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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации

(2012/2028(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид рамката за засилено икономическо управление на Съюза, 
включително пакета от шест законодателни акта относно икономическото 
управление, предстоящия втори пакет за икономическото управление и фискалния 
пакт;

– като взе предвид Зелената книга на Комисията от 23 ноември 2011 г. относно 
приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации,

– като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2012 г. относно приложимостта 
на въвеждането на стабилизационни облигации1,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и 
комисията по правни въпроси (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че Парламентът отправи искане Комисията да представи доклад 
за възможността да бъдат въведени еврооблигации, което бе неразделна част от 
споразумението между Парламента и Съвета относно пакета за икономическото 
управление (пакета от шест акта); като има предвид, че Зелената книга обаче не 
предлага нито мерки за разрешаване на кризата, нито начини, по които 
представените варианти биха могли да бъдат приложени;

Б. като има предвид, че еврозоната е в уникално положение, при което държавите —
членки на еврозоната имат единна валута, но нямат обща фискална политика или 
общ пазар на облигации;

1. отбелязва различните усилия на европейските институции за смекчаване и 
разрешаване на кризата, по-специално създаването на ЕМФС, ЕИФС, програма за 
пазарите на ценни книжа (SMP) и дългосрочни операции по рефинансиране (ДОР), 
споразумението относно ЕМС и фискалния пакт;

2. приветства усилията за фискална консолидация и структурна реформа, предприети 
от държавите членки;

3. изразява дълбоко безпокойство обаче, че въпреки усилията на държавите членки за 
реформа и консолидация, пазарите на държавни облигации в еврозоната са в 
затруднение, което се отразява в увеличаване на спредовете и висока нестабилност;

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0046.
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4. счита, че съществува неотложна необходимост от допълнително обсъждане на 
дългосрочната концепция за еврозоната, която да гарантира стабилни публични 
финанси, устойчив растеж и високи равнища на заетост, като се предотвратява 
моралният риск и се подкрепя конвергенцията;

5. посочва, че за еврозоната е от дългосрочен стратегически интерес да извлече всички 
възможни ползи от емитирането на еврото, като например създаването на общ 
ликвиден и диверсифициран пазар на облигации и установяването на еврото като 
международна резервна валута;

6. подчертава, че е необходимо всички съществуващи и бъдещи инструменти или 
институции, които sensu stricto или sensu lato са част от рамката за икономическо 
управление на Съюза, да получат демократична легитимност и да носят отговорност 
за действията си чрез включването на парламентите на държавите членки и на 
Европейския парламент в учредяването и функционирането на тези инструменти 
или институции;

7. счита, че перспективата за въвеждането на общи облигации може да насърчи 
стабилността в еврозоната и да бъде допълнителен елемент за стимулиране на 
спазването на Пакта за стабилност и растеж; отново заявява своята позиция, че 
определянето на последователните етапи е ключов въпрос, включващ обвързваща 
пътна карта, включена в приложението, подобна на критериите от Маастрихт за 
въвеждането на единната валута;

8. настоятелно призовава държавите членки сериозно да разгледат възможността за 
незабавно създаване на Европейски фонд за обратно изкупуване на дълга с цел да се 
позволи на участващите държави да намалят прекомерната си задлъжнялост за 
максимален период от 25 години, като използват лихвените спестявания за 
намаляване на дълга;

9. настоятелно призовава държавите членки сериозно да обсъдят незабавното 
емитиране на общ краткосрочен дълг под формата на европейски ценни книжа с цел 
защита на държавите членки с принципно устойчиви фискални политики от 
ситуации на липса на ликвидност и порочния кръг на взаимно влияние между 
кризата с държавния дълг и банковата криза;

10. призовава Комисията да изготви планове за действие при непредвидени 
обстоятелства, позволяващи бързо прилагане на тези схеми;

11. счита, че успоредно с това съществува неотложна необходимост от 
рекапитализация на европейския банков сектор и от доизграждане на финансовата 
интеграция в ЕС; призовава Комисията да представи предложения за създаването 
на единен финансов надзорен орган, който да наблюдава финансови институции от 
системно значение, на режим за разрешаване на проблемите на банките, 
включително фонд за рекапитализация и схема за гарантиране на депозитите в 
целия ЕС;

