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На 19 септември 2013 г. Европейският икономически и социален комитет реши, в съответствие 
с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността си, да изготви становище по собствена 
инициатива относно: 
 

„Завършване на Икономическия и паричен съюз – Предложенията на 
Европейския икономически и социален комитет за следващия европейски 
законодателен мандат“. 

 

Специализирана секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално 
сближаване“, на която беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие 
своето становище на 19 май 2014 г. 
 

На 500-ата си пленарна сесия, проведена на 9 и 10 юли 2014 г. (заседание от 9 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 195 гласа 
„за“, 8 гласа „против“ и 9 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*         * 
 
1. Пътна карта за следващия европейски законодателен мандат 
 

Предвид огромните предизвикателства, пред които е изправен Икономическият и паричен 
съюз, ЕИСК счита, че: 
 

− целта на ИПС, който е крайъгълен камък на всяко по-нататъшно развитие на ЕС, е да 
насърчава качеството на живота, просперитета и стабилността в полза на европейските 
граждани. Изграждането на доверие и благоприятните условия за реалната икономика са 
предпоставки за растеж, заетост, конкурентоспособност и инвестиции. Тези аспекти 
подчертават значението на ИПС както за държавите от еврозоната, така и за тези извън нея; 

 

− непредсказуемостта на събитията принуждава еврозоната спешно да създаде подходящите 
условия, тъй като в днешния глобализиран контекст нито една европейска държава не би 
могла самостоятелно да гарантира свобода на действията си. Това има сериозни последици 
за управлението на ИПС, както и за неговите политики; 

 

− ИПС не е отделен, самостоятелен субект. Той беше замислен първоначално като завършек 
на едно отворено вътрешноевропейско пространство и на единния пазар. Наред с 
фискалната дисциплина ЕС и държавите членки трябва да разработят паралелно 
съпътстващи икономически и социални политики за растеж и работни места като ключови 
фактори, стоящи в основата на успешната консолидация1; 

                                                      
1 

 Вж. становището на ЕИСК ECO/336 относно „Икономическите политики на държавите членки, чиято парична единица е 
еврото“, докладчик: г-н Delapina, параграф 1.6 (ОВ C 133, 9.5.2013 г.). 
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− ще са необходими съществени корекции в икономическите и структурните политики – 

доскоро смятани за сфери от изключителна национална компетентност – за да се осигури 
процес на сближаване между държавите членки в редица области. Недоверието и 
напрежението трябва да бъдат заменени от изграждане на взаимно доверие. Изграждането 
на по-тесен съюз засяга цялото общество. На всички равнища трябва да се гарантира 
социален и граждански диалог. 

 
С оглед на гореизложеното ЕИСК призовава следващия състав на европейските законодателни 
органи спешно да изготви пътна карта за справяне с наболелите проблеми. 
 
За тази цел ЕИСК предлага: 
 
I. да бъде завършен ИПС с подкрепата на стабилна управленска и ръководна структура 

на еврозоната и въз основа на: 
 

i. паричен и финансов стълб, включително прилагане на пълноценен банков съюз, 
ръководен от ЕС, с оглед изграждането на общоевропейски капиталов пазар, като 
същевременно се осигури защита на данъкоплатците от поемане на прекомерни 
рискове и неорганизирани фалити; 

 
ii. икономически стълб, който да отразява нарастващата взаимозависимост между 

държавите членки на макро- и микроравнище, с цел да се укрепи процесът на 
вземане на решения в икономическата политика, с което да се насърчат растежът, 
заетостта, конкурентоспособността, сближаването и европейската солидарност; 

 
iii. социален стълб с цел да отчетат в достатъчна степен социалните последици от 

икономическите корекции; 
 

iv. политически стълб, включително по-голяма отчетност и демократична 
легитимност, с цел да се повишат надеждността и доверието; 

 
II. спешно да бъде даден ход на реален европейски план за растеж и заетост, основан на 

солидна инвестиционна програма, която да е захранвана от публични и частни 
инвестиции и да осигури фискален стимул. Трябва да се гарантира оптимизация и 
правилно прилагане на съществуващите инструменти, а именно: Пакета от шест 
акта, Пакета от два акта и Европейския семестър; 

 
III. да се определят графикът и условията за стартирането на политическа Европа като 

цяло, включително посредством процес на размисъл върху нейната институционална 
структура в контекста на една нова европейска конвенция; 
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IV. да се даде ход на стратегия за комуникация и опростяване в областта на ИПС като 
съвместна инициатива на Комисията, ЕП, държавите членки и гражданското общество. 

 

2. ИПС - крайъгълен камък 
 
2.1 ЕИСК подчертава, че въздействието на един завършен и успешен ИПС далеч надхвърля 

бюджетните, паричните и банковите споразумения. Целенасоченото ръководство 
следва да вдъхне у гражданите и икономическите субекти вяра в общата мисия и 
чувство на принадлежност към Европа. 

 
2.2 Следващите пет години са от първостепенно значение за пълноценното развитие на все 

още крехката структура на ИПС. Това налага преди всичко ангажираност, откритост и 
прозрачност, като за тази цел се нуждаем от ефективни политики и от прости и ясни 
послания – без никакво двусмислено говорене – от страна на правителствата на 
страните от еврозоната, Съвета и всички останали органи на ЕС. 

