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Изменение 25
Марко Вали, Йорг Мойтен, Бернар Моно
от името на групата EFDD

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

Предложение за резолюция (член 170, параграф 3 от Правилника за дейността), с 
цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8-0087/2019

Резолюция на Европейския парламент относно предложението за регламент на 
Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за регламент на Съвета за учредяване на 
Европейския паричен фонд (COM(2017)0827),– като взе предвид становището 
на Комитета на регионите от 5 юли 2018 г. относно предложенията за реформа на 
Икономическия и паричен съюз (ИПС),

– като взе предвид писмото от председателя на Еврогрупата до председателя на 
Европейския съвет от 25 юни 2018 г. относно по-нататъшното задълбочаване на 
ИПС и изявлението от срещата на върха на държавите от еврозоната от 29 юни 
2018 г. относно реформата на Европейския механизъм за стабилност,

– като взе предвид доклада на Еврогрупата до лидерите от ЕС относно 
задълбочаването на ИПС от 4 декември 2018 г.,

– като взе предвид изявлението от срещата на върха на държавите от еврозоната от 
14 декември 2018 г.,

– като взе предвид съвместната позиция относно бъдещото сътрудничество между 
Комисията и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) от 14 ноември 2018 г.,

– като взе предвид становището на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 11 
април 2018 г. относно предложението за регламент за учредяване на Европейския 
паричен фонд1,

– като взе предвид Становище № 2/2018 на Европейската сметна палата от 18 
септември 2018 г. относно одита и отчетността във връзка с предложението от 6 
декември 2017 г. за създаване на Европейски паричен фонд в правната уредба на 
Съюза,

1 ОВ С 220, 25.6.2018 г., стр. 2.
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– като взе предвид член 99, параграф 2 от своя правилник,

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по бюджети и комисията 
по икономически и парични въпроси в съответствие с член 55 от Правилника за 
дейността,

– като взе предвид междинния доклад на комисията по бюджети и на комисията по 
икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджетен 
контрол и на комисията по конституционни въпроси и (A8-0087/2019),

А. като има предвид, че въвеждането на еврото е един от най-амбициозните и трудни 
проекти на Съюза;

Б. като има предвид, че финансовата и икономическа криза разкри политическите 
слабости в структурата на еврозоната;

В. като има предвид, че наличието на силни и стабилни валути е от съществено 
значение за ЕС като цяло;

Г. като има предвид, че създаването на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) 
беше отговор на кризата в ИПС;

Д. като има предвид, че създаването на Европейския инструмент за финансова 
стабилност (ЕИФС) и ЕМС промени политическия и икономическия характер на 
ИПС;

Е. като има предвид, че междуправителственият характер на ЕМС подчертава 
правомощията за вземане на решения на държавите членки;

Ж. като има предвид, че текущият дебат относно бъдещето на Европа и ИПС показа 
различия в политическите възгледи на държавите членки относно дългосрочното 
бъдеще на ЕМС;

1. отхвърля предложението;

2. разглежда предложението на Комисията от 6 декември 2017 г. за регламент на 
Съвета за учредяване на Европейския паричен фонд като движен от собствения ѝ 
интерес принос към текущия дебат относно задълбочаването на ИПС и реформата 
на ЕМС;

3. подчертава, че включването на ЕМС в правната уредба на ЕС няма правно 
основание; подчертава следователно, че няма алтернатива на 
междуправителствения характер на ЕМС; отхвърля следователно интегрирането 
на ЕМС в правото на Съюза; отхвърля идеята за превръщане на ЕМС в 
Европейски валутен фонд;

4. припомня фискалните и демократичните надзорни правомощия на националните 
парламенти; счита, че националните парламенти следва да имат правото да 
получават информация относно дейността на ЕМС, както и да водят диалог с 
изпълнителния директор на реформирания ЕМС;



AM\1178951BG.docx PE635.412v01-00

BG Единство в многообразието BG

5. призовава за незабавен мораториум върху активирането на ЕМС за по-нататъшни 
програми за така нареченото финансово подпомагане; отхвърля участието на 
ЕМС във вътрешните работи на държавите членки и тяхната икономическа 
политика; призовава за премахване на ЕМС в близко бъдеще;

6. 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.
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