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Изменение 1
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. припомня, че еврото е паричната 
единица на Европейския съюз и че 
всички държави членки, с изключение 
на тези, които ползват дерогация, са 
призвани да се присъединят 
своевременно към еврото;

Or. en

Изменение 2
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. припомня, че Европейският 
парламент е парламентът на 
Европейския съюз, единствено 
представителство на пряката 
демократична легитимност на Съюза 
и единствен получател на пряката 
демократична отчетност на Съюза;

Or. en

Изменение 3
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. подчертава, че държавите членки, 
чиято обща парична единица е еврото, 
трябва да продължат да укрепват 
стабилността, ефикасността и 
демократичната отчетност;

1. подчертава, че държавите членки, 
чиято обща парична единица е еврото, 
трябва да продължат да укрепват 
стабилността, ефикасността, 
прозрачността, демократичната 
легитимност и демократичната 
отчетност;

Or. en

Изменение 4
Jean-Paul Besset
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че държавите членки, 
чиято обща парична единица е еврото, 
трябва да продължат да укрепват
стабилността, ефикасността и 
демократичната отчетност;

1. подчертава, че държавите членки, 
чиято обща парична единица е еврото, 
трябва да удвоят своите усилия за 
укрепване на стабилността, 
ефикасността и демократичната 
отчетност;

Or. fr

Изменение 5
Werner Langen

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че държавите членки, 
чиято обща парична единица е еврото, 
трябва да продължат да укрепват 
стабилността, ефикасността и 
демократичната отчетност;

1. подчертава, че държавите членки, 
чиято обща парична единица е еврото, 
трябва да продължат да укрепват 
спазването на Договора, стабилността, 
ефикасността и демократичната 
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отчетност;

Or. de

Изменение 6
Derk Jan Eppink

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че държавите членки, 
чиято обща парична единица е еврото, 
трябва да продължат да укрепват 
стабилността, ефикасността и 
демократичната отчетност;

1. подчертава, че държавите членки, 
чиято обща парична единица е еврото, 
трябва да продължат да укрепват 
конкурентоспособността,
стабилността, ефикасността и 
демократичната отчетност;

Or. en

Изменение 7
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че държавите членки, 
чиято обща парична единица е еврото, 
трябва да продължат да укрепват 
стабилността, ефикасността и 
демократичната отчетност;

1. подчертава, че държавите членки, 
чиято обща парична единица е еврото, и 
държавите членки, които са се 
ангажирали да се присъединят към 
еврозоната, трябва да продължат да 
укрепват стабилността, ефикасността и 
демократичната отчетност;

Or. en

Изменение 8
George Sabin Cutaş
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Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1 a. счита, че общностният метод 
следва да бъде използван за всички 
мерки, насочени към укрепването на 
Европейския паричен съюз; призовава 
за интегрирането на Фискалния пакт 
в Договорите за ЕС в най-кратък срок;

Or. en

Изменение 9
Derk Jan Eppink

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че част от усилията за
смекчаване на кризата, като например 
приемането на законодателния пакет 
от шест акта и създаването на 
Европейския механизъм за стабилност, 
засяга единствено държавите членки от 
еврозоната;

2. подчертава, че с цел смекчаване на 
кризата и в отговор на структурните 
недостатъци при изграждането на 
икономическия и паричния съюз 
националните правителства и 
институциите на ЕС предприеха 
широк набор от мерки за запазване на 
финансовата стабилност и за 
подобряване на икономическото 
управление; отбелязва, че част от 
тези усилия засягат единствено 
държавите членки от еврозоната, 
като например някои специфични 
правила относно финансовите 
санкции в законодателния пакет от шест 
акта и създаването на Европейския 
механизъм за стабилност; също така и 
законодателният пакет от два акта 
ще бъде от специфично значение за 
държавите членки от еврозоната, след 
като бъде приет; в допълнение към 
това, еврозоната и шест държави 
членки, които не са част от 
еврозоната, са приели пакта „Евро 
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плюс“, а еврозоната и осем държави 
членки, които не са част от 
еврозоната, сключиха Договора за 
стабилност, координация и 
управление в икономическия и паричен 
съюз;

