопанския потенциал и подкрепа на най-уязвимите;

43. изтъква, че програмите по TEN-T и TEN-E следва също да допринасят напълно за 
изпълнение както на плана за възстановяване, така и на целите на Лисабонската 
стратегия; счита, че положителните усилия на координаторите, както и създаването 
на изпълнителна агенция по TEN-T, наред с изпълнителните законодателни мерки 
за подобряване на ефективността на комбинирания транспорт, доведоха до голям 
брой напълно готови проекти по TEN-T в рамките на целия Европейски съюз с цел 
подпомагане на устойчивото развитие и подобрената мобилност;

44. отбелязва съществената роля на ЕИБ с оглед на плана за възстановяване на ЕС; 
приветства увеличаването на капитала за ЕИБ от страна на държавите-членки с цел 
отпускане на повече заеми за МСП; настоява тези заеми да бъдат достъпни по 
прозрачен и равнопоставен начин за МСП от всички държави-членки; призовава 
ролята на ЕИБ да бъде засилена в още по-голяма степен с оглед на новите 
иновационни финансови инструменти;

45. счита, по отношение на икономическото управление, че текущата икономическа 
криза изисква решителна, координирана и навременна правителствена намеса от 
страна на всички държави-членки, както и регулаторни мерки с цел подпомагане на 
финансовите пазари и възстановяване на доверието; счита, че новите законодателни 
мерки следва да са основани на принципите на прозрачност и отчетност и че следва 
да се приложи ефективно наблюдение с цел защита на правата на потребителите. 
счита, че новото регламентиране следва да включва изисквания срещу прекомерно 
равнище на задлъжнялост и за по-високи капиталови резерви в банките; освен това 
в тази връзка посочва съществуващите проблеми с правилата за оценка на 
стойността и оценката на риска; счита, че контролните мерки следва да съответстват 
на финансовите нововъведения и че Европа следва да повиши експертните познания 
на своите регулаторни органи в това отношение; счита, че по-висока степен на 
регулиране не означава непременно по-добро регулиране; счита, че държавите-
членки трябва да координират регулаторните си действия; счита, че стандартите за 
стабилизация и регулиране на финансовия надзор в еврозоната трябва да бъдат 
гарантирани;

46. припомня, че агенциите за кредитен рейтинг носят своя дял от отговорността за 
финансовата криза; приветства призива на Европейския съвет да се ускори 
законодателното предложение на Комисията за налагане на по-строги правила за 
рейтинговите агенции; 

47. настоятелно призовава Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN) да 
приключи до март 2009 г. прегледа на директивата за данъка върху добавената 
стойност, за да даде възможност за намалени ставки на ДДС за трудоемки услуги и 
други подходящи мерки за стимулиране на вътрешното търсене; призовава за 
координирани действия и солидарност от страна на държавите-членки в това 
отношение, като се даде възможност за различни варианти за намаляване на ДДС в 
отделните сектори, предвидени в директивата за ДДС, които държавите-членки 
могат да прилагат или не, в зависимост от техните приоритети; счита, че избрани 
данъчни стимули следва да насърчават вътрешното търсене и икономиката чрез 
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намаляване на данъчното облагане на капиталовите печалби и намаляване на 
данъчното облагане за екологосъобразни продукти; счита, че намаляването на 
социалноосигурителните задължения на работодателите за по-ниските доходи и 
освобождаването на малките предприятия от социалноосигурителни вноски би 
подкрепило както предприятията, така и потребителите и би насърчило търсенето;

48. призовава Комисията да отправи законодателно предложение за изключване на така 
наречените микропредприятия от обхвата на Четвъртата директива в областта на 
дружественото право относно годишните счетоводни отчети;

49. счита, че е наложително да бъде укрепено глобалното регулиране на финансовия 
сектор, което трябва да се простира далеч извън класическия банков сектор, както и 
да бъдат предприети амбициозни мерки за установяване на задължителни правила 
за предпазлив надзор, прозрачност и добри практики, както и за налагане на 
санкции на всички нации и територии, които не сътрудничат; призовава Комисията 
да представи съответни предложения и настоятелно призовава Съвета да подготви 
политическата основа в международни преговори за незабавно приемане на подобен 
подход; отбелязва, че световната финансова стабилност е обществено благо, 
отговорността за опазването на което носят политическите лидери;