 
2.3 В съответствие с призива на някои изтъкнати европейски политици ЕИСК разглежда 

политическия съюз като ориентир на хоризонта2. Следвайки линията на техните 
аргументи, ЕИСК разглежда политическия съюз не само като окончателно завършване 
на ИПС само по себе си, но и в по-широкия международен контекст на днешния 
глобализиран свят, който изправя пред фундаментални предизвикателства Вестфалския 
ред и регулаторния капацитет на отделните държави. 

 
2.4 В днешния глобализиран свят нито една европейска държава не може да оцелее 

самостоятелно. От това следва, че държавният суверенитет е по-добре гарантиран в 
една обща политическа и икономическа рамка. 

 
2.5 В доклада на председателя Van Rompuy „Към един истински ИПС“ и в съответното 

съобщение на Комисията от ноември и декември 2012 г. беше представен проект на 
пътна карта с конкретни мерки в тази насока. Комитетът приветства този проект3. 
Въпреки съществения напредък основният проблем е, че разделението между 
използването на обща валута и междуправителственото икономическо управление 
поражда непреодолимо напрежение. ЕИСК настоява докладът на Van Rompuy да 
продължи да се използва като политическа основа за законодателните инициативи през 
следващия период. 

 

                                                      
2 

 Вж. д-р Wolfgang Schäuble, по-специално неговите изказвания в църквата „Свети Павел“ във Франкфурт на 
3 октомври 2011 г. и по време на церемонията по връчването на награда „Карл Велики“ през май 2012 г., както и речта 
на Giorgio Napolitano пред Европейския парламент на 3 февруари 2014 г. 

3 
 Вж. становището на ЕИСК ECO/340 относно „Задълбочен и истински икономически и паричен съюз“, докладчик: 

г-н Cedrone (ОВ C 271, 19.9.2013 г.). 
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2.6 Икономическата и финансова криза засегна по-специално еврозоната и разкри 
сегашните ограничения на ИПС. Вместо като основен елемент на европейската 
интеграция, еврото се възприема от мнозина като „клин“, който разделя страните и 
гражданското общество, излагайки на риск самото бъдеще на Съюза. Тази погрешна 
представа не отчита факта, че кризата – която се зароди в голяма степен извън 
еврозоната – можеше да бъде по-сериозна, ако не съществуваше единната валута. 

 
2.7 Към момента съществуващите дисбаланси и икономически различия между някои 

групи страни – които са налице от 1991 г. насам и за които никога не са били 
предприемани мерки – спират напредъка на интеграционния процес. Появяват се дори 
опасни тенденции към разделение и ренационализация. 

 
2.8 Това прави бъдещето непредсказуемо. Сигналите за възстановяване подхранват 

оптимизма и премахват усещането за криза. Въпреки това, отчасти поради 
незавършения ИПС и разпокъсаността на европейския финансов пазар, се очаква 
период с ниски/умерени нива на растеж. Предвид нестабилността на икономиката и 
възможните отрицателни реакции през следващите години ЕИСК предупреждава да не 
се подхожда самонадеяно към тези въпроси. 

 
2.9 На този фон неотдавнашните решения, включително Пакета от шест акта, Пакета от два 

акта и банковия съюз, макар и ограничени, бяха крайно необходими и спешни. 
Тези нови механизми за управление обаче до голяма степен се основават по-скоро на 
съображения, свързани с бюджета и стабилността, отколкото на съображения, свързани 
с хората; затова социалните мерки и мерките в подкрепа на растежа бяха изключени. 
Освен това дългият процес на вземане на решения и сложността на системата 
предизвикват съпротива – мълчалива или явна – в държавите членки и в Съвета като 
следствие от политическото недоверие и акцента върху националния суверенитет. 
Тази ситуация вече доведе до икономически и социални негативи за Съюза и влошава 
неговото положение на международната сцена. Затова изграждането на доверие 
придобива основно значение за преодоляването на препятствията. 

 
2.10 Поради това ЕИСК настоява за убедителна пътна карта за следващия европейски 

законодателен мандат, в която да са посочени с конкретни срокове по-нататъшните 
стъпки. Те трябва да са съсредоточени върху доизграждането на ИПС в тясна връзка с 
целите на стратегията „Европа 2020“ и водещите � инициативи. В настоящото 
становище се предлагат някои от основните елементи за такава пътна карта. 
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2.11 Диференцираната интеграция в рамките на ЕС – вече осъществена успешно в редица 
области на политиката – би трябвало да продължи да бъде основен принцип. Много от 
решенията, необходими за завършването на ИПС, могат да се вземат в рамките на 
съществуващото законодателство и/или със засилено сътрудничество, докато за други е 
необходим нов договор и/или промяна на съществуващите договори. Такива решения биха 
дали възможност да се наваксат закъсненията в завършването на ИПС и да се предприемат 
редица бързи мерки, без да се пренебрегват дългосрочните перспективи, като се отчита 
фактът, че еврозоната също се нуждае от истински структурни реформи на 
институционално равнище наред с тези, които следва да се осъществят в отделните страни. 

