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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 Договора за 

функционирането на Европейския съюз, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение 

над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни 

затруднения по отношение на финансовата си стабилност1, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 21 май 2013 година относно общите разпоредби за мониторинг и оценка 

на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на 

прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната2, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 ноември 2011 г. за ефективното прилагане на бюджетното 

наблюдение в еврозоната3, 

– като взе предвид Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година 

относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки4, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 ноември 2011 г. относно принудителните мерки за коригиране на 

прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната5, 

                                                 
1 ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1. 
2 ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 11. 
3 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1. 
4 OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41. 
5 OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8. 
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– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на 

Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и 

координацията на икономическите политики1, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на 

Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на 

макроикономическите дисбаланси2, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 г. за 

изменение на Регламент (EО) № 1467/97 за определяне и изясняване на 

прилагането на процедурата при прекомерен дефицит3, 

– като взе предвид Договора за Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), 

– като взе предвид Договора за стабилност, координация и управление в 

Икономическия и паричен съюз (ДСКУ); 

– като взе предвид доклада на петимата председатели относно завършването на 

европейския икономически и паричен съюз от 22 юни 2015 г., 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

А. като има предвид, че Съюзът следва да насърчава устойчиво развитие, 

основаващо се на икономически растеж, което има за цел пълна заетост и 

социален напредък, и насърчаване на икономическото, социалното и 

териториално сближаване и солидарността между държавите членки; 

Б. като има предвид, че Европейският паричен съюз (ИПС) блокира развитието на 

държавите членки и е причината те да са понастоящем в рецесия и да са 

изправени пред дефлация и високи равнища на безработица; 

В. като има предвид, че след принудителното сближаване преди въвеждането на 

единната валута, в еврозоната започнаха да се появяват все повече структурни 

различия, които намалиха нейната способност да реагира на сътресения; 

Г. като има предвид, че наложените както на европейско, така и на национално 

равнище регулаторни корекции и структурни реформи допълнително влошиха 

вече трудното икономическо и социално положение; 

Д. като има предвид, че още от самото начало единната валута доведе до засилване 

на различията между държавите с дефицит и с излишък, което доведе до 

непоносими макроикономически дисбаланси, особено за голяма част от 

държавите от периферията, което отразява факта, че в структурно отношение е 

невъзможно единната валута да гарантира действителна конвергенция и 

сближаване в рамките на една валутна зона, която е твърде далеч от оптималното; 

                                                 
1 OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12. 
2 OВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25. 
3 OВ L 306, 23.11.2011 стр. 33. 
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Е. като има предвид, че недостатъците на ИПС се задълбочиха поради мерки, като 

регламентите от пакета от два законодателни акта и пакета от шест законодателни 

акта , въвеждането на европейския семестър и създаването на нови инструменти 

като Европейския механизъм за стабилност; 

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

не взеха предвид унищожителните последици от техните политически и 

икономически избори за гражданите и малките предприятия в Европа; 

З. като има предвид, че доверието на европейските граждани в европейския проект е 

намаляло драстично през последните години; 

И. като има предвид, че всички усилия, положени през последните десетилетия, за да 

се постигне по-голяма фискална и политическа интеграция в рамките на 

еврозоната, са били напразни;   

Й. като има предвид, че актуалната рамка за икономическо управление се доминира 

от наднационални технократски експертни органи и междуправителствени 

структури от основните държави — членки на ЕС, и като има предвид, че това 

води до намеса в суверенните права на държавите членки демократично да 

избират икономическите и социалните политики, които те считат за подходящи, 

като по този начин значително се подкопава политическата легитимност на 

взетите решения; 

1. подчертава, че недоброто планиране на ИПС, при липсата на необходимите 

условия за оптимална валутна зона, предизвиква и стимулира поддържането на 

неустойчиви макроикономически дисбаланси и неравенства в рамките на 

еврозоната, което води до натрупването на прекомерни излишъци и на 

съответните дефицити по текущата сметка; подчертава политическата 

неустойчивост на структурата на Икономическия и паричен съюз (ИПС), както се 

вижда от многобройните нарушения на неговата правна рамка; подчертава, че 

еврото е изиграло ролята на най-разединяващия фактор за европейската 

интеграция от Втората световна война насам; 

2. подчертава, че единната валута е оказала асиметрично и разрушително 

въздействие върху по-слабите икономики, които са принудени да извършват 

болезнени корекции на вътрешно обезценяване поради валута, която е надценена 

по отношение на техните икономики, като същевременно на по-силните 

икономики от еврозоната се дава възможност да разширяват своя износ и да 

натрупват големи и трайни външни излишъци;  

