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прилагането на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество 
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Европейски парламент,

— като взе предвид разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество и 
по-специално член 20, член 42, параграф 6, членове 44, 45 и 46 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) и членове 82, 83, 86, 87, 187, 188, 326, 327, 328, 329, 330, 
331, 332, 333 и 334 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

— като взе предвид разпоредбите на Договора относно други съществуващи форми 
на диференцирана интеграция и по-специално членове 136, 137 и 138 от ДФЕС 
относно специфичните разпоредби за държавите членки, чиято парична единица е 
еврото,

— като взе предвид Договора за стабилност, координация и управление в 
Икономическия и паричен съюз (ДСКУ);

— като взе предвид Протокол № 10 относно постоянното структурирано 
сътрудничество, установено с член 42 от Договора за Европейския съюз, 
Протокол № 14 относно Еврогрупата и Протокол № 19 относно достиженията на 
правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз,

— като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно подобряване 
на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на 
Договора от Лисабон1,

— като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно възможното 
развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на 
Европейския съюз2,

1 ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 215.
2 ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 201.



— като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно бюджетния 
капацитет за еврозоната1,

— като взе предвид своята резолюция от 16 март 2017 г. относно конституционните, 
правните и институционалните последици от общата политика за сигурност и 
отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон2,

— като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2019 г. относно диференцираната 
интеграция3,

— като взе предвид Бялата книга на Комисията от 1 март 2017 г. (COM(2017)2025) и 
последвалите пет документа за размисъл (COM(2017)0206), COM(2017)0240, 
COM(2017)0291, COM(2017)0315, COM(2017)0358),

— като взе предвид Декларацията от Рим от 25 март 2017 г.,

— като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, 
параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 
2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена 
инициатива и приложение 3 към него,

— като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и 
становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи (A8-0038/2019),

A. като има предвид, че Съюзът има особен интерес от осъществяването на засилено 
сътрудничество в някои области на неизключителна компетентност на ЕС, за да 
се постигне напредък по европейския проект и да се улесни животът на 
гражданите;

Б. като има предвид, че съгласно член 20, параграф 2 от ДЕС засиленото 
сътрудничество следва да бъде крайна мярка, когато целите на това 
сътрудничество не могат да бъдат постигнати в разумен срок от Съюза като цяло;

В. като има предвид, че засиленото сътрудничество не следва да се разглежда като 
инструмент за изключване или разделяне на държавите членки, а като 
прагматично решение за постигане на напредък по отношение на европейската 
интеграция;

Г. като има предвид, че чувствителният характер на някои области на политиката 
затруднява следването на обикновената законодателна процедура, не само поради 
изискването за единодушно вземане на решение, но и поради установената в 
Съвета практика, при която винаги се търси консенсус между държавите членки, 
дори когато квалифицирано мнозинство би било достатъчно за вземането на 
решение;

Д. като има предвид, че с изключение на данъка върху финансовите сделки, всички 
инициативи за засилено сътрудничество можеше да бъдат приети от Съвета чрез 

1 ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 235.
2 OВ C 263, 25.7.2018 г., стр. 125.
3 Приети текстове, P8_TA(2019)0044.



гласуване с квалифицирано мнозинство, ако беше въведено това правило, вместо 
гласуването с единодушие;

Е. като има предвид, че съществуват редица случаи на подгрупи от държави членки, 
които осъществяват двустранно или многостранно сътрудничество помежду си 
извън рамките на Договора, например в области като отбраната; като има 
предвид, че натискът за вземане на бързи решения и за преодоляване на 
изискването за единодушие в някои области, оказван от икономическата и 
паричната криза, доведе до приемането на междуправителствени инструменти 
извън правната рамка на ЕС, като Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) и 
Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен 
съюз (ДСКУ или „фискален пакт“);

Ж. като има предвид, че засиленото сътрудничество е процедура, при която най-
малко девет държави членки имат право да установят разширено сътрудничество 
в дадена област в рамките на структурите на ЕС, но без участието на останалите 
държави членки; като има предвид, че засиленото сътрудничество позволява на 
участващите държави членки да постигнат обща цел или инициатива и да 
преодолеят застой в преговорите или блокиране от страна на друга държава 
членка или други държави членки, когато се изисква единодушие; като има 
предвид, че съгласно член 20, параграф 4 от ДЕС актовете, приети в рамките на 
засиленото сътрудничество, следва да обвързват само участващите държави 
членки; като има предвид, че засиленото сътрудничество се ограничава до 
области, в които ЕС няма изключителна компетентност;

З. като има предвид, че съгласно член 328, параграф 1 от ДФЕС Комисията и 
държавите членки, участващи в засиленото сътрудничество, гарантират, че 
насърчават участието на възможно най-много държави членки;