 

3. Първи стъпки: реален план за растеж и работни места съгласно действащото 
законодателство 

 

3.1 Първа и непосредствена стъпка в пътната карта за следващия европейски 
законодателен мандат следва да бъде подписването и прилагането на реален пакт за 
растеж, работни места и стабилност, с цел да се насърчи възстановяването и да се 
създадат условия за изплащане на дълга (европейски Нов курс). Такъв план следва да 
включва най-малко следните точки: 

 

− еврооблигации, издадени от ЕИБ и ЕИФ (това вече започна частично с облигациите 
за проекти) без увеличаване на дълга на страните, с цел да се финансират МСП и 
проекти в областта на инфраструктурата, здравеопазването, образованието, 
обновяването на градската среда, околната среда и трансевропейските мрежи. 
Подобни целенасочени дейности на ЕИБ и ЕИФ ще бъдат знак за активната 
европейска ангажираност с подобряването на финансовата среда за частните 
инвестиции4; 

 

− публични инвестиции на държавите членки, включително в социалния сектор5, 
в допълнение към европейските публични инвестиции, посредством система от 
съвместно договорени параметри и в съчетание с правилните структурни реформи 
също биха насърчили частните инвестиции (т.нар. златно правило); 

 

                                                      
4 

 Вж. становищата на ЕИСК ECO/307 относно „Възобновяване на икономическия растеж“ (ОВ C 143, 22.5.2012 г.), 
ECO/334 относно „Накъде върви еврото?“ (ОВ C 271, 19.9.2013 г.) и ECO/340 относно „Задълбочен и истински 
икономически и паричен съюз“ (ОВ C 271, 19.9.2013 г.), докладчик: г-н Cedrone. 

5 
 Вж. становището на ЕИСК SOC/496 относно „Въздействие на социалните инвестиции“, докладчик: г-н Greif 

(CESE 6193/2013). 
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− смекчаване или временно прекратяване през периода на кризата на политиката на 
строги икономии, която е една от главните причини за рецесията, спада в търсенето 
и увеличаването на безработицата и която забави началото на възстановяването. 
С други думи, трябва да се гарантира преминаване от политика, основана само на 
строги икономии, към съвместно договорени реформи, даващи възможност за 
устойчив растеж, създаване на работни места и повишаване на 
производителността6; 

 
− договорени съпътстващи мерки относно растежа, заетостта и социалните 

аспекти, които трябва да бъдат включени в прилагането на Пакета от два акта, 
Пакета от шест акта и Фискалния пакт; 

 
− по-добро изпълнение на Европейския семестър: съществуващият от четири години 

семестър играе основна роля в процеса на сближаване и приспособяване на 
икономиките по пътя към икономически съюз. Въпреки че е продукт на гъвкавия 
метод на координация, той може да даде добри резултати. И все пак той би 
трябвало да се прилага правилно и да бъде по-прозрачен, а информацията за него да 
се съобщава по надлежен начин. Трябва да се гарантира участието и 
ангажираността на социалните партньори и организациите на гражданското 
общество както на европейско, така и на национално равнище; 

 
− правилно спазване на националните програми за реформа (НПР): управлението е 

от първостепенно значение. Начинът, по който работят националните 
администрации, е решаващ в това отношение. Затова необходимите подобрения 
трябва да се посочат ясно там, където това е целесъобразно. Изпълнението на НПР, 
включително що се отнася до качеството на националната администрация, 
трябва да се следи от всички заинтересовани страни и да се наблюдава внимателно 
от Комисията; 

 
− пълна ангажираност на държавите членки: в настоящия си вид процесът на 

Европейския семестър все още е твърде технократичен, което спъва неговото 
изпълнение. Националните парламенти би трябвало да бъдат включени в този 
процес чрез подходящо обсъждане на семестъра, наред със социалните партньори и 
другите организации на гражданското общество7. 

 

                                                      
6 

 Вж. становището на ЕИСК ECO/336 относно „Икономическите политики на държавите членки, чиято парична единица е 
еврото“, докладчик: г-н Delapina, (ОВ C 133, 9.5.2013 г.). 

7 
 Вж. становището на ЕИСК EUR/006 относно „Годишен обзор на растежа за 2014 г.“, докладчик: г-жа Pichenot (все още 

непубликувано в ОВ). 
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4. Задълбочаване и завършване на ИПС в рамките на следващия законодателен 
мандат 

 

4.1 Паричен и финансов стълб 
 

4.1.1 Що се отнася до паричната политика, в съответствие със засиленото 
макроикономическо управление в еврозоната е необходимо да се допълнят 
правомощията на ЕЦБ, така че тя да бъде поставена на равна основа с другите 
централни банки извън Европа и с централните банки на европейските страни извън ЕС 
и еврозоната, което ще � позволи, наред с останалото, да действа като кредитор от 
последна инстанция и като пълноправен партньор в международните форуми, без да се 
нарушава пълната � автономност. ЕЦБ трябва да е напълно в състояние да 
предотвратява ликвидни затруднения по начин, който да благоприятства инвестициите 
(МСП). 

