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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 засилва отговорността на Европейския парламент, и по-специално на 
неговата комисия по икономически и парични въпроси, като институция, пред която 
ЕЦБ представя отчет за решенията си в областта на паричната политика; счита, че, 
успоредно с това, ролята на Парламента при назначаване на членовете на 
Изпълнителния съвет на ЕЦБ следва да се засили; счита, че ролята на ЕЦБ в борбата 
срещу посегателствата върху финансовите интереси на Европейския съюз ще 
доведе до тясно сътрудничество между комисиите на Парламента;

2. отбелязва официалното признаване на Еврогрупата и основната ѝ роля в 
провеждането на икономическата политика на еврозоната;  счита за необходимо 
поради това да се развива осъществяването на обмен, инициирано от комисията на 
ЕП по икономически и парични въпроси; отправя запитване към Комисията какво 
ще е отражението на това развитие по отношение на средства и оценка; счита също 
така, че в резултат от създаването на правна основа за приемането на основните 
насоки на икономическата политика за еврозоната, в член 136 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и на мерки за засилване на 
координирането и контрола върху бюджетната дисциплина на държавите-членки 
Комисията следва да използва в кратки срокове тази нова основа и да поеме 
инициатива за ангажиране в пълна степен на Парламента в определянето и 
прилагането на процедурата; счита, че възможността за общи позиции и 
единнопредставителство на еврозоната в рамките на международните финансови 
институции следва да доведе успоредно с това и до ангажирането на комисията на 
ЕП по икономически и парични въпроси в европейското представителство;

3. отбелязва, от една страна, засилването на ролята на Комисията, която занапред ще 
може да се обръща директно към съответните държави при случаи на 
несъответствие с основните насоки на икономическата политика или на опасност за 
правилното функциониране на Икономическия и паричен съюз и, от друга страна, 
преминаването към обикновената законодателна процедура при приемане на 
подробни правила за процедурата за многостранно наблюдение, което следва да 
доведе до засилване на икономическото координиране;

4. изразява задоволство от измененията, внесени в член 16 от Договора за ЕО, 
понастоящем член 14 от ДФЕС, относно услугите от общ икономически интерес, и 
по-специално правната основа за определяне на принципи и условия, съобразно 
които се осъществяват тези услуги , както и приемането на протокол относно 
услугите от общ интерес; изразява задоволство също така от въвеждането на 
обикновената законодателна процедура, която позволява на Съвета и Парламента да 
установяват принципи и условия за осъществяване на тези услуги;  счита въпреки 
това, че отбелязаният прогрес не премахва необходимостта Комисията да инициира 
рамкова директива в тази област; 
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5. изразява задоволство от засилената роля на националните парламенти по отношение 
на контрола на прилагането на принципа на субсидиарност в рамките на 
обикновената законодателна процедура; ангажира се въпреки това, при отсъствие на 
конкретно консултиране с националните представителства, те да бъдат включвани 
ежегодно в неговите разисквания относно основните насоки на икономическата 
политика;

6. отбелязва, че делегираните актове, посочени в член 290 от ДФЕС, са в съответствие 
с финансовото законодателство; изразява задоволство, че делегирането на 
правомощия на Комисията е по-ясно определено, що се отнася до обхвата на 
пълномощията и периода, за който те се изпълняват; подчертава въпреки това 
специфичните характеристики на процеса Ламфалуси, по-специално по отношение 
на обмена на информация между различните институции и прозрачността при 
изготвяне от страна на Комисията на законодателни мерки, и подчертава 
необходимостта от запазването на тези специфични характеристики;

7. изразява безпокойство от добавянето към член 57 от Договора за ЕО, понастоящем 
член 64 от ДФЕС , на процедура за въвеждане, с единодушно решение на 
държавите-членки, на ограничения по отношение на свободното движение на 
капитали към  и от трети страни, когато тези ограничения са в противоречие със 
състоянието на либерализация на пазара; счита, че това ново условие ще 
представлява на практика пречка за европейските инициативи в областта на 
финансовите пазари, които могат да се окажат от основно значение за запазването 
на европейската финансова стабилност.
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