3. отбелязва, че кризата е доказала, че прилагането на универсална обща парична 

политика не е в състояние да отговори на асиметрични сътресения в еврозоната и 

че неспособността за променливост на валутата измества тежестта на корекциите 

към по-слабите икономики от еврозоната, които са принудени да извършват най-

болезненото девалвиране на национално равнище с цел възстановяване на 

конкурентоспособността; 

4. припомня, че ИПС е ограничен до строга система на фиксирани валутни курсове 
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и неустойчиви бюджетни правила; изразява съжаление, че се налага да заяви, че 

след дълъг и болезнен период на номинална корекция следва да бъде ясно, че 

всяка реформа на структурата на ИПС, която се определя чрез налагането на 

политики на строги икономии и структурните реформи, ще се отрази на всички 

членове на еврозоната; 

5. отбелязва, че настоящата рамка за икономическо управление съгласно Пакта за 

стабилност и растеж (ПСР), пакета от 6 законодателни акта и пакета от 2 

законодателни акта, както и фискалния пакт, излишно ограничава 

жизненоважното поле за фискални политики на държавите членки от еврозоната, 

като ги лишава от основните ефективни макроикономически инструменти в 

контекст на слабо търсене и неефективна парична политика; 

6. подчертава, че съществуващите механизми и инструменти за координация 

ненужно възпрепятстват държавите членки демократично да избират 

икономическите политики, които те считат за необходими и подходящи за 

тяхното специфично положение;  

7. настоятелно призовава Комисията да се въздържа от налагане на мерки за 

бюджетни ограничения и да се даде възможност на държавите членки да 

провеждат икономическите политики, от които те се нуждаят за борба с рекордно 

високата безработицата, бедността и социално-икономическата 

неравнопоставеност, в рамките на зачитането на икономически суверенитет; 

8. отбелязва, че нестандартните мерки на паричната политика, стартирана от ЕЦБ 

след кризата, не са имали последиците, които се твърдеше, че биха имали; 

припомня, че огромният размер на ликвидността, инжектирана в пазарите, е 

останал блокиран във финансовата система и е бил използван от банките за 

спекулативни цели, вместо за финансиране и подкрепа на реалната икономика; 

отбелязва, че безпрецедентната ликвидност може с течение на времето да има 

вредно въздействие върху структурата на производство; 

9. подчертава, че съществуващите договори и инструменти биха дали възможност за 

извършване на само някои от необходимите стъпки в посока към по-устойчива и 

демократична рамка, и подчертава, че е необходимо преразглеждане на 

Договорите с цел преодоляване на структурните слабости на институционалния 

облик на ИПС; 

10. отбелязва със загриженост, че настоящият институционален дебат относно 

необходимите действия за по-нататъшното задълбочаване на координацията на 

политиките във връзка с доклада на петимата председатели все още в голяма 

степен се основава на догма т.е. необратимостта на единната валута и на 

политически предписания, които явно не са били в състояние да подкрепят 

икономическия растеж, заетостта и сближаването в еврозоната, удължавайки по 

този начин нестихващата икономическа и социална криза и ускорявайки 

разпадането на ЕС; 

11. посочва, че съюзът на капиталовите пазари би увеличил сложността и 

взаимосвързаността на финансовата система на ЕС, като по този начин би се 
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навредило интересите на финансовата стабилност; 

12. изразява загриженост относно неблагоприятните отражения на банковия съюз; 

посочва, че настоящата регулаторна рамка е насочена предимно към 

преодоляването на кредитния риск , като напълно пренебрегва финансовите 

системни рискове; счита, че правилата за споделяне на загубите следва да бъдат 

отхвърлени в онези държави членки, където прилагането им противоречи на 

защитата на спестяванията, предоставяна от националните конституции, и че 

вместо това техните банкови системи следва да бъде подкрепени от националната 

централна банка, действаща като кредитор от последна инстанция; посочва, че 

предложените механизми за възстановяване и преструктуриране, като например 

механизмите за мостово финансиране и Единният фонд за преструктуриране, не 

представляват подходящи и надеждни инструменти за подпомагане на 

преструктурирането на най-големите европейски банки; следователно счита, че 

банковият съюз не е успял да повиши стабилността на банковия сектор;  