 

4.1.2 Само от нея обаче не може да се търси отговорност. Наличието на пълноценен банков 
съюз е от основно значение по пътя към фискален и икономически съюз8. Поради 
постоянната свързаност между правителства и банки държавите членки не проявяват 
желание да създадат необходимите политически и икономически условия, което води 
до отлагане на най-подходящите и ефективни решения9. Това пречи и на ефективния 
надзор на всички банки от страна на ЕЦБ, която би трябвало да неутрализира 
финансовата разпокъсаност, да прекъсва нежелателните връзки между националните 
политики и банките и да създава благоприятни условия за трансгранични сливания на 
банки. 

 

4.1.3 По време на преговорите със Съвета относно банковия съюз Европейският парламент 
успешно постигна споразумение относно напредъка към Единния механизъм за 
преструктуриране и Единния фонд за преобразуване на проблемни банки10. 
ЕИСК изцяло подкрепя мнението на ЕП. В близко бъдеще решенията следва да 
допринесат за единен европейски капиталов пазар, сравним с този на САЩ. 

 

                                                      
8 

 Вж. становището на ЕИСК ECO/339 относно „Пакет за банков съюз“, докладчик: г-н Trias Pintó (ОВ C 11, 15.1.2013 г.). 
9 

 Вж. заключенията на Европейския съвет от 19-20 декември 2013 г. 
10 

 Вж. споразумението относно Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП), постигнато между Съвета и ЕП на 
20 март 2014 г. 
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4.1.4 Един завършен банков съюз изисква добре структуриран Единен механизъм за 
оздравяване, хармонизирани схеми за гарантиране на влоговете в държавите членки и 
Европейски механизъм за стабилност (ЕМС), който позволява пряка рекапитализация 
на банките11. Системата за вземане на решения в тази област трябва да бъде ефективна 
и да гарантира бързи действия. Процесът на въвеждане и прилагане на тези елементи 
трябва да бъде ускорен. 

 
4.1.5 Банковият съюз сам по себе си не е достатъчен, за да стимулира икономиката и 

инвестициите. С оглед на един по-устойчив европейски финансов сектор програмата за 
следващите години трябва да бъде съсредоточена и върху пълното прилагане на Базел III, 
Съвета за финансова стабилност и намирането на решение за банките, които са 
„твърде големи, за да фалират“, в съответствие с международните договорености (Г-20). 

 
4.1.6 Публикуваният наскоро обемен законодателен пакет за банките и финансовите пазари 

на комисар Barnier може да окаже съществен принос за правилното функциониране на 
финансовите пазари в Европа, както и за поддържането на стабилен и надежден банков 
сектор. Това е от огромно значение за реалната икономика. Последните решения на 
Съвета в тази област само донякъде следват желаната насока. 

 
4.1.7 Подходящото кредитиране е първостепенен приоритет за възстановяването и растежа на 

икономиката, както и за развитието. Това означава, че законодателството на ЕС трябва да 
постигне баланс между осигуряването на строги рамкови условия за банковия сектор и 
насърчаването на достатъчно възможности за оперативно банково дело, по-специално с 
цел да се улеснят инвестициите, които са крайно необходими за всяка една политика в 
подкрепа на растежа. От само себе си се разбира, че е жизненоважно да се постигнат 
задоволителни договорености в подкрепа на нововъзникващите предприятия и МСП12. 

 

4.2 Макроикономически и бюджетен стълб 
 

4.2.1 В тази област трудните разисквания в Европейския съвет относно обвързващите 
договори за икономически реформи са показателни и разочароващи13. Затова ЕИСК 
настоява Комисията да доразвие своето предложение за този тип договорни 
споразумения, които налагат допълнително обсъждане на тяхната форма, финансиране 
и демократична легитимност14. 

                                                      
11 

 Вж. становищата на ЕИСК ECO/333 относно „Възстановяване и оздравяване на кредитни институции“, докладчик: г-жа 
Русенова (ОВ C 44, 15.2.2013 г.) и ECO/350 относно „Единен механизъм за преобразуване“, докладчик: г-н Mareels 
(ОВ C 67, 6.3.2014 г.). 

12 
 Вж. становището на ЕИСК ECO/347 относно „Дългосрочно финансиране – секторът на финансовите услуги“, 

докладчик: г-н Smyth (ОВ C 327, 12.11.2013 г.) и ECO/365 относно „Дългосрочно финансиране – последващи действия“, 
докладчик: г-н Smyth, съдокладчик: г-н Farrugia (все още непубликувано в ОВ). 

13 
 Вж. заключенията на Европейския съвет от 19-20 декември 2013 г. 

14 
 Вж. становището на ЕИСК ECO/348 относно „ИКК / важни реформи в икономическата политика“, докладчик: г-н 

Croughan (ОВ C 271, 19.9.2013 г.) и становището на ЕИСК EUR/006 относно „Годишен обзор на растежа за 2014 г.“, 
докладчик: г-жа Pichenot (все още непубликувано в ОВ). 
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4.2.2 Партньорствата, основани на система от взаимно съгласувани договорни споразумения 
и свързани с тях механизми за солидарност, биха могли да допринесат за улесняването 
и подпомагането на стабилните коригиращи политики. Тези договорености биха 
допринесли както за ангажираността на държавите членки в една обща рамка, така и за 
реформите във всички области, свързани с устойчивия растеж, конкурентоспособността 
и заетостта, като трите взети заедно ще укрепят ЕС като цяло15. Такава рамка може да 
спомогне за осигуряването на ответни мерки на ЕС срещу несиметрични сътресения в 
отделните страни, с други думи да бъде форма на солидарност в рамките на ЕС. 