Or. en

Изменение 10
Werner Langen

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че част от усилията за
смекчаване на кризата, като например 
приемането на законодателния пакет от 
шест акта и създаването на Европейския 
механизъм за стабилност, засяга
единствено държавите членки от 
еврозоната;

2. подчертава, че решенията, насочени 
към смекчаване на кризата, като 
например приемането на
законодателния пакет от шест акта и 
създаването на Европейския механизъм 
за стабилност, засягат единствено 
държавите членки от еврозоната;

Or. de

Изменение 11
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че част от усилията за 
смекчаване на кризата, като например 
приемането на законодателния пакет 
от шест акта и създаването на 
Европейския механизъм за стабилност, 
засяга единствено държавите членки от 
еврозоната;

2. подчертава, че част от усилията за 
смекчаване на кризата, като например 
някои разпоредби на законодателния 
пакет от шест акта и създаването на 
Европейския механизъм за стабилност, 
засяга единствено държавите членки от 
еврозоната; 

Or. en
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Изменение 12
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че част от усилията за 
смекчаване на кризата, като например 
приемането на законодателния пакет от 
шест акта и създаването на Европейския 
механизъм за стабилност, засяга 
единствено държавите членки от 
еврозоната;

2. подчертава, че част от усилията за 
смекчаване на кризата, като например 
приемането на законодателния пакет от 
шест акта и създаването на 
Европейския механизъм за финансово 
стабилизиране (ЕМФС), на 
Европейския инструмент за 
финансова стабилност (ЕИФС) и на
Европейския механизъм за стабилност, 
засяга единствено държавите членки от 
еврозоната; функционирането на 
ЕИФС/ЕМС и на всяка бъдеща 
подобна структура следва да подлежи 
на редовен демократичен контрол и 
надзор от страна на Европейския 
парламент;

Or. en

Изменение 13
Jean-Paul Besset
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава, че част от усилията за 
смекчаване на кризата, като например 
приемането на законодателния пакет от 
шест акта и създаването на Европейския 
механизъм за стабилност, засяга 
единствено държавите членки от 
еврозоната;

2. подчертава, че част от усилията за 
смекчаване на кризата, като например 
приемането на законодателния пакет от 
шест акта и създаването на Европейския 
механизъм за стабилност, засяга 
единствено държавите членки от 
еврозоната; счита, че Европейският 
механизъм за стабилност следва да 
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залегне в достиженията на правото 
на Европейския съюз;

Or. fr

Изменение 14
Derk Jan Eppink

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2 a. отбелязва, че две държави членки 
имат право на отказ от въвеждане на 
еврото и че две държави членки имат 
право на отказ от прилагане на 
достиженията на правото от 
Шенген;

Or. en

Изменение 15
Derk Jan Eppink

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. отбелязва, че засиленото 
сътрудничество предоставя правно 
основание за приемането на мерки, 
които са приложими единствено за 
ограничен брой държави членки;
отбелязва, че този механизъм вече се 
използва за правото за развод на 
територията на ЕС и за 
европейското патентно право и че е 
бил одобрен от Европейския 
парламент и от Съвета в контекста 
на данъчното облагане за 
въвеждането на данък върху 
финансовите сделки;
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Or. en

Изменение 16
Derk Jan Eppink

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства намиращото се в ход 
създаване на единен механизъм за 
надзор, обхващащ еврозоната и отворен 
за всички други държави – членки на 
ЕС;

