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Изменение  2 

Марко Дзани, Бернар Моно, Херолф Анеманс, Софи Монтел, Станислав Жултек, 

Михал Марушик 

от името на групата ENF 

 

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 3 

и 50 от него, 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

А. като има предвид, че научният и емпиричният опит показват, че наличието на 

единна валута не е необходимо условие за насърчаване на търговията; 

Б. като има предвид, че Икономическият и паричен съюз (ИПС), създаден с 

Договора от Маастрихт, блокира развитието и растежа на държавите членки и 

това е причината, поради която те сега изпитват икономическа рецесия, ниски 

проценти на инфлация и структурно високи равнища на безработица; 

В. като има предвид, че заявената цел на Договора от Маастрихт и на проект за ИПС 

е насърчаването на сближаването между държавите от еврозоната, но данните 

сочат значително нарастване на макроикономическите различия след въвеждането 

на единната валута, което прави невъзможно за тези държави да се справят с 

асиметрични сътресения; 

Г. като има предвид, че наложените от 2009 г. насам структурни реформи на 

национално равнище и политики, приети на равнище ЕС, като например 

регламентите за Пакета от шест акта и за Двойния пакет, Европейският семестър 

и Европейският механизъм за стабилност (ЕМС), влошиха и без това слабото 

икономическо и социално положение; 

Д. като има предвид, че институциите на ЕС и на Съюза като цяло по никакъв начин 

не взеха предвид опустошителните последици от своите политически и 

икономически решения за гражданите и МСП в Европа; 
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1. счита, че в икономическия и паричен съюз (ИПС) съществуват структурни 

недостатъци от самото му начало, тъй като еврозоната не е оптимална валутна 

зона и е генерирала неустойчиви макроикономически дисбаланси през годините; 

2. счита, че уязвимостта на ИПС беше изложена на показ в контекста на световната 

финансова и икономическа криза, когато неустойчивите дисбаланси, причинени 

от липсата на гъвкавост на единната валута, и мащабните публични интервенции 

за спасяване на частния финансов сектор влошиха ситуацията и доведоха до криза 

на държавния дълг, когато правителствените разходи за заеми се увеличиха рязко 

в някои държави членки; 

3. отбелязва, че кризата доказа, че универсалната обща парична и фискална 

политика не е в състояние да отговори на външни сътресения; подчертава, че 

системата на фиксиран обменен курс прехвърля тежестта на корекцията на пазара 

на труда на държавите членки, които са принудени да прилагат обезценяване на 

национално равнище с цел възстановяване на конкурентоспособността; 

4. изразява съжаление, че от началото на кризата Европейската централна банка 

(ЕЦБ) следваше неконвенционална парична политика, която не е оказала никакъв 

принос за стабилизирането на икономическия цикъл или за повишаване на 

инфлацията до устойчиво равнище; 

5. подчертава необходимостта да се гарантира свободата на държавите членки да 

напускат еврозоната; призовава държавите членки да се споразумеят относно 

план за координирано разпускане на ИПС; 

6. счита, че еврото не успя да изпълни своето обещание за стабилност, сближаване и 

растеж; счита, че създаването на бюджетен капацитет за еврозоната ще бъде още 

един опит за спасяване на един неуспешен икономически и паричен проект, което 

увеличава риска от превръщане на Икономическия и паричен съюз (ИПС) в 

система, основана на постоянни фискални трансфери от централните държави към 

периферните държави; 

7. счита, че ИПС страда също така от сериозен демократичен дефицит; подчертава, 

че институциите на еврозоната, като например ЕЦБ и Еврогрупата, показаха, 

особено по време на криза, тенденция да действат без демократична отчетност; 

8. отхвърля проекта за банков съюз, който се оказа неефективен за целта на 

повишаване на устойчивостта и стабилността на европейската финансова система;  

9. подчертава необходимостта от противопоставяне на съществуващото 

икономическо управление на еврозоната, за да се гарантира, че държавите членки 

могат да прилагат икономическите, паричните и фискални политики, необходими 

за насърчаване на устойчив растеж и трудова заетост;  

10. подчертава необходимостта да бъде предвидена клауза за отказ от участие за 

всички държави, които не желаят да бъдат част от ИПС; 

11. припомня, че ИПС е обострял разделението и конфликтите в европейските 
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държави; подчертава необходимостта от всеобхватна пътна карта, договорена 

между европейските държавни и правителствени ръководители за  разпускане на 

еврозоната, като по този начин се възстановят плаващите валутни курсове; 

посочва, че това е предварително условие за създаването на нов дух на 

сътрудничество и взаимно уважение между суверенни европейски държави; 

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на 

Европейския съвет, Комисията, Съвета, Еврогрупата, Европейската централна 

банка, изпълнителния директор на Европейския механизъм за стабилност, както и 

на парламентите и правителствата на държавите членки. 

Or. en 

 