 

4.2.3 Такива партньорства биха могли да насърчат сближаването и доверието у хората, което 
е от първостепенно значение за преодоляването на опасенията, свързани с националния 
суверенитет. Това на свой ред ще допринесе за общностния европейски дух, който ще 
бъде необходима основа за развитието на инструментите на ЕС като бюджета на 
еврозоната, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и еврооблигациите. 

 

4.2.4 Сближаването на икономическите системи, включително на данъчните системи16, 
придружено от инструмент за солидарност, е ключов фактор за постепенното 
преодоляване на макро- и микроикономическите неравенства между страните. 
В средносрочен план, дори и да изисква промени в договорите, този инструмент е 
предопределен да се превърне в механизъм за икономическа компенсация, който да 
възстановява равновесието и да интегрира икономиките на страните от еврозоната. 
Той би могъл евентуално да стане част от един общ бюджет на еврозоната. 
Структурните и кохезионните фондове също биха могли да бъдат използвани в тази 
насока. 

 

4.2.5 Като основно действащо лице в процеса новата Комисия трябва да поеме отговорността 
да изготви законодателни предложения в съответствие с метода за регулиране на 
финансовата система, следван от комисар Barnier, в области, в които дебатът досега 
беше доминиран от държавите членки, за да стимулира плодотворни обсъждания в 
Съвета въз основа на конкретни предложения. 

 

4.2.6 До този момент Комисията не е използвала достатъчно този метод. Той може да бъде 
използван, например, при предварителната координация на плановете за мащабни 
реформи на икономическата политика, при договорите за икономически реформи, 
придружени от механизъм за солидарност, и при създаването на европейски фонд за 
обратно изкупуване на дълга и европейски ценни книжа. Когато тези предложения 
изискват промени в договорите, Комисията следва да информира за това членовете на 
еврозоната. 

                                                      
15 

 Вж. също речта на председателя на Еврогрупата г-н Dijsselbloem, произнесена на 17 февруари 2014 г. на семинар на 
ОИСР в Брюксел на тема „Еврозоната на кръстопът“, която е в същия дух. 

16 
 Вж. становището на ЕИСК ECO/336 относно „Икономическите политики на държавите членки, чиято парична единица е 

еврото“, докладчик: г-н Delapina, (ОВ C 133, 9.5.2013 г.). Постепенно трябва да се вземат предвид и други важни 
данъчни аспекти. 
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4.2.7 Подобен подход ще накара Съвета да заеме позиция по тези предложения. Той ще 

акцентира върху прозрачността и яснотата на различните политически позиции и ще се 
докаже като единствения метод за преодоляване на безизходната междуправителствена 
ситуация в рамките на настоящата архитектура. Това също трябва да бъде съобщено по 
подходящ начин от Комисията на различните заинтересовани страни, включително на 
широката общественост. 

 
4.2.8 Следователно това, което е необходимо в средносрочен план – а то е необходимо още 

от времето на Договора от Маастрихт – е икономическо управление на еврозоната по 
отношение на микро- и макроикономическите политики, при което от настоящия метод 
на координация, който досега не даде особено добри резултати, да се премине към 
метода на съвместно вземане на решения по „основните положения“ на тези политики. 
Еврозоната не може да си позволи да продължава да използва единна валута и в същото 
време да прилага отделни икономически политики. Следователно тези политики трябва 
да се интегрират, което, наред с останалото, би облекчило работата на ЕЦБ. 

 
4.2.9 Механизъм за преразпределяне, който да се използва в случай на несиметрични 

сътресения: принципът на отговорност (не само на държавите, но и на гражданите) не 
трябва да се отделя от принципа на солидарност. С оглед на това следва да се 
предприемат конкретни мерки за ограничен период от време в подкрепа на 
най-уязвимите групи на населението. Това е отговорност на всички граждани и на 
всички държави. 

 
4.2.10 В същия дух, трябва да вървим към подходящ собствен бюджет на еврозоната със 

съвместно договорени правила. Това е единственият начин да се постигне напредък по 
пътя към обща фискална политика и смекчаване на евентуални бъдещи сътресения. 
Това може да се финансира, например, посредством целеви данък, данък върху 
финансовите трансакции (при условие че обхване цялата еврозона), въглероден данък, 
временен данък върху бюджетните излишъци, надхвърлящи 6%, и последно – чрез 
емитиране на общи облигации. 

 



 

ECO/357 – EESC-2013-07057-00-00-AC-TRA (EN) 11/18 

4.2.11 Държавен дълг: трябва да се създаде механизъм, който, без да премахва отговорността 
на държавите за техния дълг, да не допуска той да става предмет на финансови 
спекулации. Националният дълг, който постепенно се свежда до максимум 60% (както 
предлага ЕИСК17), или в частта му, надхвърляща 60% (в съответствие с представеното 
от Комисията предложение за фонд за обратно изкупуване на дълга18), може да се 
държи на консолидирана дългова сметка и да се обслужва пропорционално от 
отделните държави членки. Друг вариант е да се създаде временен фонд за европейски 
ценни книжа посредством междуправителствен договор, който да даде възможност за 
издаване на краткосрочни дългови инструменти в еврозоната и по този начин да 
елиминира риска от криза на ликвидността в страните от еврозоната. Въз основа на 
заключенията на своята експертна група, която беше създадена със специален мандат 
да анализира предимствата и рисковете на различните варианти за съвместно 
емитиране на дългови инструменти, Комисията сега би трябвало да излезе с конкретно 
предложение кои инструменти да бъдат използвани и при какъв график. 