12. счита, че емитирането на общи облигации съгласно условията за ограничена 
отговорност, подобно на облигациите на Европейския инструмент за финансова 



PR\903977BG.doc 5/13 PE491.075v01-00

BG

стабилност, рискува да не бъде достатъчно привлекателно за инвеститорите и че 
поради това пътната карта следва да включва система, която не изисква никаква 
промяна на Договора, за разпределянето на дълг под 60 % от БВП, който се емитира 
съгласно условията за солидарна отговорност (предложение за „сини“ 
облигации/„червени“ облигации); 

13. счита, че ако системата на „сини“ облигации/„червени“ облигации се окаже от полза 
за еврозоната като цяло, следва да бъде предвидена допълнителна стъпка, а именно 
изискване за промяна на Договора, която да се отнася до емитирането на облигации 
съгласно условията за солидарна отговорност;

14. обявява се, след прилагането на краткосрочни мерки за излизане от кризата, за 
създаването на комисия по модела на комисията Делор от 1988 г., включваща 
представители от държавите членки, Комисията и ЕЦБ; счита, че тази комисия 
следва да оценява напредъка и да дава препоръки за предприемането на по-
нататъшни стъпки във връзка със следкризисните фази, които да бъдат обсъждани в 
Парламента; счита, че тази комисия следва също така да разгледа възможността за 
емитирането на истински федерални облигации;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на Европейската централна банка.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Пътната карта

Фаза 1-Незабавни мерки за излизане от кризата

1. Създаване на временен Европейски фонд за обратно изкупуване на дълга с 
цел намаляване на дълга до устойчиви нива с достъпни лихвени проценти

Комисията прави предложение за незабавното създаване на временен Европейски 
фонд за обратно изкупуване на дълга в съответствие със следните принципи:

- прехвърляне на дългове, надвишаващи референтната стойност от Маастрихт от 
60 % от БВП, в общ фонд съгласно условията за солидарна отговорност за етап 
от пет години;

- ограничено участие до държави членки без програма за реформи; осигуряване на 
постепенно въвеждане на държави членки, които са завършили успешно 
програма за реформи;

- задължаване на държавите членки самостоятелно да изкупят обратно 
прехвърления дълг в рамките на максимален период от 25 години, като 
използват лихвените спестявания за обратното изкупуване на дълга, което в 
случай че ръстът надвишава предвиденото, може да приключи по-рано;

- прилагане на „националните спирачки на дълга“, въведени във фискалния пакт с 
цел ограничаване на дълговете, които остават изключително в участващите 
държави до максимален размер от 60 % от БВП, и задължаване на държавите 
членки да покрият своите задължения чрез безрисково обезпечение;

- прилагане на новата рамка за икономическо управление заедно с обвързваща 
програма за структурна реформа, наблюдавана от Комисията;

2. Въвеждане на европейски ценни книжа с цел защита на държавите членки 
от увеличаване на неликвидността

Комисията прави предложение за незабавното създаване на система за емитиране 
на общ краткосрочен дълг в съответствие със следните принципи:

- създаване на агенция или използване на вече съществуваща такава за емитиране 
на европейски ценни книжа и ограничаване на участието до държави членки, 
които спазват правилата, заложени в Пакта за стабилност и растеж;

- максимален матуритет на европейските ценни книжа (възлизащи на 
максимално 10 % от БВП) в срок до една година, което позволява непрекъснато 
наблюдение, и поради честото продължаване на гаранциите на краткосрочния 
матуритет; 

- европейските ценни книжа заместват целия краткосрочен дълг, който трябва да 
се емитира от държавите членки, които следователно остават единствено 
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отговорни за емитирането на техния собствен дълг за по-дълги падежи;

- осигуряване на участие, което може да бъде прекратено, чрез решение на 
националния парламент;

Комисията извършва редовно и непрекъснато оценяване на функционирането на 
системата, придружено, когато това е подходящо, от препоръки за подобрение и 
необходими корекции за последващи стъпки. 