И. като има предвид, че опитът показва, че засиленото сътрудничество е довело до 
задоволителни резултати в бракоразводното право1и предлага интересни 
перспективи по отношение на правилата за имуществения режим2, европейския 
единен патент и Европейската прокуратура;

Й. като има предвид, че първоначалният опит от засиленото сътрудничество очерта 
трудностите, свързани с прилагането на тази концепция, поради ограничените 
разпоредби, които са на разположение в Договорите, по отношение на нейното 
практическо прилагане и липсата на достатъчни последващи действия от страна 
на институциите на Съюза;

К. като има предвид, че анализът на различните федерални модели, използвани в 
държави — членки на ЕС, и федерации извън Съюза, показа, че гъвкавите 
механизми за сътрудничество често се използват на подфедерално равнище в 

1 Регламент (ЕС) № 1259/2010 на Съвета от 20 декември 2010 г. относно 
осъществяването на засилено сътрудничество в областта на приложимото право 
при развод и законна раздяла, OВ L 343, 29.12.2010 г., стр. 10.

2 Регламент (ЕС) 2016/1103 на Съвета от 24 юни 2016 година за изпълнение на 
засиленото сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, 
признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения 
режим между съпрузи, OВ L 183, 8.7.2016 г., стр. 1.



области от общ интерес;

Л. като има предвид, че без използването на преходни клаузи за преминаване от 
гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета и 
при липсата на цялостна реформа на Договорите изглежда възможно в бъдеще да 
е необходимо държавите членки да прибягват към разпоредбите за засилено 
сътрудничество, за да се справят с общите проблеми и да постигнат общи цели;

М. като има предвид, че е важно за гладкото прилагане на засиленото 
сътрудничество да се изготви списък с въпроси, които трябва да бъдат разгледани, 
и да се предостави пътна карта за ефективното функциониране на засиленото 
сътрудничество в духа и буквата на Договорите;

Основни наблюдения

1. изразява загриженост във връзка с факта, че макар засиленото сътрудничество да 
предлага решение на общ проблем, като се използва институционалната 
структура на Съюза и по този начин се намаляват административните разходи за 
участващите държави членки, не е премахната напълно необходимостта да се 
прибягва до форми на междуправителствени решения, взети от подгрупи извън 
рамките на Договорите, което оказва отрицателно въздействие върху начина, по 
който последователно се прилага правната рамка на ЕС, и следователно води до 
липса на подходящ демократичен контрол;

2. счита, че единната институционална рамка на ЕС следва да се запази с цел 
постигане на неговите общи цели и гарантиране на принципа на равенство на 
всички граждани; настоява, че общностният метод или методът на Съюза следва 
да бъде подкрепен;

3. подчертава, че за разлика от междуправителствените договори, засиленото 
сътрудничество предоставя инструмент за решаване на проблеми, който е не само 
правен, но и удобен, тъй като се основава на разпоредбите на Договора и 
функционира в рамките на институционалната структура на Съюза;

4. посочва, че макар засиленото сътрудничество да не се използва широко от 
създаването му в Договора от Амстердам заради естеството му на крайна мярка, 
изглежда, че то придобива все по-голямо значение и води до осезаеми резултати;

5. отбелязва, че въз основа на съществуващия опит засиленото сътрудничество най-
често се проявява в области, уредени със специална законодателна процедура, за 
които се изисква единодушие, и че то е използвано предимно в областта на 
правосъдието и вътрешните работи;

6. посочва, че досега процедурата за започване и изпълнение на засиленото 
сътрудничество беше доста продължителна, най-вече поради неясното 
определение на разумен период от време, за да се гарантира, че необходимият 
праг на гласуване не може да бъде достигнат и поради липсата на силна 
политическа воля за по-бързо постигане на напредък;

7. отбелязва, че липсата на ясни оперативни насоки за създаването и управлението 
на засилено сътрудничество, например приложимото право за общи институции 
или процедури за оттегляне от вече съществуващо сътрудничество, може да 



доведе до по-малка вероятност от сключване на засилено сътрудничество;

8. припомня, че въпреки че засиленото сътрудничество се ползва от 
институционалния и правния ред на Съюза, не е предвидено то да бъде 
автоматично включено в достиженията на правото на ЕС;

9. счита, че въпреки че засиленото сътрудничество се възприема като втори най-
добър сценарий, то все още е приложим инструмент за решаване на проблеми на 
равнището на Съюза и инструмент за преодоляване на някои институционални 
ситуации на застой;

10. изразява мнението, че трябва да се отговори на един и същ набор от въпроси с цел 
ефективно прилагане и организиране на засилено сътрудничество, независимо от 
областта на политиката, за която се отнася, или формата, която приема;