 
4.3 Микроикономически стълб 
 
4.3.1 На микроикономическите политики също трябва да се обръща голямо внимание, 

по-специално на индустриалната и секторната политика, които са от първостепенно 
значение за растежа на европейската икономика, към който не може повече да се 
подхожда на парче. Затова е важно да се обединят някои политики (и свързаните с тях 
процедури по вземане на решения), които оказват непряко въздействие върху 
националните бюджети, за да се стигне до обща визия и съвместни действия на 
Комисията и държавите членки, по-специално по отношение на: 

 
− завършването на единния пазар; 
− създаването на благоприятни условия, които да насърчат предприятията да останат 

или да се преместят в Европа, по-конкретно като се премахне разпокъсаността на 
пазара; 

− обща индустриална политика19, която да укрепва основата за съществуващите 
иновативни и устойчиви икономически резултати на територията на целия 
континент; 

− обща енергийна политика – от каквато има остра нужда – която е от първостепенно 
значение за равнопоставените и стабилни икономически условия в ЕС; 

− широкомащабни общи инфраструктурни проекти и транспортни политики за 
подобряване на свързаността; 

                                                      
17 

 Вж. становище на ЕИСК ECO/307 относно „Възобновяване на икономическия растеж“, докладчик: г-н Cedrone 
(ОВ C 143, 22.5.2012 г.). 

18 
 Вж.: COM(2012) 777 final/2. 

19 
 Вж. становището на ЕИСК CCMI/108 относно „Индустриална политика (преразгледан вариант)“, докладчик: 

г-н van Iersel, съдокладчик: г-н Gibellieri, (OВ C 327, 12.11.2013 г.). 
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− сближаването на данъчното облагане на предприятията; 
− услугите, включително бизнес услугите; 
− пазара на труда и мобилността на работната сила; 
− политиката в областта на научните изследвания. 

 

4.4 Социален стълб 
 

4.4.1 ЕИСК настоява за конкретни мерки, свързани със социалното измерение на ИПС20. 
Процентът на младежката заетост остава пагубно нисък. Заедно с държавите членки 
новата Комисия следва да поеме отговорността за подобряването на условията на 
живот и труд: 

 

− като подкрепя създаването на работни места и нововъзникващите предприятия; 
− като предложи корекции в образователните политики на всички равнища в Европа, 

както и в политиките в областта на здравеопазването там, където това е уместно; 
− като създава подходящи условия за трансгранична трудова мобилност; 
− посредством предложения в данъчната област, имащи за цел да улеснят 

създаването на работни места; 
− посредством предложения, имащи за цел да защитят правата на потребителите; 
− като гарантира равенство между половете; 
− посредством социални инвестиции21. 

 

4.4.2 Необходим е подходящ социален диалог на всички равнища. Това означава, че трябва 
да се преодолеят препятствията пред ефективните консултации във и между държавите 
членки. ЕС би следвало да способства за събирането на заинтересованите страни от 
различни държави с цел да обсъдят успешните практики и да набележат планове за 
подобряване на условията за създаване на работни места. 

 

4.4.3 Ако искаме да завършим изграждането на Съюза и по-специално на еврозоната, 
не можем да пренебрегваме социалните последици от настоящите икономически 
политики, като ги оставяме изцяло на усмотрението на отделните държави членки. 
Както икономическите, така и социалните мерки следва да отчитат не само 
параметрите на пакта за стабилност, но и по-широка гама от макроикономически 
параметри (например равнището на безработицата, темпа на растеж, баланса на 
плащанията, равнището на заетост, на бедност, разпределението на доходите и на 
богатството, и т.н.). Не е възможно да се гарантира стабилността на ИПС без никакви 
социални механизми за еврозоната, които да могат да се справят с последствията от 
тежките икономически рецесии и/или дисбаланси. Някои от тези механизми може да 
изискват промени в договорите. В средносрочен план те могат да включват: 

                                                      
20 

 Вж. становището по собствена инициатива на ЕИСК SOC/494 относно „Укрепване на социалното измерение на 
Икономическия и паричен съюз“, главен докладчик: г-н Dassis (ОВ C 67, 6.3.2014 г.). 

21 
 Това включва и мерки за изваждане на хората от състояние на бедност. Във връзка с това вж. становището на ЕИСК 

SOC/496 относно „Въздействие на социалните инвестиции“, докладчик: г-н Greif (все още непубликувано в ОВ). 
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− създаване на обща система на осигуряване при безработица, която да е паралелна 

на националните системи и по възможност да е свързана със създаването на общи 
правила за пазара на труда в еврозоната и с мобилността на работната сила; 

− предоставяне на адекватен минимален доход на някои категории лица под прага на 
бедността и създаване на общи правила за социалните грижи и социалното 
подпомагане. 