3. приветства намиращото се в ход 
създаване на единен механизъм за 
надзор, обхващащ еврозоната и отворен 
за всички други държави – членки на 
ЕС; счита, че за да се преодолеят 
присъщите на икономическия и 
паричния съюз структурни 
недостатъци и за да се ограничи 
ефективно рискът от 
недобросъвестно поведение, 
предложението за „банков съюз“ 
следва да се възползва от 
извършената по-рано реформа в 
сектора на финансовите услуги на 
Съюза, включително създаването на 
ЕБО, ЕОЦКП, ЕОЗППО и ЕССР, 
както и от засиленото икономическо 
управление, по-специално в 
Еврозоната, и от новата бюджетна 
рамка на Европейския семестър, с цел 
да се гарантират по-голяма 
устойчивост и 
конкурентоспособност на банковия 
сектор на Съюза, по-голямо доверие в 
него и увеличени капиталови резерви, 
за да не се налага в бъдеще 
публичните бюджети на държавите 
членки да поемат разходите по 
спасяването на банките;

Or. en

Изменение 17
George Sabin Cutaş
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Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства намиращото се в ход 
създаване на единен механизъм за 
надзор, обхващащ еврозоната и отворен 
за всички други държави – членки на 
ЕС;

3. приветства намиращото се в ход 
създаване на единен механизъм за 
надзор, обхващащ еврозоната и отворен 
за всички други държави – членки на 
ЕС; счита, че единният механизъм за 
надзор следва да подлежи на 
отчетност пред Европейския 
парламент, тъй като единствено 
Парламентът разполага с мандат на 
пряко избрана демократична 
институция на ЕС; председателят 
следва да бъде одобряван от 
Европейския парламент и следва да 
докладва редовно пред Парламента;

Or. en

Изменение 18
Sławomir Nitras

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства намиращото се в ход 
създаване на единен механизъм за 
надзор, обхващащ еврозоната и отворен 
за всички други държави – членки на 
ЕС;

3. приветства намиращото се в ход 
създаване на единен механизъм за 
надзор, обхващащ еврозоната и отворен 
за всички други държави – членки на 
ЕС, и очаква конкретната формула на 
набора от правила, разработена за 
този случай, като част от която 
икономическият и паричният съюз 
ще бъде засилен чрез хармонизация на 
финансовите правила и чрез даване на 
възможност на всички държави 
членки да се присъединят, особено 
тези, обхванати от дерогацията, 
посочена в член 139, параграф 1 от 
ДФЕС, също така да бъде използвана 
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в бъдеще като формулата по 
подразбиране;

Or. pl

Изменение 19
Werner Langen

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства намиращото се в ход 
създаване на единен механизъм за 
надзор, обхващащ еврозоната и отворен 
за всички други държави – членки на 
ЕС;

3. приветства намиращото се в ход 
създаване на единен механизъм за 
надзор, обхващащ еврозоната и отворен 
за всички други държави – членки на 
ЕС; обаче счита за изключително 
рискован и съмнителен от правна 
гледна точка факта, че крайната 
отговорност за надзора върху 
банковия сектор ще се поема 
единствено от ЕЦБ;

Or. de

Изменение 20
Jean-Paul Besset
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства намиращото се в ход 
създаване на единен механизъм за 
надзор, обхващащ еврозоната и отворен 
за всички други държави – членки на 
ЕС;

3. приветства намиращото се в ход 
създаване на единен механизъм за 
надзор, обхващащ еврозоната и отворен 
за всички други държави – членки на 
ЕС; счита, че установяването на 
европейски механизъм за оздравяване 
на банките е абсолютно необходимо 
за създаването на действителен 
банков съюз;

Or. fr
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Изменение 21
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства намиращото се в ход 
създаване на единен механизъм за 
надзор, обхващащ еврозоната и отворен 
за всички други държави – членки на 
ЕС;

3. приветства намиращото се в ход 
създаване на единен механизъм за 
надзор, обхващащ еврозоната и отворен 
за всички други държави – членки на 
ЕС; изисква единният надзорен 
механизъм (ЕНМ) да подлежи на 
пълен демократичен контрол и надзор 
от страна на Европейския 
парламент;

