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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

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

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;

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

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

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

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;

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

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.


