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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/1 

Изменение  1 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Позоваване 4 a (ново)  

 
Предложение за резолюция Изменение 

 – като взе предвид необичайния 

факт, че декларацията на Сметната 

палата за достоверност е разделена 

на две части: а) одит относно 

надеждността и точността на 

нейните годишни отчети; и б) одит 

относно законосъобразността и 

редовността на свързаните с тях 

операции; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/2 

Изменение  2 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 
Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва констатациите и 

препоръките на Специален доклад 

№ 18/2015 на Сметната палата 

(„Палатата“): Предоставяне на 

финансова помощ за държави членки, 

намиращи се в затруднено положение; 

1. отбелязва констатациите и 

препоръките на Специален доклад 

№ 18/2015 на Сметната палата 

(„Палатата“): Предоставяне на 

финансова помощ за държави членки, 

намиращи се в затруднено положение; 

счита, че документът следва да 

получи своето правилно заглавие: 

„Финансови заеми, отпуснати на 

държави членки“, като се има 

предвид, че цялата тази „помощ“ 

трябва да бъде върната, заедно с 

лихва; 

Or. en 



 

AM\1124057BG.docx  PE603.721v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/3 

Изменение  3 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 

 
Предложение за резолюция Изменение 

3. изразява съжаление, че Палатата 

не е включила в настоящия доклад 

всички държави членки, които са 

получили финансова помощ от 

началото на финансовата криза, 

включително програмата за Гърция, с 

цел да се улесни сравнението; 

3. изразява съжаление, че Палатата 

не е включила в настоящия доклад 

всички държави членки, които са 

получили финансови заеми от началото 

на финансовата криза, включително 

програмата за Гърция, с цел да се 

улесни сравнението; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/4 

Изменение  4 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 
Предложение за резолюция Изменение 

6. обръща внимание на факта, че 

Палатата е ограничила одита до много 

краткосрочния и конкретен сценарий за 

предоставяне на финансова помощ 

съгласно решението, взето от Съвета, 

без да вземе предвид други потенциални 

решения за фискалните дисбаланси, 

които вече бяха част от обществения и 

академичния дебат, като например 

поемането на общи гаранции за 

държавния дълг или намаляването на 

дълга; 

6. обръща внимание на факта, че 

Палатата е ограничила одита до много 

краткосрочния и конкретен сценарий за 

отпускане на финансови заеми 

съгласно решението, взето от Съвета, 

без да вземе предвид други потенциални 

решения за фискалните дисбаланси, 

които вече бяха част от обществения и 

академичния дебат, като например 

поемането на общи гаранции за 

държавния дълг или намаляването на 

дълга; изразява съжаление поради 

факта, че Палатата е пропуснала да 

обърне внимание на 

обстоятелството, че ако при 

въвеждането на еврото 

функционираха основните структури, 

необходими за подкрепата на нова 

валута (Европейският механизъм за 

стабилност (ЕМС), Единният 

надзорен механизъм, Единният 

механизъм за преструктуриране, 

Банковият съюз), това щеше да 

предотврати срива на много от 

банките, какъвто настъпи 

впоследствие; 

Or. en 



 

AM\1124057BG.docx  PE603.721v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/5 

Изменение  5 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 6 

 
Предложение за резолюция Изменение 

6. обръща внимание на факта, че 

Палатата е ограничила одита до много 

краткосрочния и конкретен сценарий за 

предоставяне на финансова помощ 

съгласно решението, взето от Съвета, 

без да вземе предвид други потенциални 

решения за фискалните дисбаланси, 

които вече бяха част от обществения и 

академичния дебат, като например 

поемането на общи гаранции за 

държавния дълг или намаляването на 

дълга; 

6. обръща внимание на факта, че 

Палатата е ограничила одита до много 

краткосрочния и конкретен сценарий за 

отпускане на финансови заеми 

съгласно решението, взето от Съвета, 

без да вземе предвид други потенциални 

решения за фискалните дисбаланси, 

които вече бяха част от обществения и 

академичния дебат, като например 

поемането на общи гаранции за 

държавния дълг или намаляването на 

дълга; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/6 

Изменение  6 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 
Предложение за резолюция Изменение 

7. изразява съжаление, че докладът 

се фокусира единствено върху 

управлението на помощта, но не 

анализира, нито поставя под въпрос 

съдържанието на програмата и 

условията, договорени за 

предоставянето на финансова помощ; 

7. изразява съжаление, че докладът 

се фокусира единствено върху 

управлението на заемите, но не 

анализира, нито поставя под въпрос 

съдържанието на програмата и 

условията, договорени за отпускането 

на финансови заеми; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/7 

Изменение  7 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 
Предложение за резолюция Изменение 