Фаза 2 — предложение за „сини“ облигации: годишно разпределен дълг от 
≤ 60 % от БВП за общо емитиране без промяна на Договора

С началото на фаза 2 се създава комисия от независими представители от 
държавите членки, Комисията и ЕЦБ (подобно на комисията Делор, за чието 
създаване бе взето решение от Европейския съвет през юни 1988 г.), която да 
оценява напредъка и да дава препоръки за по-нататъшни стъпки.

Комисията представя предложения за създаването на система за разпределение на 
дълг, възлизащ на под 60 % от БВП, за общо емитиране, който се гарантира от 
националните спирачки на дълга в съответствие с принципи като:

- ограничаване на участието до държави членки, които спазват Пакта за 
стабилност и растеж и фискалния пакт и не са в процес на изпълнение на 
програма за корекции;

- строго ограничаване на размера на дълга, емитиран съгласно условията за 
споделена и солидарна отговорност, до по-малко от 60 % от БВП, като на 
участващите държави членки се забранява да емитират първостепенен дълг 
извън общото емитиране;

- задължаване на участващите държави членки да осигурят обезпечение, 
представляващо размера на техния общо емитиран дълг;

- проектиране на механизъм за разпределение, който взема предвид спазването на 
фискалната дисциплина и е претеглен спрямо изискванията за вземане на заеми;

Фаза 3-Общо емитиране на национален дълг, включващо промяна на 
Договора

Въз основа на работата на комисията, Комисията представя, ако е уместно, 
предложения за промяна на Договора (и когато е необходимо, конституционни 
промени в държавите членки) и за създаването на система за общо емитиране на 
облигации в съответствие със следните принципи:

- ограничаване на участието до държави членки, спазващи условията, заложени 
във фаза 2;

- създаване на европейска агенция за управление на дългове, която да емитира 
облигации, или възлагане на тази задача на ЕМС;



PE491.075v01-00 8/13 PR\903977BG.doc

BG

- създаване на подходящи, демократично легитимни институции, които, наред с 
другото, да отговарят за наблюдението и координацията на националните 
фискални политики и за програмата за конкурентоспособност, както и за 
външното представителство на еврозоната в международните финансови 
институции;

Фаза 4-Общо емитиране на истински европейски дълг 

Комисията, след като изготви всички възможни промени на законодателната рамка 
на ЕС, представя предложения за възможно емитиране на облигации с цел 
финансиране на инвестиции на ЕС за обществени блага на ЕС (напр. 
инфраструктура, научноизследователска и развойна дейност и т. н.) и за да 
послужат също така като инструмент за улесняване на фискалната консолидация в 
отговор на външни шокове в случай на трансгранични последици.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Европейският парламент представи идеята за въвеждането на „еврооблигации“ в 
текстовете относно управлението на еврозоната ( пакета от шест акта“)1 поради 
многобройни причини:

- гарантиране на устойчива бюджетна дисциплина, основана на ликвидни пазари, които 
отразяват съответното състояние в държавите членки; 
- предоставяне на ликвидни и нискорискови активи за инвеститорите въз основа на 
ползите от потенциала на еврото на световните пазари;
- защита на ЕЦБ, като ѝ се позволи да се съсредоточи върху паричната политика. 

Друг въпрос е опасността за единния пазар, която представлява настоящото оттегляне 
на инвеститорите към националния дълг . 

2. Зелената книга2 на Европейската комисия, чиято публикация беше получена от ЕП 
по време на преговорите относно „пакета от шест акта“ е добра отправна точка. 

3. Целта на настоящия доклад е да задълбочи този въпрос, по-специално като проучи 
пречките, посочени в резолюцията, гласувана с голямо мнозинство на пленарното 
заседание на Парламента3: морален риск, правни ограничения, възможни допълнителни 
разходи за страните с кредитен рейтинг AAA.

4. Като се има предвид връзката, която съществува между кризата на държавния дълг и 
кризата в банковия сектор, споменаваме, без да можем да го развием тук, 
положителното въздействие на стабилизацията на пазарите на държавен дълг върху 
банките. Но еврооблигаците не са „чудотворният лек“, който ще позволи на сектора да 
избегне предприемането на конкретни мерки, като например създаването на 
оздравителен фонд или на фонд за гарантиране на депозитите. 

