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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по икономически и 
парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

A. като има предвид, че наскоро разработените инструменти за финансова помощ за 
страните от еврозоната не се основават на първичното право на ЕС, и като има 
предвид, че с член 143 от ДФЕС изрично се определят инструментите за страните 
извън еврозоната;

Б. като има предвид, че условията за финансово подпомагане се договарят съвместно 
между съответните институции на ЕС, Европейския механизъм за стабилност и 
МВФ, но окончателното решение винаги се взема от управителния съвет на ЕМС;

В. като има предвид, че  меморандумът, подписан от страните от еврозоната, които 
търсят финансова помощ, засяга основните права и социалното положение на тези 
страни, но разработването и изпълнението на действия не подлежат на 
демократичен контрол;

1. счита, че настоящата ситуация вреди на имиджа на Европейския съюз; призовава за 
промяна на Договора, за да се създаде единен инструмент за финансова помощ в 
рамките на Общността за всички държави-членки на ЕС; 

2. настоява, че европейските институции, участващи във вземането на решения във 
връзка с финансовата помощ за държавите-членки на ЕС, трябва да се отчитат пред 
Европейския парламент и че съответните решения трябва да се гласуват от 
Европейския парламент; счита, че, когато е необходимо, националните парламенти 
следва да участват в икономическия диалог;

3. призовава за спешно изясняване на съответните отговорности на институциите, 
участващи в Тройката, и отношенията им с Еврогрупата;

4. подчертава, че институциите на ЕС са изцяло обвързани с правото на Съюза и че в 
рамките на Тройката те са длъжни да действат в съответствие с основните права, 
които, по силата на член 51 от Хартата на основните права на Европейския съюз, се 
прилагат по всяко време; 

5. счита, че някои от условията, определени от Тройката, нарушават някои основни 
права.