Or. en

Изменение 22
Werner Langen

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че икономическите
политики на някои държави членки се 
ограничават от тройката, от която не 
се изисква надлежна отчетност;

4. подчертава, че е било необходимо 
бюджетните и фискалните политики 
на някои държави членки да бъдат 
ограничени от тройката и че в този 
контекст липсва задължението за
отчетност;

Or. de

Изменение 23
Jean-Paul Gauzès

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава, че икономическите 
политики на някои държави членки се
ограничават от тройката, от която 
не се изисква надлежна отчетност;

4. подчертава, че тройката определя
икономическите политики на някои 
държави членки, като в замяна им се
предоставят необходимите 
финансови средства, които да им 
помагат да функционират и да 
получават отново достъп до 
капиталови пазари; обаче добавя, че 
това не променя факта, че от нея 
трябва да се изисква надлежна 
отчетност;

Or. fr

Изменение 24
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подчертава, че икономическите 
политики на някои държави членки се
ограничават от тройката, от която не се 
изисква надлежна отчетност;

4. подчертава, че икономическите 
политики на някои държави членки се
ограничават от тройката, от която не се 
изисква надлежна отчетност; счита, че 
от тройката следва да се отчита 
пред Европейския парламент чрез 
редовно представяне на доклади; 
ангажира се да предоставя 
систематично насоки за дейностите 
на тройката; 

Or. en

Изменение 25
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. подчертава, че икономическите 
политики на някои държави членки се
ограничават от тройката, от която не се 
изисква надлежна отчетност;

4. подчертава, че икономическите 
политики на някои държави членки се
ограничават от тройката, от която не се 
изисква надлежна отчетност и която не 
разполага с демократична 
легитимност; призовава мандатът на 
тройката да бъде одобрен след 
извършване на съответните 
консултации с Европейския 
парламент;

Or. en

Изменение 26
Ramon Tremosa i Balcells

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4 a. отбелязва, че усилията за 
фискална консолидация, насочени към 
спазване на правилата за новото 
икономическо управление, следва да 
бъдат поделяни по справедлив начин 
сред различните администрации, 
като се отчитат предоставяните от 
тях услуги;

Or. en

Изменение 27
Werner Langen

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства подробния план на заличава се
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Комисията; призовава Комисията да 
представи незабавно за разглеждане 
законодателни предложения за 
неговото прилагане;

Or. de

Изменение 28
Derk Jan Eppink

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства подробния план на 
Комисията; призовава Комисията да 
представи незабавно за разглеждане 
законодателни предложения за 
неговото прилагане;

5. приема за сведение подробния план 
на Комисията;

Or. en

Изменение 29
Jean-Paul Gauzès

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства подробния план на 
Комисията; призовава Комисията да 
представи незабавно за разглеждане 
законодателни предложения за 
неговото прилагане;

5. приветства подробния план на 
Комисията; призовава Комисията да
изложи по-ясни варианти и да
представи за разглеждане 
законодателни предложения, когато 
това е правно възможно и 
политически приемливо;

Or. fr
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Изменение 30
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства подробния план на 
Комисията; призовава Комисията да 
представи незабавно за разглеждане 
законодателни предложения за неговото 
прилагане;

5. приветства подробния план на 
Комисията; призовава Комисията да 
представи в рамките на процедурата по 
съвместно вземане на решение
незабавно за разглеждане законодателни 
предложения за неговото прилагане, 
преди всичко с оглед създаване на 
фискален капацитет за еврозоната, 
управляван в съответствие с 
общностния метод;

Or. en

Изменение 31
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства подробния план на 
Комисията; призовава Комисията да 
представи незабавно за разглеждане 
законодателни предложения за неговото 
прилагане;