5. Споделянето на дълга също не може да се счита за лесен вариант. Обвързано със 
спазването на строги условия, то трябва да се използва за стабилност, а не за удобство, 
за ограничаване на моралния риск, а не за неговото насърчаване.

С „пакета от шест акта“, „фискалния пакт “ и „пакета от два акта“ в процес на 
приемане4, се засилват взаимното бюджетно наблюдение и макроикономическата 
конвергенция. 

Поради това понастоящем може да бъде предвидена пътна карта, обвързваща целия 
напредък в посока на създаването на еврооблигации с бюджетната стабилизация и 

                                               
1 Проектодоклад 11/01/2011, PR\853146BG; Доклад, 02/05/2011, A7-0180/2011; Първо четене, 28/09/2011, 

T7-0422/2011 – законодателство, влязло в сила в края на 2011 г.
2 Приложимост на въвеждането на стабилизационни облигации, COM(2011)0818 окончателен, 23/11/2011
3 Резолюция от 15 февруари 2012 г. относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни 

облигации.
4 Предложение за регламент относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за 

бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит в еврозоната.
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икономическата конвергенция1, двата процеса трябва да вървят задължително ръка за 
ръка.

6. С цел да се осигури нов хоризонт за гражданите и пазарите, е необходимо да се гледа 
в средносрочен план, въпреки че влошаването на кризата налага предприемането на 
незабавни действия: наложи се ЕЦБ да започне програма за предоставяне на
ликвидност на банките (дългосрочните операции по рефинансиране) и спредовете 
между държавите членки се увеличават. Въпреки че са се ангажирали с реформи, някои 
държави членки плащат по-високи лихви, като поемат риска да изпаднат в 
неплатежоспособност, докато други се ползват с много изгодни лихви, отчасти 
благодарение на отличното им представяне, отчасти поради проблемите на партньорите 
им. 

Ние носим отговорност за предприемането на мерки за отстраняване на нарушенията на 
пазара и за стабилизирането на еврозоната: ако това положение продължи, ще бъде 
засегната сърцевината на европейския проект — хармонията между гражданите. То ще 
окаже въздействие и върху доверието, на което се радваме в отношенията си с трети 
страни, както показа срещата на Г8 в Кемп Дейвид. 

Част I. Непосредственото настояще 

Два инструмента могат да се използват самостоятелно или в комбинация, за да се 
ограничат спредовете между лихвените проценти, като същевременно се запази 
дисциплината. 

I.1. Фонд за обратно изкупуване на държавния дълг („Фонд за обратно 
изкупуване“) 

Предложен от германския съвет на икономическите експерти, фондът е свързан с 
прехвърлянето2 на дълг на държавите членки, надвишаващ 60 % от националния БВП, 
във фонд със споделена отговорност, за период от приблизително 25 години. 
Участващите държави членки се ангажират със спазването на строга бюджетна 
дисциплина и с предприемането на реформи (конкурентоспособност/растеж). Във 
фонда се прехвърлят определени данъчни приходи, както и предварителни гаранции 
(обезпечения).

Ограниченият период намалява моралния риск и правните пречки пред общия дълг3. 
                                               
1 Еврооблигациите не трябва да се бъркат с „проектните облигации“ (облигации, емитирани с цел 

финансиране на инфраструктурни проекти и гарантирани от Европейската инвестиционна банка). 
2 Годишен доклад 2011/12 на германския съвет на икономическите експерти, глава III „Еврозоната в 

криза“ и Зелена книга (каре 3).
3 § 191 „Пактът за обратно изкупуване на дълга без съмнение ще премине контрола на върховния съд на 

Германия. Съгласно своето решение от 7 септември 2011 г. германският парламент не може да 
прехвърля отговорност за бюджета на други актьори въз основа на неясни разрешения, свързани с 
бюджетната политика.
Това, което тук е от решаващо значение, е, първо, вариантът, с който германското законодателство 
разполага тогава да взема решение за всеки отделен случай относно изплащането на помощи на своите 
европейски партньори, които оказват въздействие върху разходите. Второ, възможното натоварване на 
федералния бюджет на Германия трябва да бъде ограничавано във времето, в мащаба и по същество.“ 



PR\903977BG.doc 11/13 PE491.075v01-00

BG

Със сигурност допълнителните разходи на дълга, който продължава да се емитира на 
национално равнище (60 % от БВП), биха могли да бъдат проблематични за определени 
държави (например Италия), докато други (например Испания) биха могли да извлекат 
ограничена полза. Въпреки това „пакетът от шест акта“ вече изисква драстично 
намаляване на дълга. Без наличието на инструмент за ограничаване на лихвените 
проценти, този ангажимент ще може по-трудно да се спазва. 