 
4.4.4 Освен това с оглед на обществения интерес трябва да се обединят и други политики, 

които насърчават чувството на принадлежност и улесняват свободното движение. 
Сред тях са: 

 
− взаимното признаване на квалификациите и дипломите; 
− качеството и доставянето на публични блага и услуги в еврозоната с цел да се 

гарантира тяхната непрекъснатост, особено по време на криза, и др. 
 
4.5 Политически стълб 
 
4.5.1 Такава широка програма може да се изпълни само ако е налице необходимата 

демократична легитимност на процеса на вземане на решения. Като зачита напълно 
значителния напредък, постигнат през последните няколко години, ЕИСК е на мнение, 
че нов скок напред през следващия мандат може да се направи само като се обръща 
специално внимание на отчетността, легитимността, демокрацията, прозрачността и 
комуникацията. 

 
4.5.2 В Европа се води все по-ожесточен политически дебат за процеса на интеграция. 

На равнище ЕС политическите партии трябва ясно да определят своите варианти, които 
трябва да поощряват различните гледни точки на политическите групи в ЕП и да 
допринасят за по-голяма видимост на европейските политически партии. Провеждането 
на транснационални европейски избори с участието на трансгранични политически 
формации би укрепило и улеснило значително европейския дебат. 

 
4.5.3 Съвместната отговорност и необходимостта от публична подкрепа изискват много 

по-голяма ангажираност с европейския дебат от страна на националните парламенти. 
Законодателните предложения на ЕС и НПР следва да се обсъждат по подобаващ начин 
от парламентите. Следва да се предвидят интерактивни консултации по стратегически 
въпроси между ЕП и националните парламенти, които да доведат и до по-голяма 
динамика между националните парламенти. 

 
4.5.4 Комисията следва да прилага общностния метод възможно най-ефективно, 

като представя законодателни предложения и мерки, включително и в случаите на 
споделена компетентност с държавите членки. Както и в миналото, едно проактивно и 
смело поведение ще пожъне успех. 
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4.5.5 По искане на парламентите и/или гражданското общество Комисията трябва да бъде 

канена на националните дебати по европейски въпроси. 
 
4.5.6 Европейският съвет и отделните съвети, по-специално Съветът по икономически и 

финансови въпроси (ECOFIN), имат централна роля при вземането на решения и са от 
основно значение за отчетността и легитимността. Затова е необходима по-голяма 
прозрачност, тъй като тя отговаря на демократичните изисквания. 

 
4.5.7 Членовете на Съвета, които представят националните интереси, както и лицата, 

които съвместно с тях вземат решения на европейско равнище, често говорят по 
различен начин у дома и в Брюксел и това обикновено създава голямо объркване и 
пречи на договарянето. Не е приемливо да се говори двусмислено. Държавите членки 
следва да договорят и да подкрепят договорените общи политически послания на 
всички равнища на вземане на решения. 

 
4.5.8 Държавите членки са едновременно субекти и обекти в архитектурата на ИПС. 

Приближаването към европейската методология при същевременно запазване на 
националните административни процедури и традиции е възможно, но ще изисква 
значителни корекции в редица страни. Надеждните политически и административни 
практики ще се окажат от решаващо значение за изграждането на доверие. 

 
4.5.9 ЕИСК подчертава, че гражданското общество също трябва да изпълни своята често 

подценявана роля в бъдещата архитектура на ЕС и в една по-интегрирана еврозона. 
Има много области, в които напредъкът зависи частично или напълно от 
неправителствените участници. Гражданското общество следва да участва пълноценно. 
В твърде много държави гражданското общество все още е държано настрана, а би 
трябвало да разполага с необходимите инструменти, посредством които да осъществява 
връзка с институциите, които вземат решенията. Гражданското общество трябва да 
поеме своята отговорност и да участва в процеса на вземане на решения в ЕС, за да 
разшири своята демократична основа. Без неговата активна ангажираност ИПС никога 
няма да може да бъде завършен успешно. 

 
4.5.10 За социалните партньори по-специално би било много полезно да разгледат 

резултатите от консенсусния модел в държавите членки, който ЕИСК твърдо подкрепя. 
Следва да се препоръча обмен на практики. 

 
4.5.11 Според ЕИСК е очевидно, че настоящите правила не са подходящи и не отговориха на 

очакванията, както и че междуправителствените действия не са на висотата на 
предизвикателствата, пред които е изправен ИПС. Не можем да се заблуждаваме, че с 
отслабването на кризата механизмите за стабилизиране, които бяха въведени набързо 
във вихъра на бурята, ще бъдат достатъчни, за да се върви напред и да се избегнат нови 
кризи. 
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4.5.12 Единственият начин да се избегне повторението на подобни ситуации е да се променят 

правилата и процесът на вземане на решения в еврозоната с цел да се повиши неговата 
прозрачност и демократичност: 

 
− като се определи ръководен орган за еврото, който да може да говори с един глас, 

посредством институционализирането на Еврогрупата. С оглед на по-доброто 
управление на еврозоната Еврогрупата би трябвало да може да взема бързи 
решения и да се намесва в случай на криза. Това ще направи процеса на вземане на 
решения по-демократичен и прозрачен, като се започне с премахването на правото 
на вето; 

− като се въведе механизъм за преразпределяне и/или истински бюджет на 
еврозоната, както е посочено в параграфи 4.2.9 и 4.2.10, посредством постепенен 
процес, с който да се гарантира доставянето на обществени блага и 
по-справедливото разпределение на ресурсите в подкрепа на процесите на реформа 
и да се намалят дисбалансите между държавите с възможност за обща политика в 
областта на данъчното облагане, и др.; 

− като се осигури единно присъствие в международните организации; 
− действията на този „управителен орган“ трябва да се подкрепят и гласуват от 

членовете на ЕП от еврозоната (Европарламента), който да бъде отворен и за 
другите членове, но без право на глас. 

