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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва комисията по бюджети и комисията по 

икономически и парични въпроси, като водещи комисии, да включат в предложението 

за резолюция, което ще приемат, следните предложения: 

1. отбелязва, че Европейският икономически и паричен съюз не разполага с фискален 

или бюджетен механизъм за корекция, необходим за поемането на асиметрични 

сътресения, тъй като кризата показа, че не може да се разчита единствено на 

самокоригиращите се пазарни сили, за да се предотвратява изпадането на държавите 

членки в свръхзадлъжнялост; 

2. счита, че, както показа кризата, по отношение на общата валута не може да се 

разчита единствено на централна банка, която да контролира паричното предлагане, 

без допълнителна фискална, икономическа и политическа интеграция; 

3. припомня позицията на Парламента, че е необходимо задълбочаване на 

европейската икономическа интеграция, за да се гарантира стабилност на 

еврозоната и на Съюза като цяло; 

4. изразява загриженост за това, че инструментите, разработени през последните 

години за справяне с кризата, са с междуправителствен характер, не са интегрирани 

в достиженията на правото на Общността и им липсва демократичен надзор и 

отчетност пред Парламента; 

5. подчертава, че е необходимо създаването на бюджетен и фискален капацитет в 

еврозоната за доизграждане на Икономическия и паричен съюз (ИПС); счита, че 

стабилизиращата функция на фискалния капацитет е най-лесно приложимата 

функция на фискалната политика, като в рамките на един по-интегриран 

политически и икономически съюз може да се предвиди функция на 

преразпределение; 

6. подчертава, че този капацитет следва да бъде създаден като част от бюджета на 

Съюза, извън многогодишната финансова рамка (МФР), и следва да бъде 

реализиран от Комисията; припомня позицията си, че всеки фискален или бюджетен 

капацитет, създаден специално за еврозоната, трябва да се развива в рамката на 

Съюза; 

7. посочва, че бюджетният капацитет трябва да бъде насочен по-специално към 

публичните инвестиции с оглед постигане на социални и икономически цели, като 

например осигуряване на пълна заетост, социално и регионално сближаване; 

8. посочва, че във връзка с финансирането бюджетният капацитет трябва да бъде 

включен в бюджета на Съюза; счита, че възможни източници на финансиране биха 

могли да бъдат евентуални мерки за борба срещу данъчните измами и избягването 

на данъци; 

9. подчертава, че този капацитет следва да отговаря на разпоредбите на членове 317, 

318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), с цел да 
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се гарантира демократичен контрол, прозрачност и отчетност пред гражданите на 

ЕС чрез съществуващите институции. 
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