13. счита, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) се е оказал 

неподходящ инструмент за справяне с големия недостиг на инвестиции в ЕС и 

подпомагане за възстановяване от кризата; изразява съжаление относно 

използването на публично-частни партньорства и тенденциите към 

широкомащабни инфраструктурни проекти, които имат сериозни последствия за 

околната среда и са лишени от добавена стойност; 

14. счита, че еврото не е успяло да изпълни своите обещания за стабилност, 

сближаване, растеж и работни места; отбелязва, че всеки опит да се постигне тази 

цел чрез фискален капацитет би бил ефективен само ако са били установени 

механизми за стабилизиране и за компенсация въз основа на значителни 

трансфери от държавите с излишък в полза на слабите икономически зони; счита, 

че подобен механизъм ще бъде политически и технически неосъществим, и 

поради това отхвърля всеки опит да се изгради фискален капацитет;  

15. отбелязва, че за ефективното справяне с дисбалансите и поемане на симетричните 

и асиметричните сътресения в ИПС, размерът на тези трансфери ще трябва да 

бъде толкова голям, че това би било нереалистично да се постигне в политически 

и финансов план;  

16. посочва, че всички усилия, предприети досега за постигане на по-устойчив 

паричен съюз, са безрезултатни, като същевременно наличието на система на 

трансфери, основани на солидарността и споделянето на рисковете, не е част от 

политическия дневен ред, свързан с бъдещето на ЕС; поради това призовава 

вниманието да се насочи към проучване на алтернативни решения;  

17. изразява дълбока загриженост във връзка с предложенията за укрепване на 

паричния съюз, които понастоящем са в процес на обсъждане и които се 

основават на налагането на структурни реформи и фискална консолидация в 

държавите с дефицит; изтъква, че допълнителните загуби на икономически 

суверенитет само ще изострят икономическите, политическите и социалните 

проблеми, а не биха предоставили действително решение за стабилността на 

еврозоната; 
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18. категорично отхвърля идеята за установяване на министър на финансите и на 

Министерство на финансите на еврозоната в рамките на Комисията, тъй като това 

би попаднало извън обхвата на какъвто и да е демократичен контрол и  до голяма 

степен би било лишено от политическа легитимност, както и от отчетност пред 

европейските граждани; 

19. подчертава, следователно, неотложната необходимост да се разгледат 

алтернативни решения, с цел да се възстанови благоденствието, пълната заетост и 

социалното сближаване в ЕС; подчертава необходимостта от зачитане на правото 

на държавите членки да упражняват суверенния си контрол върху паричните и 

фискалните политики, което е единственият начин да се гарантира демократична 

легитимност и да поддържа справедлива и адекватна социална система и 

висококачествени обществени услуги, като същевременно се провежда борба с 

безработицата, бедността и социалните неравенства; 

20. счита, че рамката за икономическо управление следва да не възпрепятства 

държавите членки да провеждат антициклични действия за борба с високия 

процент на безработица и бедност и за насърчаване на икономическия растеж; 

подчертава неотложната необходимост от това, за да разсеят нейните бюджетни 

ограничения върху публичните инвестиции и социалните политики чрез 

радикално преразглеждане на Договорите и на пакета от шест законодателни акта 

и пакета от два законодателни акта, както и отмяната на фискалния пакт; 

21. счита, че на държавите членки следва да бъде позволено да прилагат банкова 

структурна реформа, основана на ясно задължително отделяне на 

инвестиционните и търговските дейности, основаващи се на модела на Закона 

Glass-Steagall, ако те счетат това за подходящ път напред за предотвратяване на 

натрупването на системен риск, намаляване на взаимозависимостта и рисковете в 

банковия си сектор и за повишаване на неговата устойчивост; подчертава, че това 

би могло да бъде един от начините за ефективно разрешаване на проблема 

„твърде големи, за да бъдат оставени да фалират“ и за предотвратяване на 

необходимостта от спасителни операции;  

22. изразява съжаление, че настоящата политическа безизходица не дава възможност 

за намиране на ефективно решение за измъкване на европейските икономики от 

рецесията; изразява загриженост, че продължаването на настоящата икономическа 

стагнация и политическа криза може да доведе до свързано с хаотичност и липса 

на контрол разпадане на паричния съюз; подчертава спешната нужда от 

разработване на план за организирано и координирано разформироване на 

паричния съюз, като същевременно се осигурят демократични механизми за 

доброволно оттегляне на държава членка от еврозоната; 

23. 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 на държавите членки. 
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