50. горещо приветства свикването от Комисията на група на високо равнище относно 
премахването на бюрокрацията и отправя молба договорените от тази група 
предложения да се изпълняват възможно най-бързо; подчертава, че Лисабонската 
стратегия следва да предвижда намаляване на регулаторните тежести върху 
дружествата, като същевременно подпомага производителността и оттам  по-високи 
повсеместни темпове на растеж; счита, че Европа трябва да проучи различни 
възможности за регулиране, да се консултира със заинтересовани субекти по 
отношение на нови регулации и да наблегне на съотношението разходи/ползи от 
регулирането; 

IV. Оценка на Лисабонската стратегия, следващи стъпки и пътят напред
51. приветства напредъка, постигнат през последните години по Лисабонската 

програма на Общността, но отбелязва, че редица важни законодателни инициативи 
все още предстоят и следва да бъдат приети приоритетно; подчертава 
небалансираното положение по отношение на качеството и количеството на 
инициативите по различните европейски насоки; призовава за по-балансиран 
подход в полза на истинска многостранна програма за реформа, основана на 
комбинация от европейски политики; подкрепя засилването на външното измерение 
на европейската програма за реформи, предвиждаща високи стандарти, подходяща 
регулаторна рамка и методи за работа в сътрудничество, с цел сътрудничество с 
други международни икономически участници и посрещане на глобалните 
предизвикателства; приветства във връзка с това работата, започната от различните 
генерални дирекции на Комисията за разработване на нови качествени показатели; 
настоятелно призовава Съвета да изиска от Комисията да гарантира, че такива 
показатели ще бъдат използвани в предстоящите оценки на националните програми 
за реформа и ще бъдат включени в дейността по наблюдение, извършвана от 
Комисията, като по този начин се създаде по-цялостна и адекватна картина на 
успехите на Лисабонската стратегия и стратегията от Гьотеборг;
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52. подчертава, че постигането на по-висока резултатност в контекста на Лисабонската 
стратегия изисква оказване на ефективен партньорски натиск от страна на Съвета в 
рамките на многостранното наблюдение;

53. подчертава, че отвореният метод на координация, на който се основава 
Лисабонската стратегия от 9 години насам, е показал своите ограничени 
възможности на фона на новите предизвикателства, външни и вътрешни, пред които 
е изправен Европейският съюз; поради това настоява стратегията след Лисабон да 
се опира на една по-целенасочена и всеобхватна политика, т.е. на актуализация на 
съществуващите общностни политики (търговска политика, вътрешен пазар и 
икономически и паричен съюз и т.н.) и на новите общи външни политики 
(енергетика, климат, развитие, миграция и т.н.);

54. изразява съжаление, че само една година преди приключване на графика на 
Лисабонската стратегия не са постигнати ясно определени цели и че напредъкът в 
областите на програмата не е достатъчен; счита, че държавите-членки не са взели 
изпълнителни мерки за приближаване до целите на Лисабонската стратегия; счита, 
че Лисабонската стратегия трябва да бъде разглеждана като важен ориентир за 
политиките, формиращи бъдещето, които са насочени към силен, 
конкурентоспособен и насърчаващ растежа ЕС; следователно счита, че тя трябва да 
бъде възприемана по-сериозно от държавите-членки и следва да не бъде 
разглеждана просто като набор от далечни цели, а като план за действие за 
бъдещото развитие на Европа; предлага по-нататъшното обсъждане на „Програмата 
Лисабон-плюс” (която трябва да започне през 2010 г.) да се основава на общата 
структура на настоящата Лисабонска стратегия (конкурентоспособност и 
екологична съобразност на европейските отрасли, повече и по-добри работни места, 
социално приобщаване, устойчивост), но подчертава необходимостта от 
представяне на по-хомогенен подход, основаващ се на взаимна подкрепа, който дава 
възможност за решително повишение на европейския  капацитет за управление в 
съответствие с договореностите от Лисабон; изисква от Комисията задълбочена 
оценка на изминалите девет години на Лисабонската стратегия и на изпълнението и 
ангажирането с целите на Лисабонската стратегия от страна на държавите-членки, 
която да бъде представена преди края на 2009 г.; призовава Комисията да анализира 
ползата от стратегия, наследяваща Лисабонската, с нови задачи и цели и по-
специално да оцени готовността на държавите-членки да изпълняват подобна нова 
програма, както и нейната жизнеспособност; подчертава необходимостта от 
преориентиране на интегрираните насоки за политиките на фона на икономическия 
спад и настоятелно призовава Съвета да постигне съгласие относно краткосрочни 
мерки за запазване на равнището на трудова заетост от 2008 г., за инвестиции в 
борбата срещу изменението на климата и за осигуряване на достатъчно доходи, 
особено по отношение на най-уязвимите слоеве на обществото; очаква Комисията 
да започне инициативи и да представи предложения във връзка с тези цели 
своевременно за предстоящото пролетно заседание на Съвета, посветено на 
въпросите от Лисабон;

