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Патрик Льо Ярик, Рина Роня Кари, Николаос Хундис, Мигел Урбан Креспо, 

Анхела Валина, Мат Карти, Лин Бойлан, Мартина Андерсън, Хавиер Кусо 

Пермуй, Таня Гонсалес Пеняс, Мария Лидия Сенра Родригес, София Сакорафа, 

Люк Минг Фланаган, Елеонора Форенца 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0038/2017 

Раймер Бьоге, Перванш Берес 

Бюджетен капацитет за еврозоната 

2015/2344(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността) с 

цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8-0038/2017 

Резолюция на Европейския парламент относно бюджетния капацитет за 

еврозоната 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС), и по-специално 

членове 122 и 151 от него, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

А. като има предвид, че по време на финансовата криза стана ясно, че договорите за 

ЕС не осигуряват на еврозоната необходимите инструменти за ефективно 

справяне с икономическите и финансовите сътресения и че те не могат да 

осигурят организирано излизане от еврозоната; като има предвид, че рамката за 

икономическо управление е с фактически доказан обратен ефект, тъй като 

принуждава държавите членки да приемат проциклични мерки, не обслужва и 

дори противоречи на интересите и на работниците, и на хората и представлява 

мощен инхибитор на напредъка на обществата; 

Б. като има предвид, че след въвеждането на еврото структурните 

макроикономически неравновесия и асиметрии между държавите членки 

принудиха няколко държави членки да надценят реалните ефективни обменни 

курсове, което беше съпроводено от  значително отрицателно въздействие върху 

тяхната производствена структура и международната инвестиционна позиция и 

което причини тенденции към рецесия в държавите — членки на Европейския 

съюз;  

В. като има предвид, че Икономическият и паричен съюз (ИПС), общите политики и 

единният пазар не са стимулирали сближаване, сътрудничество или солидарност, 
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а по-скоро икономическо господство, различия и неравномерно развитие; като 

има предвид, че политиката на сближаване не е достатъчно ефективна при 

справянето с различията между държавите членки;  

Г. като има предвид, че рамката за икономическо управление и ИПС спомогнаха за 

осъществяването на съкращения на публичните инвестиции, на доходите и на 

благосъстоянието на гражданите, насърчиха приватизацията на публични активи, 

либерализацията и дерегулацията на пазарите, задържащи търсенето структурни 

реформи и загубата на социални и трудови права, включително демонтиране на 

колективно договаряне, което е залегнало в основните конвенции на 

Международната организация на труда (МОТ) и в Хартата на основните права на 

ЕС; като има предвид, че това причини икономическата стагнация, дефлационни 

тенденции, увеличаване на социално-икономическите неравенства, бедност и 

висок ръст на безработицата;  

Д. като има предвид, че държавите членки бяха поставени в затруднено положение и 

бяха принудени да приемат строги програми за корекции, свързани с огромни 

разходи за обществото и икономиката; като има предвид, че няколко национални 

правителства подадоха оставка, след като финансовата помощ беше спряна; като 

има предвид, че липсата на справедлива система на преразпределение води до 

разпадането на ключови икономически сектори в държавите в периферията на ЕС 

и че вместо да имат набор от инвестиционни програми за насърчаване на растежа, 

тези държави членки стават заложници на постоянно заемане на средства за 

преодоляване на това неравновесие; 

Е. като има предвид, че трите финансови инструменти за стабилизиране, създадени 

извън бюджета на ЕС и извън структурата на разпоредбите на Договора, а именно 

Механизмът за отпускане на заеми за Гърция (МОЗГ), Европейският инструмент 

за финансова стабилност (ЕИФС) и Европейският механизъм за стабилност 

(ЕМС),  допринесоха в особено голяма степен за дисбаланса между централните и 

периферните икономики; като има предвид, че тези механизми наложиха условия 

на прилагане на принудителни бюджетни ограничения върху достъпа до 

кредитиране, което възпрепятства способността на държавите членки да реагират 

в зависимост от конкретното им положение; като има предвид, че налагането на 

такива условие на суверенни правителства е неприемливо и недемократично;  

Ж. като има предвид, че банковият съюз допринася за по-нататъшната концентрация 

в банковия сектор на ЕС, отслабва допълнително способността на държавите 

членки да контролират своите банкови системи и не разрешава въпроса с банките, 

които са „твърде големи и твърде свързани помежду си, за да бъдат оставени да 

фалират“, и поради това  режимът за споделяне на загуби продължава да бъде 

ненадежден и излага данъкоплатците и бюджетите на държавите членки на голям 

риск; 

З. като има предвид, че съюзът на капиталовите пазари ще доведе до увеличаване на 