5. приветства подробния план на 
Комисията; призовава Комисията да 
представи в рамките на процедурата по 
съвместно вземане на решение
незабавно за разглеждане законодателни 
предложения за неговото прилагане, по-
конкретно за създаване на фискален 
капацитет и за обединяване на 
държавния дълг;

Or. en

Изменение 32
Jean-Paul Besset
от името на групата Verts/ALE



PE506.084v01-00 18/28 AM\928234BG.doc

BG

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приветства подробния план на 
Комисията; призовава Комисията да 
представи незабавно за разглеждане 
законодателни предложения за неговото 
прилагане;

5. приветства подробния план на 
Комисията; призовава Комисията да 
представи в рамките на процедурата по 
съвместно вземане на решение в най-
кратък срок и незабавно за 
разглеждане законодателни 
предложения за неговото прилагане;

Or. fr

Изменение 33
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. посочва, че съществува опасност 
идеята за „договорни споразумения”, 
приложима единствено спрямо 
отделни държави членки, както беше 
посочено в заключенията на 
Европейския съвет от декември 2012 
г., да създаде правна несигурност;

6. подкрепя новите инструменти за 
солидарност, като например 
„инструмента за конвергенция и 
конкурентоспособност”, с които да 
бъде предоставена финансова помощ 
за своевременното осъществяване на 
устойчивия растеж чрез засилване на 
структурните реформи, изцяло в 
съответствие с общностния метод и 
въз основа на съществуващите 
процедури на ЕС за надзор;

Or. en

Изменение 34
Derk Jan Eppink

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. посочва, че съществува опасност
идеята за „договорни споразумения”, 
приложима единствено спрямо отделни
държави членки, както беше посочено в 
заключенията на Европейския съвет от 
декември 2012 г., да създаде правна 
несигурност;

6. счита, че идеята за взаимно 
постигнати договори за 
конкурентоспособност и растеж, 
приложима единствено спрямо отделни 
държави членки, както беше посочено в 
заключенията на Европейския съвет от 
декември 2012 г., би довела до 
повишаване на ангажираността и 
ефективността на икономическата 
политика;

Or. en

Изменение 35
Jean-Paul Gauzès

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. посочва, че съществува опасност
идеята за „договорни споразумения”, 
приложима единствено спрямо отделни 
държави членки, както беше посочено в 
заключенията на Европейския съвет от 
декември 2012 г., да създаде правна 
несигурност;

6. подкрепя идеята за „договорни 
споразумения”, приложима единствено 
спрямо отделни държави членки, както 
беше посочено в заключенията на 
Европейския съвет от декември 2012 г.;
подчертава, че те трябва да бъдат 
изготвени по такъв начин, че да се 
предотврати създаването на правна 
несигурност;

Or. fr

Изменение 36
Werner Langen

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. посочва, че съществува опасност
идеята за „договорни споразумения”, 
приложима единствено спрямо отделни 
държави членки, както беше посочено в 
заключенията на Европейския съвет от 
декември 2012 г., да създаде правна 
несигурност;

6. посочва, че е необходима правна 
несигурност по отношение на идеята 
за „договорни споразумения”, 
приложима единствено спрямо отделни 
държави членки, както беше посочено в 
заключенията на Европейския съвет от 
декември 2012 г.;

Or. de

Изменение 37
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. посочва, че съществува опасност 
идеята за „договорни споразумения”, 
приложима единствено спрямо отделни 
държави членки, както беше посочено в 
заключенията на Европейския съвет от 
декември 2012 г., да създаде правна 
несигурност;

6. посочва, че съществува опасност 
идеята за „договорни споразумения”, 
приложима единствено спрямо отделни 
държави членки, както беше посочено в 
заключенията на Европейския съвет от 
декември 2012 г., да създаде правна 
несигурност и да доведе до увеличаване 
на дефицита на демокрация в Съюза, 
ако това не се съпровожда от 
съответния трансфер на 
легитимност и отчетност на 
равнището на Съюза;

