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6.3.2019 A8-0087/18

Изменение 18
Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада, Костадинка Кунева, Люк Минг 
Фланаган, Хавиер Кусо Пермуй, Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, 
Мартина Андерсон, Лин Бойлан, Мат Карти, Катержина Конечна, Еманюел 
Морел, Стелиос Кулоглу, Мари-Пиер Вю
от името на групата GUE/NGL
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0087/2019
Педру Силва Перейра, Владимир Манка
Учредяване на Европейския паричен фонд
(2017/0333R(APP))

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. подчертава необходимостта от 
осигуряване на ефикасна процедура за 
вземане на решения в реформирания 
ЕМС, особено при неотложни ситуации; 
призовава в този контекст за оценка на 
сегашната рамка за управление;

14. подчертава необходимостта от 
осигуряване на ефикасна процедура за 
вземане на решения в реформирания 
ЕМС, особено при неотложни ситуации; 
призовава в този контекст за оценка на 
сегашната рамка за управление, с която 
да се гарантира приобщаващ диалог с 
всички заинтересовани страни, 
зачитащ националните особености, 
прозрачността, отчетността и 
простотата;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/19

Изменение 19
Николаос Хундис, Шабиер Бенито Силуага, Мигел Урбан Креспо, Патрик Льо 
Ярик, Палома Лопес Бермехо, Люк Минг Фланаган, Юнус Омаржи, Мариза 
Матиаш, Хавиер Кусо Пермуй, Марина Албиол Гусман, Таня Гонсалес Пеняс, 
Мартина Андерсон, Лин Бойлан, Мат Карти, Лиа Ни Риада, Мари-Пиер Вю
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0087/2019
Педру Силва Перейра, Владимир Манка
Учредяване на Европейския паричен фонд
(2017/0333R(APP))

Предложение за резолюция
Параграф 1 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

1в. счита, че държавите членки, 
които не са в състояние да изплатят 
дълга си към Еврогрупата, 
Европейския инструмент за 
финансова стабилност и Европейския 
механизъм за стабилност, без да 
навредят сериозно на способността 
си да предоставят основни 
икономически и социални услуги на 
своите граждани, следва да разгледат 
всички налични възможности, 
включително за едностранно спиране 
на плащанията на дълга и за 
анулиране на дълга;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/20

Изменение 20
Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада, Патрик Льо Ярик, Костадинка Кунева, 
Люк Минг Фланаган, Юнус Омаржи, Мариза Матиаш, Хавиер Кусо Пермуй, 
Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, Мартина Андерсон, Лин Бойлан, Мат 
Карти, Катержина Конечна, Еманюел Морел, Стелиос Кулоглу, Мари-Пиер Вю
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0087/2019
Педру Силва Перейра, Владимир Манка
Учредяване на Европейския паричен фонд
(2017/0333R(APP))

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. подчертава, че правилното 
функциониране на ИПС се подкрепя от 
съществуването на институция, която 
играе ролята на „кредитор от последна 
инстанция“; отбелязва в този контекст 
положителния принос на ЕМС за 
преодоляване на слабостите на 
институционалната рамка на ИПС, а 
именно чрез предоставяне на финансова 
помощ на няколко държави членки, 
засегнати от финансовата криза и 
кризата на държавния дълг;

3. подчертава, че правилното 
функциониране на един ИПС се 
подкрепя от съществуването на 
институция, която играе ролята на 
„кредитор от последна инстанция“; 
отбелязва в този контекст приноса на 
ЕМС за преодоляване на слабостите на 
институционалната рамка на ИПС, а 
именно чрез предоставяне на финансова 
помощ на няколко държави членки, 
засегнати от финансовата криза и 
кризата на държавния дълг, подложени 
на рецесионни фискални мерки и 
намаляване на заплатите и 
обществените услуги, което води до 
неблагоприятни социално-
икономически условия, увеличаване на 
безработицата, бедност и 
неравнопоставеност;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/21

Изменение 21
Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада, Костадинка Кунева, Люк Минг 
Фланаган, Хавиер Кусо Пермуй, Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, 
Мартина Андерсон, Лин Бойлан, Мат Карти, Катержина Конечна, Стелиос 
Кулоглу, Мари-Пиер Вю
от името на групата GUE/NGL
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0087/2019
Педру Силва Перейра, Владимир Манка
Учредяване на Европейския паричен фонд
(2017/0333R(APP))

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. подчертава, че ако в бъдеще се 
използват средства от бюджета на 
ЕС, Парламентът следва да разполага 
с политическата власт да упражнява 
всички приложими права за бюджетен 
контрол върху ЕМС в рамките на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; отбелязва, че в такъв 
случай Европейската сметна палата 
следва да се разглежда като независим 
външен одитор и следва да изпълнява 
ясна и формална роля в процедурата по 
освобождаване от отговорност;

5. призовава за принос от 
бюджета на ЕС към ресурсите на 
ЕМС, за да може Европейският 
парламент да упражнява правото си 
на бюджетен контрол в рамките на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението 
на бюджета; отбелязва, че в такъв 
случай Европейската сметна палата 
следва да се разглежда като независим 
външен одитор и следва да изпълнява 
ясна и формална роля в процедурата по 
освобождаване от отговорност;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/22