системния риск чрез секюритизация и ще стимулира паралелната банкова система 

и източването на активите на обществената инфраструктура от застрахователи и 

пенсионни фондове, вместо да води до засилване на доброто и децентрализирано 



 

AM\1117426BG.docx  PE598.500v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

банкиране на дребно като основен източник на финансиране на инвестиции за 

малки и средни предприятия (МСП);  

И. като има предвид, че в доклада на петимата председатели относно бъдещето на 

ИПС се предвижда конфигурация на привеждането в сила широк набор от 

инструменти, органи и рамки, които да предотвратят изход от преобладаващите 

неолиберални нагласи за строги икономии; като има предвид, че това ще затрудни 

процикличните политики и ще отслаби демократичния суверенитет на държавите 

членки; като има предвид, че неговите основни препоръки, като например 

съветите по производителността, подкопават колективно трудово договаряне на 

заплащането; като има предвид, че този доклад е бил изготвен без участието на 

Европейския парламент или на националните парламенти;  

1. отбелязва по-голямото значение, отдавано от страна на Комисията, на фискалната 

позиция на еврозоната; подчертава, че това е недостатъчно, за да се сложи край на 

политиките на строги икономии; 

2. изказва съжаление поради демонстрираното изнудваческо отношение от страна на 

институциите на ЕС и някои държави членки спрямо тези държави, които решават 

да сложат край на политиките на икономически ограничения и на неолибералната 

доктрина; 

3. подчертава, че въвеждането на какъвто и да било бюджетен капацитет за 

еврозоната сам по себе си няма да реши структурния дисбаланс в рамките на ИПС 

и че е необходима основна промяна в ориентацията на неговите икономически 

политики и управление с цел преодоляване на първопричините за кризата на 

еврото, особено приноса на макроикономическите дисбаланси между частните и 

публичните задължения; 

4. отхвърля създаването на предвижданата финансова служба на еврозоната, тъй 

като това ще доведе до още по-голямо съсредоточаване на властта в 

наднационални образувания и финансовата служба ще бъде внедрена в рамките 

на фискалния пакт и че това може да допринесе за налагането задушаващи 

търсенето структурни реформи, като по този начин се подкопава демократичният 

суверенитет и се допринася за налагането на строги икономии;  

5. подчертава необходимостта от структурна реформа в банковата сфера с цел 

отделяне на банкирането на дребно от инвестиционното банкиране, за да се даде 

възможност за организирано преструктуриране на проблемни банки без 

приватизация на печалбите и социализация на загубите, като същевременно се 

гарантира обществен контрол и децентрализация на банковия сектор, а не 

влошаване на системния риск и нестабилност на условията за финансиране чрез 

съюза на капиталовите пазари; 

6. счита, че ИПС прояви своята уязвимост в контекста на световната финансова и 

икономическа криза, когато неустойчивите дисбаланси, причинени от политики 

от типа „докарай съседа си до просешка тояга“, практикувани  в основните 

държави членки като Германия, и от краткосрочните капиталови потоци към 

периферията, доведоха до повишени равнища на дълга (частен и публичен) и 
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причиниха драматично нарастване на правителствените разходи за заеми в някои 

държави членки след увеличаването на публичния дълг поради спасителните 

пакети за  банки и първоначалните антициклични политики в отговор на кризата; 

7. предупреждава, че бъдещите шокови промени биха могли да дестабилизират 

допълнително еврозоната като цяло, тъй като ИПС и европейската рамка за 

икономическо управление не позволяват на своите държави членки да използват 

правилните и необходими икономически инструменти за даване на подобаващ 

отговор на сегашната и бъдещата икономическа и социална криза; счита, че при 

симетричните сътресения, предизвикани от липса на вътрешно търсене, паричната 

политика сама по себе си не може да даде тласък на растежа, особено в контекст 

на нулева долна граница, и че тези симетрични сътресения трябва да бъдат 

преодоляване чрез финансиране на инвестиции, насочени към съвкупно търсене и 

пълна заетост; 

8. подчертава, че с въвеждането на еврото като единна валута бяха премахнати 

изпитани и доказани политически методи на противодействие на асиметрични 

сътресения, като например корекции на обменните курсове; отново заявява, че 

поради това изоставянето на автономията по отношение на паричната политика 

изисква алтернативни механизми за корекция за справяне с асиметрични 

макроикономически сътресения и за постигане на реално и възходящо социално 

сближаване под демократичен контрол; 

9. призовава за създаването на програма за подкрепа и, по искане на съответните 

държави членки, за даването на възможност за присъединяване към валутен 

механизъм в рамките на Европейската централна банка за симетрично 

стабилизиране на валутните курсове за онези държави членки, които евентуално 

желаят да договорят организирано излизане от еврозоната, тъй като тяхното 

членство е станало неустойчиво и непоносимо; подчертава, че една подобна 

програма следва да предоставя подходяща компенсация за социалните и 

икономическите щети, причинени от присъствието на тези държави в ИПС; 