Or. en

Изменение 38
Jean-Paul Besset
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. посочва, че съществува опасност 
идеята за „договорни споразумения”, 
приложима единствено спрямо отделни 
държави членки, както беше посочено в 
заключенията на Европейския съвет от 
декември 2012 г., да създаде правна 
несигурност;

6. посочва, че съществува опасност 
идеята за „договорни споразумения”, 
приложима единствено спрямо отделни 
държави членки, както беше посочено в 
заключенията на Европейския съвет от 
декември 2012 г., да създаде правна 
несигурност и демократичен дефицит 
поради отсъствието на прозрачни 
процедури;

Or. fr

Изменение 39
Jean-Paul Gauzès

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че следва да бъде ускорена 
работата по собствените ресурси , а 
също така и работата относно 
трудовата мобилност и бюджет на 
еврозоната, за да бъде създадена 
оптимална валутна зона;

заличава се

Or. fr

Изменение 40
Derk Jan Eppink

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че следва да бъде ускорена 
работата по собствените ресурси , а 
също така и работата относно 
трудовата мобилност и бюджет на 

7. счита, че са необходими 
допълнителни мерки за насърчаване 
на задълбочаването на единния пазар 
и за съхраняване на неговата 
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еврозоната, за да бъде създадена 
оптимална валутна зона;

цялостност;

Or. en

Изменение 41
Sari Essayah

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че следва да бъде ускорена 
работата по собствените ресурси , а 
също така и работата относно
трудовата мобилност и бюджет на 
еврозоната, за да бъде създадена 
оптимална валутна зона;

7. счита, че следва да бъде ускорена 
работата по трудовата мобилност и 
вътрешния пазар на услуги, по-
специално на цифров единен пазар;

Or. en

Изменение 42
Werner Langen

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че следва да бъде ускорена 
работата по собствените ресурси, а 
също така и работата относно 
трудовата мобилност и бюджет на 
еврозоната, за да бъде създадена 
оптимална валутна зона;

7. счита, че е необходима правна 
сигурност по отношение на въпроса за
собствените ресурси, който трябва да 
бъде доразвиван с цел създаване на 
отговорен бюджет за еврозоната;

Or. de

Изменение 43
Liem Hoang Ngoc
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че следва да бъде ускорена
работата по собствените ресурси , а 
също така и работата относно
трудовата мобилност и бюджет на 
еврозоната, за да бъде създадена 
оптимална валутна зона;

7. счита, че е необходима цялостна 
преработка на системата за 
собствени ресурси на ЕС, 
включително реформа на данъка върху 
финансовите сделки (ДФС) и данъка 
върху добавената стойност (ДДС); 
счита, че работата по трудовата 
мобилност и бюджет на еврозоната
следва да бъде ускорена , за да бъде 
създадена оптимална валутна зона;

Or. en

Изменение 44
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че следва да бъде ускорена 
работата по собствените ресурси , а 
също така и работата относно
трудовата мобилност и бюджет на 
еврозоната, за да бъде създадена 
оптимална валутна зона;

7. счита, че следва да бъде ускорена 
работата по собствените ресурси чрез 
мерки, включително въвеждане на 
данък върху финансовите сделки, и по 
въпросите на трудовата мобилност, 
социален пакт, бюджет на еврозоната,
орган на ЕС за финансово управление 
(хазна) и обединение на държавния 
дълг, за да бъде създадена оптимална 
валутна зона;

Or. en

Изменение 45
Jean-Paul Besset
от името на групата Verts/ALE
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. счита, че следва да бъде ускорена 
работата по собствените ресурси , а 
също така и работата относно трудовата 
мобилност и бюджет на еврозоната, за 
да бъде създадена оптимална валутна 
зона;

7. счита, че следва да бъде значително
ускорена работата по собствените 
ресурси , по разработването на 
механизъм за справяне с асиметрични 
шокове, а също така и работата относно 
трудовата мобилност и бюджет на 
еврозоната, за да бъде създадена 
оптимална валутна зона;

