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ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0053/10
съгласно член 115 от Правилника за дейността на ЕП
от Joseph Daul, от името на групата PPE , Martin Schulz, от името на групата S&D , Guy 
Verhofstadt, от името на групата ALDE 
към Комисията

Относно: Каква е политическата значимост на Стратегия "ЕС 2020" в контекста на 
настоящата финансова и икономическа криза?

1. Каква е според Комисията ролята на Стратегия „ЕС 2020“ при преодоляването на 
настоящата финансова и икономическа криза? Взема ли Стратегия „ ЕС 2020“ в достатъчна 
степен предвид взаимозависимостта между макроикономическа политика и структурна 
промяна, включително ролята на Пакта за стабилност и растеж? Приема ли Комисията, че 
амбициозните цели на Стратегията зависят от бързото възстановяване на растежа на 
Европейската икономика и че перспективите за по-висок растеж биха се подобрили чрез по-
ефективна координация на макроикономическите политики? Ще предложи ли Комисията 
мерки, които да предоставят на Съюза възможност за прилагане на координирани политики 
за растеж, инвестиции и конкурентоспособност?

2. Счита ли Комисията, че настоящите предложения са достатъчно амбициозни, за да 
превърнат Европейската икономика в световен лидер през 2020 г.? По какъв начин ще 
гарантира Комисията, че бюджетните планове на Съюза и на държавите-членки отразяват 
приоритетите на Стратегия „ЕС 2020“ и че отпускането на средства и провеждането на 
реформи, на европейско и национално равнище, са съвместими с предмета и целите на 
политиката, с която се е ангажирал Европейският съвет? Готова ли е Комисията да приеме 
и предложи вторично законодателство, с цел установяването на по-обвързваща за 
държавите-членки рамка „ЕС 2020“? По какъв начин може Стратегия „ЕС 2020“ да спомогне 
за реализирането на необходимите структурни реформи?

3. Как вижда Комисията ролята на Комисията и на Парламента в специалната група, 
създадена от Европейския съвет през март 2010 г. за подобряване на икономическото 
управление в Съюза?
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