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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: 

годишен обзор на растежа за 2018 г. 

(2017/2226(INI)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и 

по-специално член 121, параграф 2, член 136 и член 148 от него, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на 

Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и 

координацията на икономическите политики1, 

– като взе предвид Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно 

изискванията за бюджетните рамки на държавите членки2, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 ноември 2011 г. относно принудителните мерки за коригиране на 

прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната3, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 г. за 

изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на 

прилагането на процедурата при прекомерен дефицит4, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на 

макроикономическите дисбаланси5, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 ноември 2011 г. за ефективното прилагане на бюджетното 

наблюдение в еврозоната6, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 21 май 2013 г. относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на 

проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на 

прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната7, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение 

над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни 

                                                 
1 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12. 
2 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41. 
3 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8. 
4 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33. 
5 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25. 
6 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1. 
7 ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 11. 
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затруднения по отношение на финансовата си стабилност1, 

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 25 и 26 март 2010 г. и от 

17 юни 2010 г., както и съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено 

„Европа 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ 

(COM(2010)2020),  

– като взе предвид Препоръка (ЕС) 2015/1184 на Съвета от 14 юли 2015 г. относно 

общи насоки за икономическите политики на държавите членки и на Европейския 

съюз2, 

– като взе предвид Регламент (EС) 2015/1017 на Европейския парламент и на 

Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, 

Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския 

портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 

и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции3, 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 януари 2015 г., озаглавено 

„Пълноценно използване на гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на 

Пакта за стабилност и растеж“ (COM(2015)0012), 

– като взе предвид своята резолюция от 24 юни 2015 г. относно преразглеждане на 

рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства4, 

– като взе предвид доклада относно завършването на европейския икономически и 

паричен съюз („доклад на петимата председатели“), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 октомври 2015 г., озаглавено 

„Стъпки към завършването на икономическия и паричния съюз“ 

(COM(2015)0600), 

– като взе предвид икономическите прогнози на Комисията от есента на 2017 г., 

– като взе предвид проучванията и задълбочените анализи относно координацията 

на икономическата политика в еврозоната в рамките на европейския семестър, 

изготвени за комисията по икономически и парични въпроси (ноември 2015 г.), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2015 г. относно 

годишния обзор на растежа за 2016 г. (COM(2015)0690), доклада за механизма за 

предупреждение за 2016 г. (COM(2015)0691) и проекта на съвместен доклад за 

заетостта (COM(2015)0700), 

– като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета за създаване на Програмата за подкрепа на структурните реформи за 

периода 2017-2020 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 

                                                 
1 ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1. 
2 ОВ L 192, 18.7..2015 г., стр. 27. 
3 OВ L 169, 1.7.2015 г., стp. 1. 
4 ОВ C 407, 4.11.2016 г., стр. 105. 
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1305/2013 (COM(2015)0701), 

– като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2015 г. относно завършването 

на европейския икономически и паричен съюз1, 

– като взе предвид препоръката на Съвета относно икономическата политика на 

еврозоната, 

– като взе предвид разискванията с представители на националните парламенти 

относно приоритетите на европейския семестър за 2018 г., 

– като взе предвид разискването с участието на Комисията в Европейския 

парламент относно пакета във връзка с Европейския семестър – годишен обзор на 

растежа за 2018 г. 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 

становищата на комисията по бюджети, комисията по околна среда, обществено 

здраве и безопасност на храните, комисията по регионално развитие и комисията 

по правата на жените и равенството между половете (A8-0000/2018), 

А. като има предвид, че съгласно прогнозите на Комисията разрастването на 

европейската икономика се очаква да продължи, въпреки че темпото на създаване 

на работни места и нарастването на покупателната способност на домакинствата 

предполагат малка загуба на инерция през следващите две години, като растежът 

в ЕС е достигнал 2,3% през тази година, а след това ще претърпи незначително 

забавяне до 2,1% през 2018 г. и ще намалее леко до 1,9% през 2019 г.;  

Б. като има предвид, че растежът на частното потребление се очаква да намалее 

слабо през следващата година преди да се забави през 2019 г. в резултат на по-

високата инфлация в сравнение с миналата година, което оказва неблагоприятно 

влияние върху покупателната способност на домакинствата и този ефект вероятно 

ще бъде само частично смекчен от по-ниските частни спестявания;  

В. като има предвид, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) 

предоставя значителна подкрепа за инвестициите в ЕС, в допълнение към 

европейските структурни и инвестиционни фондове, като същевременно 

ориентацията на спестяванията към собствен капитал намалява възвращаемостта 

и предлага по-малко стимули за инвестиции; 

Г. като има предвид, че се очаква равнището на заетост да продължи да нараства, 

като същевременно някои показатели на пазара на труда и сравнително високото 

равнище на заетост на непълно работно време „не по собствено желание“, 

предполагат постоянни трудности на трудовия пазар, които задълбочават 

неравенствата;  