Or. fr

Изменение 46
Krišjānis Kariņš

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7 a. припомня, че все още предстои 
извършването на огромна дейност, за 
да може единният пазар да 
функционира изцяло;

Or. en

Изменение 47
Derk Jan Eppink

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че съгласно член 3, 
параграф 4 от ДЕС „Съюзът установява 
икономически и паричен съюз, чиято 
парична единица е еврото”, и че 
Протокол № 14 относно Еврогрупата 

8. подчертава, че съгласно член 3, 
параграф 4 от ДЕС „Съюзът установява 
икономически и паричен съюз, чиято 
парична единица е еврото”, а с член 13 
от ДЕС Европейският парламент се 
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предвижда „необходимостта от 
предвиждане на специални мерки за 
засилен диалог между държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, до момента, в който еврото 
ще стане парична единица на всички 
държави-членки на Съюза”; ако това
предполагаемо преходно състояние 
трябва да продължава, в Европейския 
парламент трябва да бъде разработена 
подходяща отчетност за 
настоящата еврозона и за държавите 
членки, които са поели ангажимента 
да се присъединят.

определя за институция на Съюза; 
поради това счита Европейския 
парламент за подходящ форум за 
гарантиране на отчетността за 
еврозоната, като подчертава, че 
Европейският парламент следва да 
предотвратява разпокъсания надзор 
над сътрудничеството между
държавите членки.

Or. en

Изменение 48
Werner Langen

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че съгласно член 3, 
параграф 4 от ДЕС „Съюзът установява 
икономически и паричен съюз, чиято 
парична единица е еврото”, и че 
Протокол № 14 относно Еврогрупата 
предвижда „необходимостта от 
предвиждане на специални мерки за 
засилен диалог между държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, до момента, в който еврото ще 
стане парична единица на всички 
държави-членки на Съюза”; ако това 
предполагаемо преходно състояние
трябва да продължава, в Европейския 
парламент трябва да бъде разработена 
подходяща отчетност за настоящата 
еврозона и за държавите членки, които 
са поели ангажимента да се 
присъединят.

8. подчертава, че съгласно член 3, 
параграф 4 от ДЕС „Съюзът установява 
икономически и паричен съюз, чиято 
парична единица е еврото”, и че 
Протокол № 14 относно Еврогрупата 
предвижда „необходимостта от 
предвиждане на специални мерки за 
засилен диалог между държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, до момента, в който еврото ще 
стане парична единица на всички 
държави-членки на Съюза”; счита, че
трябва да бъде разработена подходяща 
отчетност за настоящата еврозона и за 
държавите членки, които са поели 
ангажимента да се присъединят, с 
участието и под ръководството на 
Европейския парламент.

Or. de
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Изменение 49
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че съгласно член 3, 
параграф 4 от ДЕС „Съюзът установява 
икономически и паричен съюз, чиято 
парична единица е еврото”, и че 
Протокол № 14 относно Еврогрупата 
предвижда „необходимостта от 
предвиждане на специални мерки за 
засилен диалог между държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, до момента, в който еврото ще 
стане парична единица на всички 
държави-членки на Съюза”; ако това 
предполагаемо преходно състояние 
трябва да продължава, в Европейския 
парламент трябва да бъде разработена 
подходяща отчетност за настоящата 
еврозона и за държавите членки, които 
са поели ангажимента да се 
присъединят.

8. подчертава, че съгласно член 3, 
параграф 4 от ДЕС „Съюзът установява 
икономически и паричен съюз, чиято 
парична единица е еврото”, и че 
Протокол № 14 относно Еврогрупата
предвижда „необходимостта от 
предвиждане на специални мерки за 
засилен диалог между държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, до момента, в който еврото ще 
стане парична единица на всички 
държави-членки на Съюза”; в 
Европейския парламент трябва да бъде 
разработена подходяща отчетност за 
настоящата еврозона и за държавите 
членки, които са поели ангажимента да 
се присъединят.