Препоръки

11. предлага във връзка с това да се отговори на редица въпроси и да се следва пътна 
карта, както е посочено по-долу, за да се гарантира гладкото и ефективно 
прилагане на засиленото сътрудничество;

Процес на вземане на решение

12. посочва, че политическият импулс за засилено сътрудничество следва да дойде от 
държавите членки, но дискусиите относно неговото съдържание следва да се 
основават на предложение на Комисията;

13. припомня, че член 225 от ДФЕС дава на Парламента правото на 
квазизаконодателни инициативи, което следва да се тълкува като възможност 
Парламентът да започне засилено сътрудничество въз основа на предложение на 
Комисията, когато не е постигнато споразумение чрез редовната процедура за 
вземане на решения в рамките на мандата на две последователни председателства 
на Съвета;

14. счита, че следва да се заключи, че целите на даден случай на сътрудничество не 
могат да бъдат постигнати от Съюза като цяло в съответствие с изискването в 
член 20 от ДЕС, ако в рамките на даден период, обхващащ две последователни 
председателства на Съвета, не е постигнат съществен напредък в Съвета;

15. препоръчва исканията на държавите членки за установяване на засилено 
сътрудничество помежду им по принцип да се основават на цели, които са поне 
толкова амбициозни, колкото представените от Комисията, преди да се установи, 
че целите не могат да бъдат постигнати от Съюза като цяло в разумен срок;

16. настоятелно препоръчва специалната клауза за преход, предвидена в член 333 от 
ДФЕС, да бъде задействана, за да се премине от гласуване с единодушие към 
гласуване с квалифицирано мнозинство и от специална към обикновената 
законодателна процедура веднага след одобряването от страна на Съвета на 
споразумение за започване на засиленото сътрудничество, за да се избегнат нови 
пречки, ако броят на участващите държави членки е значителен;

17. счита за необходимо решението за разрешаване на засилено сътрудничество да 



определя рамката за отношенията с неучастващите държави членки; счита, че 
държавите членки, които не участват в такова засилено сътрудничество, следва 
въпреки това да участват в разискванията по въпроса, който се разглежда с него; 

18. припомня, че секретариатите на Комисията и на Съвета изпълняват важна роля, за 
да се гарантира, че държавите членки, които не участват в засилено 
сътрудничество, не са пренебрегнати, което би затруднило участието им на по-
късен етап;

Управление

19. препоръчва Комисията да изпълнява активна роля на всички етапи от засиленото 
сътрудничество – от представянето на предложението, по време на разискванията, 
до изпълнението на засиленото сътрудничество;

20. потвърждава, че единството на институциите на ЕС следва да бъде запазено и че 
засиленото сътрудничество не следва да води до създаване на паралелни 
институционални договорености, но би могло да предостави възможност за 
създаване на конкретни органи, когато това е целесъобразно в правната рамка на 
ЕС и без да се засягат правомощията и ролята на институциите и органите на 
Съюза;

Парламентарен контрол

21. припомня, че Парламентът отговаря за парламентарния контрол на засиленото 
сътрудничество; призовава за по-активно участие от страна на националните 
парламенти и в държавите членки, където това е релевантно – от страна на 
регионалните парламенти, заедно с Европейския парламент в демократичния 
контрол на засиленото сътрудничество, ако то се отнася до области на политиката 
на споделена компетентност; подчертава възможността за създаване на 
междупарламентарен форум, подобен например на Междупарламентарната 
конференция съгласно член 13 от Договора за стабилност, координация и 
управление в Икономическия и паричен съюз (ДСКУ) и на 
Междупарламентарната конференция за общата външна политика и политика на 
сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), когато е 
необходимо и без да се засягат правомощията на Парламента;

22. подчертава необходимостта държавите членки, участващи в засилено 
сътрудничество, да включат регионите, които имат законодателни правомощия по 
въпроси, които ги засягат, с оглед зачитане на вътрешното разделение на 
правомощията и засилване на социалната легитимност на това засилено 
сътрудничество;

23. препоръчва Парламентът да изпълнява по-силна роля в засиленото 
сътрудничество, като предлага на Комисията нови форми на сътрудничество 
посредством член 225 от ДФЕС, както и чрез предложения за мониторинг или 
съществуващо сътрудничество; изразява убеждението, че Парламентът следва да 
участва във всеки етап от процедурата, вместо от него да се очаква единствено да 
дава одобрението си, и че следва да получава редовни доклади и да може да 
коментира изпълнението на засиленото сътрудничество;



24. призовава Съвета да се ангажира с Парламента в евентуална бъдеща процедура на 
засилено сътрудничество преди искането за одобрение от страна на Парламента 
на окончателния текст, така че да се гарантира максимално сътрудничество между 
съзаконодателите на Съюза;