подчертава  също така необходимостта от създаването на план за извънредни 

ситуации в подкрепа на икономиката на държавите, пострадали от намесата на 

Тройката; подчертава необходимостта от създаване на правна яснота относно 

организираното излизане от еврото, в рамките на членството в ЕС, и 

необходимостта от прилагане на контрол върху движението на капитали, 

включително преструктурирането на дълга и обезценяването на дълга, на 

принципа на lex monetae, според който длъжниците могат да уредят дълговете в 

предпочитаната от тях парична единица; 

10. изразява изключително безпокойство по повод на дълговото бреме върху 

периферните държави — членки на ЕС; счита, че е наложително да се намали 

задлъжнялостта чрез предоговаряне на дълга (на размера, падежа и лихвите) и 

чрез отмяна на неговия спекулативен и незаконен компонент, като тя бъде 

сведена до устойчиви равнища, като това е въпрос на елементарна справедливост, 

както и въпрос, който не може да бъде отлаган; 

11. призовава за отмяна на Договора за стабилност, координация и управление и на 
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Европейския семестър, тъй като те представляват недемократична  икономическа 

„усмирителна риза“, която оказва пагубно въздействие върху икономическите 

резултати на държавите членки и социалното развитие; призовава те да бъдат 

заменени с политики, които гарантират социално сближаване във възходяща 

посока, приобщаващ растеж и заетост; подчертава необходимостта от 

освобождаване на публичните инвестиции от критериите от Маастрихт, докато 

тези договори бъдат отменени (златното правило за публичните инвестиции), тъй 

като инвестициите създават потоци от доходи и богатства за бъдещите поколения 

и поради това разпределението във времето на разходите по заеми е оправдано; 

12. подчертава, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) води до 

преследване на монополна рента и източване на активи от страна на частни 

инвеститори за сметка на бюджета на Съюза, чрез публично-частни партньорства, 

приватизация на печалбите и социализация на загубите, като всичко това 

допринася в съвсем малка степен за допълнителни инвестиции; счита, че с 

помощта на ЕФСИ Европейската инвестиционна банка е придобил твърде голямо 

влияние върху бюджета на Съюза, като същевременно демонстрира 

незадоволителни резултати по отношение на регионалното разпределение на 

инвестициите и на подкрепата за МСП; 

13. призовава за съдържателна програма за публични инвестиции в подкрепа на 

реалната икономика, която следва да се основава на солидарността и 

териториалното сближаване; счита, че тази програма следва да се съсредоточава 

върху създаването на достойни и качествени работни места и в същото време да 

спомага за повишаване на стандарта на живот и социалната закрила на 

работниците, по-специално засилване на колективното договаряне и колективните 

споразумения и разширяването на правото на стачка; 

14. подчертава необходимостта Европейската централна банка да финансира 

публичните инвестиции в реалната икономика, а не с балон на цените на 

активите, и че закупуването на облигации от страна на национални банки за 

развитие за тази цел би било в съответствие дори договорите на ЕС, които 

понастоящем функционират незадоволително; счита, че публичните инвестиции 

ще предизвикат ефект на самофинансиране в голям мащаб чрез мултиплициращ 

ефект, особено в държавите членки с домакинства и банки, които изпитват 

затруднения по отношение на ликвидността; 

15. подчертава необходимостта от ефективно намаляване на хронични излишъци по 

текущата сметка; изтъква, че балансираните текущи сметки на държавите членки 

са необходими за намаляване на нуждата от непрекъснати трансфери и че то би 

направило излишни произволните бюджетни правила, тъй като в  условията на  

балансирани текущи сметки всяка държава членка, която има предпочитание към 

по-високи публични заеми, би могла да финансира това чрез вътрешни икономии 

без външна задлъжнялост; 

16. подчертава необходимостта от разрешаване на проблема с избягването на 

плащане на корпоративни данъци и с отклонението от данъчно облагане и да 

бъдат създадени прогресивни и справедливи системи на данъчно облагане с цел 
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справяне с намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби; 

17. призовава за засилване на демократичния контрол и отчетност на еврозоната на 

равнище ЕС и държави членки, като се преследва постигането на максимална 

прозрачност и демократичен контрол чрез гарантиране на участието на 

социалните партньори и гражданското общество в центъра на процеса на вземане 

на решения и призовава за възстановяването на политическото и демократичното 

ръководство на процеса на развитие чрез подчиняване на икономическата власт 

на демократичната политическа власт; 

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки. 

Or. en 

 

 