Поради това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента призова за 
създаването на този фонд при гласуването на „пакета от два акта“ на 14 юни 2012 г. 

I.2. Европейски ценни книжа

Следвайки много различна логика, създаването на европейските ценни книжа1 цели да 
премахне ликвидния риск чрез общо финансиране на част от дълга в краткосрочен план 
(максимално 10 % от БВП/матуритет от по-малко от една година) на участващите 
държави членки (или приблизително 900 млдр. евро). Държавите членки продължават 
да вземат решение относно графика на емитиране. Емитирането е общо (от агенция за 
управление на дългове) и изключително; отговорността е „солидарна“. Възможно е 
системата да се напусне съгласно определените предварително условия. 

Тъй като общият ангажимент на държавите членки може да бъде отменен по всяко 
време, съществуват определен брой правни възражения, които трябва да се преодолеят. 
Чрез гарантиране на ликвидността на пазара на дългове, тези ценни книжа биха могли 
също така да улеснят постепенното спиране на предназначената за банки програма на 
ЕЦБ за дългосрочни операции по рефинансиране . В съчетание с правилата за 
капиталовите изисквания (приложени чрез „Базел III“), европейските ценни книжа биха 
могли да представляват особено привлекателна инвестиция. 

На последно място, тези ценни книжа следва да генерират непряко по-ниски 
дългосрочни лихвени проценти, както и да улеснят провеждането на паричната 
политика на ЕЦБ и управлението на риска. 

Кр. Лагард и O. Бланшар (МВФ) изразиха становище в печатните медии в подкрепа на 
тези ценни книжа.

I.3. Какво е положението със съществуващите инструменти (Европейски 
инструмент за финансова стабилност (ЕИФС)/Европейски механизъм за 
стабилност(ЕМС)? 

С Европейския инструмент за финансова стабилност, създаден през 2010 г., вече се 
емитират общи европейски ценни книжа в духа на третата възможност, посочена в 
Зелената книга (солидарна отговорност). Обсъждането относно „еврооблигаците“ се 
нуждае от известна перспектива. Всичко зависи от това, за какво точно говорим.

„Да се започне на дребно“ без поемане на солидарна отговорност изглежда 

                                               
1 Eurobills, not Eurobonds, Ch. Hellwig and T. Philippon, voxeu.org
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примамливо, но тези ценни книжа все още трябва да намерят купувачи1, без да са 
необходими прекомерни обезпечения. Поради това изключваме този вариант. От друга 
страна, с цел избягване на дублиранията, ЕИФС, или в дори по-голяма степен ЕМС, би 
могъл например да изпълнява ролята на „агенция за управление на дългове“. 
При всички случаи този Парламент би искал да подчертае необходимостта от 
подобряване на демократичната легитимност: ЕИФС — дружество, подчинено на 
люксембургското право, подлежи на контрол единствено от страна на националните 
парламенти на допринасящите държави членки, ЕМС не се контролира на европейско 
равнище. Каквито и решения да вземат правителствата в бъдеще, ние искаме от тях 
сериозно да обсъдят необходимостта от „отчетност“ (уместността на общата 
ориентация, управленските решения) и от надзор на счетоводната дейност на равнище 
ЕС. 

Част ІІ. В краткосрочен план (в рамките на съществуващия Договор) 

Най-успешното предложение са „сините облигации“2, които Комисията разгледа във 
вариант 2, посочен в Зелената книга: то се състои в разделяне на всеки публичен 
национален дълг между „син“ дълг — под 60 % от БВП (с първостепенен ранг) и 
„червен“ дълг — над 60 % (с подчинен ранг); синият дълг е обвързан със солидарна
отговорност; червеният дълг остава национална отговорност. Агенция за управление на 
дългове (или консорциум от национални агенции) емитира смесен син дълг и връща 
набраните средства съгласно предварително определен принцип на разпределение. 