Изменение 22
Димитриос Пападимулис, Лиа Ни Риада, Костадинка Кунева, Люк Минг 
Фланаган, Хавиер Кусо Пермуй, Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, 
Мартина Андерсон, Лин Бойлан, Мат Карти, Катержина Конечна, Стелиос 
Кулоглу, Мари-Пиер Вю
от името на групата GUE/NGL
Свен Гиголд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A8-0087/2019
Педру Силва Перейра, Владимир Манка
Учредяване на Европейския паричен фонд
(2017/0333R(APP))

Предложение за резолюция
Параграф 8 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8a. изразява съжаление, че въпреки 
че в предходните програми за 
макроикономически корекции не се 
отчитат адекватно основните права 
и цялостната правна рамка на Съюза, 
те не са подложени на съдебен 
контрол поради 
междуправителствената структура 
на ЕМС; изразява съгласие с 
предложението на Комисията 
програмите за корекции да се 
придружават от оценки на 
социалното въздействие и да бъдат 
съобразявани с тях; подчертава обаче, 
че тези оценки на въздействието не 
трябва да осигуряват безкритична 
ратификация на мерките за фискална 
консолидация, какъвто беше случаят 
досега, а по-скоро следва да 
анализират, наблюдават и 
управляват предвидените и 
непредвидените социални 
последствия от планираните 
политически мерки и всякакви 
процеси на социална промяна, 
произтичащи от тези интервенции; 
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призовава за включването на подробни 
задължения от такова естество в 
устава на ЕМС и за извършване на 
задълбочени оценки на социалното 
въздействие на всички предходни 
програми;

Or. en
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6.3.2019 A8-0087/23

Изменение 23
Лиа Ни Риада, Димитриос Пападимулис, Костадинка Кунева, Люк Минг 
Фланаган, Хавиер Кусо Пермуй, Костас Хрисогонос, Таня Гонсалес Пеняс, 
Мартина Андерсон, Лин Бойлан, Мат Карти, Катержина Конечна, Стелиос 
Кулоглу, Мари-Пиер Вю
от името на групата GUE/NGL

Доклад A8-0087/2019
Педру Силва Перейра, Владимир Манка
Учредяване на Европейския паричен фонд
(2017/0333R(APP))

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. подчертава риска, произтичащ от 
забавянето на задълбочаването на 
банковия съюз; приветства 
заключенията на доклада на 
Еврогрупата до лидерите от ЕС относно 
задълбочаването на ИПС от 4 декември 
2018 г., който беше подкрепен във 
всичките му елементи на срещата на 
върха на държавите от еврозоната на 14 
декември 2018 г.; приветства по-
специално предвиденото ускоряване на 
въвеждането на общия предпазен 
механизъм за Единния фонд за 
преструктуриране, при условие че е 
постигнат достатъчен напредък в 
областта на намаляването на риска, 
който предстои да бъде оценен през 
2020 г., и одобряването на 
договореностите за реформата на ЕМС; 
припомня предходната си позиция 
относно необходимостта от завършване 
на Европейската схема за застраховане 
на депозитите (ЕСЗД), като признава, 
че намаляването на риска и споделянето 
на риска следва да вървят ръка за ръка; 
отбелязва, че не е постигнат незабавен 
резултат по отношение на бъдещия 
бюджет на еврозоната и функцията за 

16. подчертава риска, произтичащ от 
забавянето на задълбочаването на 
Банковия съюз; приветства 
заключенията на доклада на 
Еврогрупата до лидерите от ЕС относно 
задълбочаването на ИПС от 4 декември 
2018 г., който беше подкрепен във 
всичките му елементи на срещата на 
върха на държавите от еврозоната на 14 
декември 2018 г.; приветства по-
специално очакваното въвеждане на 
общия предпазен механизъм за Единния 
фонд за преструктуриране, при условие 
че е постигнат достатъчен напредък в 
областта на намаляването на риска, 
който предстои да бъде оценен през 
2020 г., и одобряването на 
договореностите за реформата на ЕМС; 
припомня предходната позиция на 
Парламента относно необходимостта 
от завършване на Европейската схема за 
застраховане на депозитите (ЕСЗД), в 
която се признава, че намаляването на 
риска и споделянето на риска следва да 
вървят ръка за ръка; счита, че фондът 
следва да предоставя финансиране за 
осигуряването на финансова основа за 
пълноценна европейска схема за 
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стабилизиране, но взема надлежно 
предвид мандата за работа по 
бюджетния инструмент за сближаване и 
конкурентоспособност; подчертава, че е 
постигнат значителен напредък в 
областта на намаляването на риска; 
припомня също, че Парламентът 
допринесе значително, за да стане това 
възможно, по-специално по отношение 
на банковия пакет и пруденциалния 
предпазен механизъм за 
необслужваните кредити;

застраховане на депозитите (ЕСЗД), 
както предлага Комисията в 
предложението си от 24 ноември 
2015 г.1, или да прави своевременни 
публични интервенции в подкрепа на 
стабилността на икономиката и 
заетостта; отбелязва, че не е 
постигнат незабавен резултат по 
отношение на бъдещия бюджет на 
еврозоната и функцията за 
стабилизиране, но взема надлежно 
предвид също така мандата за работа 
по бюджетния инструмент за 
сближаване и конкурентоспособност; 
подчертава, че е постигнат значителен 
напредък по отношение на 
намаляването на риска; припомня също 
така, че Европейският парламент 
допринесе значително, за да стане това 
възможно, по-специално по отношение 
на така наречения банков пакет и 
предпазния механизъм за 
необслужваните кредити;

Or. en

1 COM(2015)0586.