 
5. В дългосрочен план: поставяне на началото на политическата Европа като цяло 
 
5.1 Освен завършването на ИПС, както беше посочено по-горе, през следващия 

парламентарен мандат би било полезно да се започне сериозен процес на размисъл за 
задълбочаването на ЕС като цяло и функционирането на неговите институционални 
органи, както и да се изберат политики, които да станат общи. Според ЕИСК този 
размисъл следва да засегне описаните по-долу аспекти. 

 
5.2 Дейността на Комисията следва да подлежи на одобрение от страна на ЕП, който би 

могъл да споделя и правото на инициатива. ЕП би могъл да се избира въз основа на 
европейски листи, съставени от европейски партии. 

 
5.3 С цел да се подобри видимостта, демократичната легитимност и разделението на 

правомощията, следва да се премахне двувластието на председателя на Европейския 
съвет и председателя на Комисията, който следва да се избира от ЕП или пряко от 
избирателите, при условие че неговата роля също ще бъде променена. Настоящият 
Съвет би могъл да се превърне в „сенат на държавите“ с нови правила на 
функциониране. 
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5.4 Що се отнася до политиките, които следва да се управляват напълно или частично от 
ЕС и за които ЕС трябва да има правомощия за вземане на решения, те биха могли да 
обхващат външната политика и международната роля на Съюза, включително единното 
присъствие в международните организации, политиките в областта на отбраната 
(за желаещите), енергетиката, научните изследвания, убежището и имиграцията, както 
и спазването на нормите и правилата с правомощия за намеса тогава, когато страните 
ги нарушават, както се прави при икономическите въпроси и бюджетните правила. 

 
5.5 Новата институционална структура, която не може да се изгради само посредством 

засилено сътрудничество, както и ролята на Парламента, Съвета, Комисията, ЕИСК и 
КР, биха могли да се определят от нов Конвент, който би трябвало да приключи своята 
работа до 2019 г., когато ще се проведат следващите европейски избори след тези през 
2014 г. 

 
6. Комуникация и опростяване 
 
6.1 Добрата комуникация е от първостепенно значение за процеса на възстановяване на 

доверието. ЕИСК е убеден, че най-добра комуникация се постига посредством добри 
политики и практики, които осигуряват дългосрочна перспектива за цялото европейско 
общество. 

 
6.2 Необходимо е да се насърчи и подобри комуникацията с обществеността. 

Комуникацията поражда интерес, а интересът поражда разбиране. Това не се отчита в 
достатъчна степен – пропуск, за който имат вина Комисията и държавите членки. 
Следва да се използва целият спектър от социални медии. 

 
6.3 ИПС и свързаните с него области често бяха представяни като технически въпрос. В 

основата си те не са технически, а политически и оказват голямо влияние върху живота 
на всеки гражданин. Този въпрос обаче рядко се обсъжда и още по-рядко се представя 
от тази гледна точка, което и обяснява до голяма степен огромната дистанция между 
ЕС и обикновения гражданин. 

 
6.4 С всеки изминал ден различните традиции и ситуации по мъчителен начин показват 

липсата на „общ език за ИПС“, което понякога е много объркващо и намалява 
обществената подкрепа. Според ЕИСК Комисията е единственият орган, който може да 
предложи решение, тъй като има право на инициатива в законодателния процес на ЕС. 
Това трябва да се разглежда в перспективата на едни по-политически в сравнение с 
предишните Комисия и ЕП. 
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6.5 Като действащи лица, които споделят отговорността, гражданското общество и 
социалните партньори трябва да изиграят своята собствена роля в областта на 
комуникацията, която досега често е оставала на заден план. Гражданското общество и 
социалните партньори трябва да изразяват опасенията на гражданите и предприятията 
пред органите на властта и да сътрудничат за намирането на решения. Обменът на 
мнения трябва да е двупосочен. 

 
6.6 Европа не бива повече да създава впечатлението, че е „кула от слонова кост“, както я 

възприема голяма част от обществеността. На гражданите трябва да бъдат разяснявани 
ползите от европейската интеграция, постигнатият конкретен напредък и 
произтичащите от нея предимства, особено по отношение на инвестициите, 
създаването на работни места и потребителите. Така нареченото ново послание за 
Европа трябва да започне с възприемането на обща стратегия за комуникация и 
опростяване от Комисията и държавите членки, които са ключови участници наред с 
политическите партии и гражданското общество. 

 
Брюксел, 9 юли 2014 г. 
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