9. отбелязва, че целите на 

програмите за финансова помощ са 

страните, които получават помощ, да се 

завърнат на финансовите пазари, да 

постигнат устойчиви публични 

финанси, да възстановят растежа и да 

намалят безработицата; изразява 

съжаление, че в констатациите си 

Палатата не е анализирала напълно 

резултатите от програмата спрямо тези 

цели; 

9. отбелязва, че целите на 

програмите за финансови заеми, всеки 

от които трябва да бъде върнат, бяха 
страните, които получават помощ, да се 

завърнат на финансовите пазари, да 

постигнат устойчиви публични 

финанси, да възстановят растежа и да 

намалят безработицата; изразява 

съжаление, че в констатациите си 

Палатата не е анализирала напълно 

резултатите от програмата спрямо тези 

цели; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/8 

Изменение  8 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 10 

 
Предложение за резолюция Изменение 

10. отбелязва, че Палатата е 

фокусирала заключенията си основно 

върху Комисията като управител на 

финансовата помощ, но счита, че за 

постигането на по-добро разбиране е 

трябвало да се обърне повече внимание 

на Международния валутен фонд и 

Европейската централна банка (ЕЦБ), 

които първоначално оказваха подкрепа 

на Комисията при изготвянето и 

мониторинга на програмите; 

10. отбелязва, че Палатата е 

фокусирала заключенията си основно 

върху Комисията като управител на 

финансовите заеми, но счита, че за 

постигането на по-добро разбиране е 

трябвало да се обърне повече внимание 

на Международния валутен фонд и 

Европейската централна банка (ЕЦБ), 

които първоначално оказваха подкрепа 

на Комисията при изготвянето и 

мониторинга на програмите; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/9 

Изменение  9 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 
Предложение за резолюция Изменение 

11. споделя мнението на Комисията, 

че ролята на Съвета и другите 

партньори е била подценена при 

изготвянето и управлението на 

програмата; призовава Палатата и 

Комисията да анализират 

целесъобразността на приетите от 

Съвета мерки и ролята на ЕЦБ, както и 

това дали те са били подходящи за 

постигането на целите на програмата и 

са допринесли за постигането на целите 

на Съюза, включително за постепенното 

излизане от икономическата криза, 

създаването на повече работни места и 

растеж; 

11. споделя мнението на Комисията, 

че ролята на Съвета и другите 

партньори е била подценена при 

изготвянето и управлението на 

програмата; призовава Палатата и 

Комисията да анализират 

целесъобразността на приетите от 

Съвета мерки и ролята на ЕЦБ, както и 

това дали те са били подходящи за 

постигането на целите на програмата и 

са допринесли за постигането на целите 

на Съюза, включително за постепенното 

излизане от икономическата криза, 

създаването на повече работни места и 

растеж; освен това призовава 

Палатата и Комисията да 

анализират ефекта, който е имала за 

всички държави в еврозоната 

катастрофалната липса дори на най-

основните структури за подкрепа на 

нова валута – структури, които са в 

процес на въвеждане сега, 

постфактум и след срива на 

множество банки и след пълния или 

частичен срив на няколко национални 

икономики в еврозоната, като такива 

структури са Единният надзорен 

механизъм, Единният механизъм за 

преструктуриране, ЕМС, Банковият 

съюз, цялостен паричен съюз и т.н. 
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24.4.2017 A8-0160/10 

Изменение  10 

Люк Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0160/2017 

Йоахим Целер 

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 г.: 

специални доклади на Европейската сметна палата 

2016/2208(DEC) 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 

 
Предложение за резолюция Изменение 

13. подчертава, че някои от 

посочените в програмите реформи (т.е. 

реформата на пазарите на труда) могат 

да доведат до резултати по отношение 

на конкурентоспособността единствено 

в дългосрочен план, докато 

същевременно програмите за 

финансова помощ целят главно 

непосредствени резултати в 

краткосрочен план; 

13. подчертава, че някои от 

посочените в програмите реформи (т.е. 

реформата на пазарите на труда) могат 

да доведат до резултати по отношение 

на конкурентоспособността едва в 

дългосрочен план, като дори и в такъв 

случай могат да доведат до 

намаляване на трудовите права и до 

снижаване на стандартите за 

условията на труд, докато 

същевременно програмите за помощ по 

принцип са ориентирани към по-

близка перспектива и имат за цел 
непосредствени резултати в 

краткосрочен план; 

Or. en 

 


