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Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики:  изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 

Предложение за резолюция Изменение 

10. изразява загриженост по отношение 

на трайните макроикономически 

дисбаланси в някои държави членки, и 

по-специално високото равнище на 

публичната и частната задлъжнялост и 

големите дефицити по текущата сметка, 

както и прекомерните рискове във 

финансовия сектор, и по-конкретно в 

банковите системи – рискове, 

произтичащи не на последно място от 

институции, които са твърде големи, за 

да бъдат оставени да фалират; 

подчертава, че зависимостта между 

държавата и банките все още не е 

преодоляна напълно и продължава да 

представлява заплаха за финансовата и 

фискалната стабилност; отбелязва, че 

излишъците по текущата сметка 

създават различни рискове от 

дефицитите, и подчертава 

нарастващите икономически различия в 

рамките на Съюза и еврозоната, които 

застрашават съгласуваността на 

европейските секторни политики; 

10. изразява загриженост по отношение 

на трайните макроикономически 

дисбаланси в някои държави членки, и 

по-специално високото равнище на 

публичната и частната задлъжнялост и 

големите дефицити по текущата сметка, 

както и прекомерните рискове във 

финансовия сектор, и по-конкретно в 

банковите системи – рискове, 

произтичащи не на последно място от 

институции, които са твърде големи, за 

да бъдат оставени да фалират; 

подчертава, че зависимостта между 

държавата и банките все още не е 

преодоляна напълно и продължава да 

представлява заплаха за финансовата и 

фискалната стабилност; отбелязва, че 

прекомерните излишъци по текущата 

сметка създават големи рискове, на 

които трябва да се обърне повече 

внимание, и подчертава нарастващите 

икономически различия в рамките на 

Съюза и еврозоната, които застрашават 

съгласуваността на европейските 

секторни политики; 

Or. en 
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Доклад A8-0307/2015 
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Европейски семестър за координация на икономическите политики:  изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  17a. призовава за радикална промяна 

от политика на бюджетни 

ограничения към нова устойчива и 

демократична рамка, която да 

позволява на държавите членки да 

проведат икономическите политики, 

които считат за необходими, за да се 

борят ефективно с безработицата, 

бедността и социално-

икономическите неравенства, 

включително чрез публични 

инвестиции в изследвания и развитие, 

иновации и мерки за подкрепа на 

малките и средни предприятия; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 20 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  20a. призовава за създаването на 

многостранна международна рамка за 

съкращаване на суверенния дълг, като 

се предвиди значително опрощаване 

на дълга чрез отписване или 

намаляване на незаконния и 

непоносим дълг, за да бъде сведен до 

устойчиви равнища; 
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Европейски семестър за координация на икономическите политики:  изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 
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Предложение за резолюция 

Параграф 22 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  22a. призовава за въвеждането на 

клауза за оттегляне на държава 

членка от еврозоната и за 

разширяване на обхвата на клаузата 

за неучастие чрез преразглеждане на 

Договора;  

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 23 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  23a. призовава за замяна на всички 

съществуващи бюджетни правила със 

социални и макроикономически 

показатели, посредством радикално 

преразглеждане на Договорите, 

Пакта за стабилност и растеж и 

пакета от шест законодателни акта 

и пакета от два законодателни акта, 

както и за отмяна на Фискалния 

пакт;  

Or. en 

 

 


