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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. счита, че признаването на Европейската централна банка (ЕЦБ) за европейска 
институция, което не засяга нейната независимост при провеждането на паричната 
политика, увеличава отговорността на Европейския парламент, и по-специално на 
неговата комисия по икономически и парични въпроси, като институция, пред която 
ЕЦБ се отчита за решенията си в областта на паричната политика; счита, че ролята 
на Парламента във връзка с назначаването на членовете на Изпълнителния съвет на 
ЕЦБ следва също да се засили; счита, че ролята на ЕЦБ в борбата срещу 
посегателствата върху финансовите интереси на Европейския съюз следва да доведе 
до тясно сътрудничество между комисиите на Парламента;

2. приветства новата консултативна роля на ЕЦБ съгласно член 40, параграф 2 от 
Устава на ЕЦБ във връзка с промяната на състава на Управителния съвет на ЕЦБ;

3. отбелязва официалното признаване на Еврогрупата и водещата й роля в 
провеждането на икономическата политика на еврозоната; следователно счита за 
необходимо да се насърчава обмена, иницииран от комисията по икономически и 
парични въпроси на ЕП; изисква от Еврогрупата и Комисията пояснения за 
отражението на тази промяна върху средствата и оценката; счита, че бюджетният 
орган трябва да разгледа последиците за бюджета от признаването на Еврогрупата; 

4. счита, че създаването на правна основа за приемането на общи насоки на 
икономическата политика за еврозоната в член 136 от бъдещия Договор за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и на мерки за засилване на 
координацията и контрола върху бюджетната дисциплина на държавите-членки, 
трябва да доведе до бързото използване от Комисията на тази нова основа, с оглед 
предприемане на инициатива за пълното включване на Парламента в процеса на 
определяне и прилагане на процедурата; 

5. счита, че възможността за приемане на общи позиции и единно представителство на 
еврозоната в международните финансови институции следва да бъде използвана 
незабавно, като това доведе също така до участието в това представителство на 
членовете на комисията по икономически и парични въпроси на ЕП, които са 
граждани на държавите-членки, представени в Еврогрупата;

6. призовава Комисията да предложи регламент, за да могат Европейският парламент 
и Съветът да вземат решение за условията и реда на процедурата за многостранно 
наблюдение в съответствие с член 121, параграф 6 на ДФЕС;

7. отбелязва, от една страна, засилването на ролята на Комисията съгласно ДФЕС, 
която ще може да дава становища директно на съответните държави, които не 
съблюдават общите насоки на икономическата политика или застрашават 
правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз и, от друга страна, 
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въвеждането на обикновената законодателна процедура за приемането на подробни 
правила за процедурата за многостранно наблюдение, което следва да доведе до 
засилване на координацията на икономическите политики;

8. приветства измененията, внесени в член 16 на Договора за ЕО, който става член 14 
от ДФЕС, относно услугите от общ икономически интерес, и по-специално правната 
основа за определяне на принципите и условията, регламентиращи доставката на 
тези услуги, както и приемането на протокол за услугите от общ интерес; също така 
приветства въвеждането на обикновената законодателна процедура, която позволява 
на Парламента и Съвета да определят принципите и условията за доставката на тези 
услуги; 

9. приветства засилената роля на националните парламенти по отношение на контрола 
по прилагането на принципа на субсидиарност в рамките на обикновената 
законодателна процедура; въпреки това се ангажира, при липсата на конкретни 
консултации с националните парламенти, те да бъдат включвани ежегодно в 
неговите разисквания относно общите насоки на икономическата политика;

10. отбелязва, че делегираните актове, посочени в член 290 на ДФЕС, са в съответствие 
с финансовото законодателство; приветства по-ясното определяне на обхвата и 
срока на правомощията, предоставени на Комисията; въпреки това подчертава 
специфичните характеристики на процеса Ламфалуси, не на последно място по 
отношение на обмена на информация между различните институции и 
прозрачността при определянето на законодателни мерки от Комисията и 
подчертава необходимостта от запазването най-малко на тези специфични 
характеристики, и дори по-нататъшното им развитие за постигане на повече 
прозрачност, по-добра координация между институциите и упражняване на по-
добър контрол на равнище ЕС;

11. призовава Комисията да поясни тълкуването си на декларацията относно член 290 
от ДФЕС, във връзка с консултирането на експерти в областта на финансовите 
услуги и за това как тя възнамерява да прилага това тълкуване, извън конкретните 
разпоредби на ДФЕС за делегираните актове;

12. призовава Комисията, където е възможно да използва член 290 от ДФЕС за 
насърчаване прилагането на регламента в областта на финансовите услуги;

13. призовава Комисията незабавно да използва новия член 197 на ДФЕС, за да въведе 
мерки за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане и 
надзора върху пазара на финансови услуги;

14. призовава Съвета, съвместно с Европейския парламент, да разгледа използването на 
разпоредбите на член 127, параграф 6 от ДФЕС, които предвиждат възлагането на 
специфични задачи на ЕЦБ, свързани с надзора за благоразумие на кредитните 
институции и на други финансови институции, с изключение на застрахователните 
предприятия;

15. изразява загриженост относно добавянето към член 57 на Договора за ЕО, който 
става член 64 от ДФЕС, на процедура за приемане с единодушно решение на 
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държавите-членки на ограничения по отношение на свободното движение на 
капитали към и от трети държави, когато тези ограничения са в противоречие с 
либерализацията на пазара; счита, че това ново условие на практика  ще 
представлява пречка за европейските инициативи в областта на финансовите 
пазари, което може да се окаже много важно за запазването на европейската 
финансова стабилност.
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