Ние запазваме силния стимул за намаляване на червения дълг, създаването на пазар, 
който по размер, качество и ликвидност е равностоен на американския пазар на 
публичен дълг, както и на обеми, определени от независим европейски орган под 
контрола на националните парламенти (което следва да ни позволи да работим в 
рамките на съществуващите договори и да избегнем изменението на някои национални 
конституции). Все още остават, разбира се, много открити въпроси, особено 
допълнителните разходи на червения дълг, които за определени държави са доста 
обезкуражаващи. 

С цел да се избегне прекомерното въздействие върху страните с кредитен рейтинг AAA 
е напълно възможно да се предвидят променени лихвени проценти в съответствие с 
държавата, особено в зависимост от спазването на бюджетната дисциплина и 
положените макроикономически усилия3. 

Част 3. В средносрочен план (с нов Договор) 

След като дисциплината и макроикономическата конвергенция са в ход, създаването на 
общи и индивидуални еврооблигации ще може да бъде по-лесно. Те биха изисквали 
                                               
1 Създаването на „кошница с облигации“ или „eurogovies“ — държавни облигации в евро (кошница с 

облигации на държавите членки на еврозоната) е н решение, но то не съответства на необходимостта от 
създаването на европейски актив.

2 The Blue bond proposal, Bruegel Policy Brief, Delpla/von Weizsäcker, May 2010.
3 An Eurobond without a free rider, Natixis, Cuillière/El Moutawakil, October 2011 или “Gains for All: A 

Proposal for a Common Euro Bond”, De Grauwe/Moesen, Intereconomics, May/June 2009.
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преразглеждане на Договора и конституционни изменения в определени държави 
членки, както се припомня във Вариант 1 от Зелената книга.

Като се вземат предвид предизвикателствата, свързани с предприемането на тази 
стъпка, ние предлагаме още веднъж да се следва метода, използван за въвеждането на 
единната валута: „комисията Делор“, като се добави роля за ЕЦБ и демократично 
легитимиране на европейско равнище чрез ЕП: представители на държавите членки 
(независими от правителствата), работещи с Комисията и с ЕЦБ ще изготвят 
предложения, които ще бъдат публично обсъдени в ЕП и в Съвета с намерението да се 
създадат облигации с всички необходими отговорности: строги бюджетни изисквания и 
макроикономическа конвергенция, създаването на „Европейски трезор“, повишена 
демократична легитимност, външно представителство на еврото. 

Част 4. В дългосрочен план — федерален дълг за еврозоната? 

Дори и в най-силно интегрираната си форма, предвидена в част 3, еврооблигациите ще 
се различават от облигациите, емитирани от федералните държави, тъй като те ще 
финансират в консолидиран вид дълга на държавите членки, а не този на еврозоната. 

В Съединените щати облигациите, емитирани от американския трезор, съществуват 
успоредно с облигациите, емитирани от федералните щати, които са тяхна единствена 
отговорност (възможно е неизпълнение на задължения, не съществува „спасяване“). 

От концептуална гледна точка тази „комисия Делор 2“ следва също така да проучи 
създаването с времето и с всички необходими отговорности, на дълг на еврозоната въз 
основа на собствени фискални ресурси, разполагащ с бюджет, който би могъл да играе 
антициклична роля и да финансира продуктивни инвестиции, по-специално 
европейските „обществени блага“ (например околна среда, сигурност).

Вариантът заслужава да бъде анализиран с цел да се запази, от една страна, 
колективната стабилност на еврозоната, а от друга, бюджетната свобода на всяка 
държава членка. На този етап страдаме за постигането на първото, докато вече сме 
намалили второто, а исканото взаимно наблюдение има по-скоро характер на 
вмешателство.

Отказът от всякакви федерални решения също има своята цена, която, въпреки че рядко 
се споменава, не е по-малко реална.