25. при все това изразява съжаление, че въпреки конструктивния и премерен подход 
на Парламента към процедурата на засилено сътрудничество, Съветът не прояви 
голям интерес да се ангажира официално с Парламента преди искането за 
одобрение от страна на Парламента на окончателния договорен текст;

26. Счита, че е необходимо Парламентът да подобри своята вътрешна организация 
във връзка със засиленото сътрудничество; счита, че за тази цел всеки случай на 
засилено сътрудничество следва да бъде проследяван от съответната постоянна 
комисия и препоръчва следователно Правилникът за дейността на ЕП да 
разрешава създаването на ad hoc подкомисии, в които пълноправното членство се 
предоставя предимно на членовете на ЕП, избрани в държавите членки, които 
участват в такова засилено сътрудничество; 

Бюджет

27. счита, че оперативните разходи, свързани със засиленото сътрудничество, следва 
да се поемат от участващите държави членки и ако тези разходи се поемат от 
бюджета на ЕС, на държавите членки, които не участват, следва да им бъдат 
възстановени, освен ако Съветът, след консултация с Парламента, реши в 
съответствие с член 332 от ДФЕС, че това сътрудничество ще се финансира от 
бюджета на ЕС, като така тези разходи ще станат част от бюджета и следователно 
ще бъдат предмет на годишната бюджетна процедура;

28. счита, че ако дейността, регулирана от засиленото сътрудничество, генерира 
приходи, тези приходи следва да бъдат разпределени така, че да покриват 
оперативните разходи, свързани със засиленото сътрудничество;

Юрисдикция

29. счита, че засиленото сътрудничество следва да бъде под пряката юрисдикция на 
Съда на Европейския съюз без да се засяга възможността за създаване на 
арбитражна процедура или съд за уреждане на спорове от първа инстанция, който 
може да бъде необходим за функционирането на конкретен случай на засилено 
сътрудничество, освен ако в Договора не е предвидено друго, което следва да се 
посочи в правния акт, с който се установява засиленото сътрудничество;

30. посочва, че ако в даден случай на засилено сътрудничество се изисква 
създаването на специален арбитражен механизъм или съд, окончателният 
арбитражен орган следва винаги да бъде Съдът на Европейския съюз;

Корекции на институционалната структура на Съюза

31. предлага създаването на специален отдел за засилено сътрудничество в 
Комисията под ръководството на члена на Комисията, отговарящ за 
междуинституционалните отношения, който да координира и рационализира 
институционалната рамка на инициативите за засилено сътрудничество;



32. счита, че е необходимо ролята на секретариатите на Комисията и на Съвета да 
стане по-проактивна в контекста на засиленото сътрудничество и поради това 
предлага те да търсят активно области, съвместно с Комитета на регионите и по-
специално неговата платформа „Европейска група за териториално 
сътрудничество“ (ЕГТС), в които засиленото сътрудничество може да бъде 
полезно за напредъка на европейския проект или за области, близки до 
съществуващите форми на засилено сътрудничество, за да се избегне 
припокриване или противоречия;

Оттегляне или изключване на държави членки

33. посочва, че в Договорите не съществуват разпоредби относно възможностите 
държавите членки да се оттеглят или да бъдат изключени от съществуващите 
случаи на засилено сътрудничество, с изключение на постоянното структурирано 
сътрудничество (ПСС);

34. счита, че следва да се установят ясни правила във всички случаи на засилено 
сътрудничество при оттеглянето на държава членка, която вече не желае да 
участва, и във връзка с изключването на държава членка, която вече не отговаря 
на условията за засилено сътрудничество; препоръчва в акта, с който се 
установява засиленото сътрудничество, да бъдат посочени редът и условията за 
евентуалното оттегляне или изключване на държава членка;

Препоръки за бъдещото развитие на засиленото сътрудничество

35. счита, че е необходимо да се разработи процедура за ускорено разрешаване на 
засилено сътрудничество в области с висока политическа значимост, която да 
бъде доведена докрай в рамките на по-кратък период от време в сравнение с 
продължителността на две последователни председателства на Съвета;

36. настоятелно призовава държавите членки, участващи в засилено сътрудничество, 
да работят за интегриране на засиленото сътрудничество в достиженията на 
правото на ЕС;

37. призовава Комисията да предложи регламент въз основа на член 175, трета алинея 
или член 352 от ДФЕС с цел опростяване и обединяване на съответната правна 
рамка за засилено сътрудничество (например ръководните принципи относно 
приложимото право за общи институции или оттеглянето на член), като по този 
начин се улеснява сключването на такова сътрудничество;

38. счита, че при следващото преразглеждане на Договорите следва да се проучи 
възможността регионите или поднационалните структури да изпълняват роля в 
засиленото сътрудничество, когато последното се отнася до област от 
изключителната компетентност на въпросното равнище, при надлежно зачитане 
на националните конституции;

o

o     o



39. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