55. подчертава, че „лисабонизацията“ на публичните разходи във всички държави-
членки и на бюджета на ЕС трябва да стане реалност, тъй като това би онагледило 
самата Лисабонска стратегия и би довело до радикално повишаване на 
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ефективността в стремежа към постигане на целите за растеж и създаване на 
работни места;

56. отбелязва, че инструментите, необходими на ЕС за насърчаване на целите на 
Лисабонската стратегия, са по същество рационализирането на всички свързани 
политики, всички финансови инструменти и средства, както и бюджета на ЕС по 
начин, който да доведе до ускорение и задълбочаване на усилията за растеж и 
създаване на работни места; счита, че в краткосрочен план са необходими фискални 
стимули за бързо възстановяване от икономическата криза, при условие че това 
пренасочва частните разходи и поведение в съответствие с целите, определени в 
стратегията от Лисабон и стратегията от Гьотеборг и пакета енергетика-климат; във 
връзка с това предупреждава за опасността от безразборно намаляване на данъците; 
счита, че фискалните стимули трябва да бъдат насочени към социални и екологични 
цели; счита, че възможни средства са намаления на ставките на ДДС за трудоемки и 
предоставяни на местно равнище услуги, счита също, че може да бъде осигурявано 
финансиране за екологосъобразни инициативи и, наред с останалото, енергийния 
сектор, както и автомобилния и строителния сектор, особено предвид факта, че в 
тези сектори се наблюдава спад на търсенето на техните продукти; счита, че 
потребителите могат например да бъдат подпомагани за закупуването на по-
екологосъобразни автомобили и природосъобразни жилища посредством данъчни 
облекчения;

57. изразява съжаление, че видимото присъствие на Лисабонската стратегия в 
националните политики на много държави от ЕС е все още слабо; застъпва 
становището, че за да се гарантира нейното ефективно прилагане е необходима 
мобилизация на всички заинтересовани фактори в икономиката; в частност счита, че 
по-засилено участие на социалните партньори, националните парламенти, органите 
на регионално и местно равнище, както и гражданското общество, ще подобри 
резултатите от Лисабонската стратегия и ще засили обществения дебат относно 
подходящите реформи; счита, че мобилизирането на всички заинтересовани страни 
може да бъде осигурено чрез правилно прилагане на принципа на управление на 
различни равнища;

58. отново изразява съжаление, че между Парламента, Съвета и Комисията, при 
консултиране с Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите все 
още не е постигнато съгласие за ясен план и за кодекс на практиката, които биха 
гарантирали подходящо сътрудничество и пълното участие на всички институции 
на ЕС, свързани със съответната по-нататъшна работа с последващите мерки по 
Лисабонската стратегия; във връзка с това призовава Съвета и Комисията незабавно 
да представят предложения за тясното сътрудничество между съответните 
институции на ЕС с оглед на предстоящото преразглеждане на интегрираните 
насоки за политиките, както и обсъждането и структурирането на предстоящата 
Втора Лисабонска програма;

59. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите-членки и на страните 
кандидатки, на Комитета на регионите и на Икономическия и социален комитет.