Or. en

Изменение 50
George Sabin Cutaş

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че съгласно член 3, 
параграф 4 от ДЕС „Съюзът установява 
икономически и паричен съюз, чиято 
парична единица е еврото”, и че 
Протокол № 14 относно Еврогрупата 
предвижда „необходимостта от 
предвиждане на специални мерки за 
засилен диалог между държавите-

8. подчертава, че съгласно член 3, 
параграф 4 от ДЕС „Съюзът установява 
икономически и паричен съюз, чиято 
парична единица е еврото”, и че 
Протокол № 14 относно Еврогрупата 
предвижда „необходимостта от 
предвиждане на специални мерки за 
засилен диалог между държавите-
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членки, чиято парична единица е 
еврото, до момента, в който еврото ще 
стане парична единица на всички 
държави-членки на Съюза”; ако това 
предполагаемо преходно състояние 
трябва да продължава, в Европейския 
парламент трябва да бъде разработена 
подходяща отчетност за настоящата 
еврозона и за държавите членки, които 
са поели ангажимента да се 
присъединят.

членки, чиято парична единица е 
еврото, до момента, в който еврото ще 
стане парична единица на всички 
държави-членки на Съюза”; ако това 
предполагаемо преходно състояние 
трябва да продължава, в Европейския 
парламент трябва да бъде разработена 
подходяща отчетност за настоящата 
еврозона и за държавите членки, които 
са поели ангажимента да се 
присъединят; предлага да бъде 
създадена подкомисия, която да 
разглежда въпросите на еврозоната и 
която да бъде отворена за всички 
членове на Европейския парламент; 
не подкрепя идеята за дублиране на 
отговорностите, свързани с 
гласуването, или за разделяне на 
Европейския парламент, което би 
било в противоречие с членове 10 и 14 
от ДЕС.

Or. en

Изменение 51
Jean-Paul Besset
от името на групата Verts/ALE

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че съгласно член 3, 
параграф 4 от ДЕС „Съюзът установява 
икономически и паричен съюз, чиято 
парична единица е еврото”, и че 
Протокол № 14 относно Еврогрупата 
предвижда „необходимостта от 
предвиждане на специални мерки за 
засилен диалог между държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, до момента, в който еврото ще 
стане парична единица на всички 
държави-членки на Съюза”; ако това 
предполагаемо преходно състояние 

8. подчертава, че съгласно член 3, 
параграф 4 от ДЕС „Съюзът установява 
икономически и паричен съюз, чиято 
парична единица е еврото”, и че 
Протокол № 14 относно Еврогрупата 
предвижда „необходимостта от 
предвиждане на специални мерки за 
засилен диалог между държавите-
членки, чиято парична единица е 
еврото, до момента, в който еврото ще 
стане парична единица на всички 
държави-членки на Съюза”; ако това 
предполагаемо преходно състояние 
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трябва да продължава, в Европейския 
парламент трябва да бъде разработена 
подходяща отчетност за настоящата 
еврозона и за държавите членки, които 
са поели ангажимента да се 
присъединят.

трябва да продължава, в Европейския 
парламент трябва да бъде обмислено 
създаването на форуми за разисквания 
и механизми за демократичен надзор 
по отношение на процедурите, 
инструментите и правните 
разпоредби, които се отнасят 
изключително до настоящата еврозона 
и държавите членки, които са поели 
ангажимента да се присъединят.

Or. fr

Изменение 52
Liem Hoang Ngoc

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8 a. поради това призовава за 
незабавно създаване на подкомисия в 
Европейския парламент, на която да 
бъде поверена задачата за 
упражняване на контрол върху 
въпроси, свързани конкретно с 
еврозоната.

Or. en