Д. като има предвид, че равнищата на заетост и равнищата на безработица 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0469. 
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продължават да са по-високи, отколкото през 2008 г.; като има предвид, че 

скритата безработица (безработни, които желаят да работят, но не търсят активно 

работа) възлизаше на 20% през 2016 г.;  

Е. като има предвид, че избягването на данъци, отклонението от данъчно облагане и 

агресивното данъчно планиране са причинили загубата на потенциални приходи в 

размер на милиарди за публичните финанси на редица държави членки, в полза на 

големите корпорации;  

1. отбелязва публикуването на годишния обзор на растежа за 2018 г. и предложената 

комбинация от политики на инвестиции, структурни реформи и фискална 

консолидация, представена като способ за допълнително насърчаване на по-

високи нива на растеж и укрепване на европейското възстановяване и 

конвергенция във възходяща посока; 

2. подчертава, въпреки това, трайния структурен проблем на недостатъчния растеж 

на потенциалното производство и производителността, допълнен от прекалено 

ниското равнище на инвестициите и заплатите, което води до трайни социални 

неравенства;  

3. подчертава колко е важно да бъдат увеличени заплатите на европейско равнище, 

за да се увеличи частното потребление като основната подкрепа за растежа; 

посочва, че е необходимо да се акцентира върху взаимодействието между 

паричната и фискалната политика и политиката в областта на доходите 

(включително развитие на заплатите и на печалбите), а не само върху фискалните 

въпроси;  

4. приветства подобренията в публичните финанси, по-специално постепенното 

намаляване на съотношението дълг/БВП за ЕС и еврозоната и намаляването на 

номиналните бюджетни дефицити; припомня, че въпреки че много държави 

членки разполагат с ограничени фискални възможности за прилагане на 

устойчиви и стимулиращи растежа структурни реформи, някои държави членки 

все още имат големи излишъци, които би следвало да се използват в подкрепа на 

инвестициите и растежа в целия ЕС;  

5. припомня значението на публичните инвестиции за стимулиране и привличане на 

инвестиции в ЕС; счита, че комбинацията от политики, предложена в годишния 

обзор на растежа за 2018 г. следва да бъде доразвита, за да преодолее настоящия 

спад на публичните инвестиции в ЕС; подчертава, че този спад засяга също и 

местните и регионалните органи, застрашавайки способността им да предоставят 

качествени обществени услуги; 

6. призовава за преразглеждане на счетоводните стандарти (Европейска система от 

национални и регионални сметки (ESA 2010), за да се гарантира амортизацията на 

инвестициите в продължение на по-дълъг период от време, което би позволило да 

се възстановят бюджетните маржове и да се осъществят инфраструктурни 

проекти;  

7. подчертава, че Европейският семестър и специфичните за всяка държава 

препоръки следва да допринесат за постигането на целите, установени в стълба на 
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социалните права; 

8. настоява, че е необходимо в рамките на Европейския семестър да се разработи 

цялостна стратегия за подпомагане на инвестициите, които подобряват 

устойчивостта на околната среда; в тази връзка призовава Комисията да 

демонстрира как нейното изявление, че „целите за устойчиво развитие вече са 

напълно интегрирани в европейския семестър“ (Съобщение на Комисията от 22 

май 2017 г., COM(2017)0500) е отразено в годишния обзор на растежа за 2018 г. и 

ще бъде отразено в последващия процес на европейския семестър;  

9. приветства факта, че в годишния обзор на растежа за 2018 г. се признава 

необходимостта от ефикасни и справедливи данъчни системи, които да 

гарантират устойчиво финансиране и да обърнат настоящия спад в облагането на 

капиталовите доходи; подкрепя инициативите на Комисията за постигане на по-

голяма прозрачност, реформирана система на ДДС и обща консолидирана основа 

за облагане с корпоративен данък;  

10. изразява съжаление, че като цяло неутралната фискална позиция, която се 

предлага в препоръките за еврозоната, въпреки че фискалната позиция се очаква 

да бъде леко експанзионистична в редица държави членки през 2018 г., не 

изглежда да оказва цялостна подкрепа за засилване на икономическия растеж и 

създаването на работни места;  

11. настоява за общи усилия за привеждане на разходите за научноизследователска и 

развойна дейност еврозоната в по-близко съответствие с целите на стратегията 

„ЕС 2020“; призовава за подходящи политики и инвестиции, за да се гарантира 

равен достъп до висше образование и обучение;  

12. припомня, че ролята на държавите членки е да осигурят достъп до качествено 

образование и обучение; 

13. призовава Комисията и държавите членки да предприемат подходящи мерки за 

подпомагане на установяването и интеграцията на бежанците и да предвидят на 

ранен етап изискванията, с цел улесняване на плавния им преход към пазара на 

труда, както и да гарантират, че обществените услуги са обезпечени с достатъчно 

ресурси; подчертава, че социалните партньори следва да играят ключова роля в 

улесняването на интеграцията на мигрантите и предотвратяването на трудовите 

злоупотреби с тях; 

14. счита, че наличните инструменти все още не са в състояние да решат задачата за 

цялостно решение на цикличните и структурните проблеми на ЕС, по-специално 

необходимостта от засилване на приобщаващия растеж и производителност, 

насърчаване на създаването на работни места, насърчаване на сближаването, 

подкрепа на устойчивите инвестиции и подобряване на устойчивостта при 

сътресения;  

15. подчертава, че фискалният капацитет – в допълнение към съществуващия 

капацитет, а не чрез преразпределяне на средства, които биха подкопали 

жизненоважната роля, която понастоящем имат структурните фондове и 

политиката на сближаване – е необходим инструмент за увеличаване на 
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стимулите за сближаване и за противодействие на асиметрични или симетрични 

икономически сътресения; 

16. изразява загриженост, че пропуските и дискриминацията на пазара на труда 

продължават да бъдат високи в целия Европейски съюз, което допринася за 

разликите във възнаграждението, пенсиите, участието в процеса на вземане на 

решения и разпределението на благата между мъжете и жените; подчертава 

важността на запазването на високи стандарти по отношение на качеството на 

предлаганите работни места;  

17. призовава за завършването на банковия съюз, включително на надеждна 

европейска схема за гарантиране на депозитите и общ фискален предпазен 

механизъм;  

18. подчертава важността на това да се подобри процеса на европейския семестър, 

включително като се придаде официален характер на съвкупната фискална 

позиция на еврозоната, като основен инструмент за формулирането и прилагането 

на политиката в целия ИПС; призовава за по-широка реформа на Пакта за 

стабилност и растеж (ПСР) с цел подобряване на неговата гъвкавост, включване 

на диференцираното третиране на инвестициите и въвеждане на концепцията за 

съвкупната фискална позиция;  

19. подчертава, че всяка по-нататъшна стъпка към задълбочаването на ИПС трябва да 

върви ръка за ръка с по-силен демократичен контрол; настоява, че за тази цел 

ролята на Европейския парламент и на националните парламенти трябва да бъде 

укрепена; призовава за включване на синдикатите в преговорния процес както на 

национално, така и на европейско равнище; призовава настоятелно за започване 

на дългоочакваните преговори за междуинституционално споразумение (МИС) 

относно европейския семестър; 

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, на правителствата и националните парламенти на 

държавите членки и на Европейската централна банка. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

От 2008 г. насам Европейският съюз се намира в дълбока икономическа и парична криза 

Десет години по-късно започва леко подобряване на икономическите резултати и 

възвръщане на растежа в рамките на еврозоната. 

 

Въпреки това, тези макроикономически показатели не възпрепятстват нито 

увеличаването на неравенството в рамките на държавите членки, като се разраства 

явлението „работещи бедни“, нито липсата на сближаване между държавите членки от 

еврозоната. 

 

Европейският семестър за 2018 г. трябва да се използва като възможност за провеждане 

на икономическа политика, която осигурява растеж, инвестиции и пълна заетост. Той 

трябва също така да допринесе в пълна степен за изпълнението на целите, които 

Европейският съюз си е поставил по отношение на стълба на социалните права.  

 

Сегашната рамка за европейско икономическо управление достигна своя предел. Без 

промяна на бюджетната политика в еврозоната надеждата за устойчив растеж с 

качествени работни места ще остане напразна. Поради тази причина докладчикът 

призовава за реформа на Пакта за стабилност и растеж, за създаването на фискален 

капацитет на еврозоната и амбициозен план за публични инвестиции.  

 

Планът „Юнкер“ без съмнение е важна първа стъпка за частния сектор, но той трябва да 

се придружава от план за инвестиции в публичния сектор. 

 

Качествените обществени инфраструктури съставляват една от силните страни на 

нашата конкурентоспособност.  

 

Европа обаче рискува да загуби това предимство поради настоящата липса на 

инвестиции, която води до остаряване на инфраструктурите, оказващо влияние върху 

задръстванията, намаляване на скоростта в железопътния транспорт, несигурност по 

отношение на инвестициите на енергийния пазар. 

 

Освен това Европейският съюз трябва да води устойчива инвестиционна политика, която 

осигурява необходимия екологичен преход, и която ще позволи на ЕС да постигне 

целите, които си е поставил. Европейският семестър трябва изцяло да включи този 

приоритет. 

 

Докладчикът се застъпва и за други приоритети, като: 

 увеличение на възнагражденията и защита на социалноосигурителните системи;  

 хармонизация на европейското данъчно облагане и борба с избягването на данъци 

с цел постигане на фискална справедливост; 

 увеличаване на финансирането на научноизследователската и развойната 

дейност, за да се подобри нивото на производителността на европейско равнище. 

 

 


