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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/11 

Изменение  11 

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 16 

 
Предложение за резолюция Изменение 

16. подчертава, че финансовата 

помощ, предоставена на намиращите се 

в затруднено положение държави 

членки, е била под формата на взети на 

капиталовите пазари заеми, като 

бюджетът на Съюза е бил използван 

като гаранция; счита, че ролята на 

Парламента като бюджетен орган в тези 

програми е била подкопана, което е 

намалило още повече демократичната 

легитимност на предоставяната 

финансова помощ; 

16. подчертава, че финансовата 

„помощ“, предоставена на намиращите 

се в затруднено положение държави 

членки, е била под формата на взети на 

капиталовите пазари заеми, като 

бюджетът на Съюза е бил използван 

като гаранция; изразява съжаление, че 

по-специално в случая с Гърция и 

Ирландия първоначално тези заеми са 

били отпуснати при изключително 

висока лихва, като Съюзът реализира 

прекомерна печалба за сметка на 

държавите членки в проблемно 

положение; счита, че ролята на 

Парламента като бюджетен орган в тези 

програми е била подкопана, което е 

намалило още повече демократичната 

легитимност на предоставяната 

финансова помощ; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

24.4.2017 A8-0160/12 

Изменение  12 

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 18 

 
Предложение за резолюция Изменение 

18. счита, че е важно да се проучи 

ролята на Европейската централна банка 

при непрякото подпомагане на 

държавите членки за изпълнението на 

целите им и по-широката подкрепа за 

финансовата структура на Съюза по 

време на финансовите програми; 

18. счита, че е от първостепенна 

важност да се проучи ролята на 

Европейската централна банка по време 

на кризата, и по-специално да бъдат 

проучени твърденията и упреците, 

потвърдени от участващите тогава 

представители на МВФ, за принуда 

от страна на ЕЦБ в преговорите с 

тогавашното ирландско 

правителство; освен това да се 

проучи ролята на ЕЦБ при непрякото 

подпомагане на държавите членки за 

изпълнението на целите им и по-

широката подкрепа за финансовата 

структура на Съюза по време на 

финансовите програми; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/13 

Изменение  13 

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 19 

 
Предложение за резолюция Изменение 

19. счита, че в началото на кризата 

беше трудно да се предвидят някои 

резки дисбаланси, които имаха 

разрушителни последици в някои 

държави членки; подчертава, че е било 

трудно да се предвидят големината и 

естеството на световната финансова 

криза през 2007–2008 г., която беше 

безпрецедентна; 

19. счита, че в началото на кризата 

беше трудно да се предвидят някои 

резки дисбаланси, които имаха 

разрушителни последици в някои 

държави членки; счита освен това, че 

главна причина за кризата беше 

незавършеният характер на еврото 

като валута при въвеждането му, 

тъй като липсваха дори най-

основните структури за подкрепа на 

валутата; подчертава, че е било 

трудно да се предвидят големината и 

естеството на световната финансова 

криза през 2007 – 2008 г., която беше 

безпрецедентна; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/14 

Изменение  14 

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 20 

 
Предложение за резолюция Изменение 

20. споделя становището на 

Палатата, че вниманието, отделено на 

правната рамка за надзора преди 

кризата, не е било достатъчно, за да се 

установи рискът при основните 

фискални позиции във времена на тежка 

икономическа криза; 

20. споделя становището на 

Палатата, че вниманието, отделено на 

правната рамка за надзора преди 

кризата, не е било достатъчно, за да се 

установи рискът при основните 

фискални позиции във времена на тежка 

икономическа криза, и че поради тази 

липса на наблюдение и надзор ЕЦБ 

трябва да поеме отговорност за 

ролята си във връзка с причината за 

кризата; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/15 

Изменение  15 

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 21 

 
Предложение за резолюция Изменение 

21. приветства одобрението от 

страна на законодателите на пакетите от 

„шест“ и „две“ законодателни 

предложения, въведени вследствие на 

финансовата криза с цел да коригират 

разкритите от кризата слабости в 

надзора; счита обаче, че реформата на 

рамката за икономическо управление на 

Съюза през последните години не е 

довела до пълно прекратяване на 

кризата, и призовава Комисията да 

продължи да анализира силните и 

слабите страни на новата рамка спрямо 

други сходни икономики (САЩ, Япония 

и други страни от ОИСР) и да предложи 

нови реформи, ако е необходимо; 

21. отбелязва одобрението от 

страна на законодателите на пакетите от 

„шест“ и „две“ законодателни 

предложения, въведени вследствие на 

финансовата криза с цел да коригират 

частично разкритите от кризата 

слабости в надзора; счита обаче, че 

реформата на рамката за икономическо 

управление на Съюза през последните 

години не е довела до пълно 

прекратяване на кризата, и призовава 

Комисията да продължи да анализира 

силните и слабите страни на новата 

рамка спрямо други сходни икономики 

(САЩ, Япония и други страни от 

ОИСР) и да предложи нови реформи, 

ако е необходимо; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/16 

Изменение  16 

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 22 

 
Предложение за резолюция Изменение 

22. призовава Комисията да 

последва препоръката на Палатата, като 

подобри още повече качеството на 

макроикономическите и фискалните си 

прогнози; 

22. призовава Комисията да 

последва препоръката на Палатата, като 

подобри още повече качеството на 

макроикономическите и фискалните си 

прогнози, които системно съдържаха 

неприемливи грешки; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/17 

Изменение  17 

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 23 

 
Предложение за резолюция Изменение 

23. отбелязва заключението на 

Палатата, че при трудни времеви 

ограничения и ограничен опит 

Комисията е успяла да поеме нови 

задължения в областта на управлението 

на програмите за финансова помощ; 

подчертава заключението на Сметната 

палата, че това е постижение, като се 

вземат предвид обстоятелствата; 

23. приема за сведение 

заключението на Палатата, че при 

трудни времеви ограничения и 

ограничен опит Комисията е успяла да 

поеме нови задължения в областта на 

управлението на програмите за 

финансова помощ, но също така 

приема за сведение, че: а) ако още от 

самото начало на кризата, в случай че 

въобще се беше случила, съществуваха 

адекватни структури за подкрепа на 

нова валута, кризата нямаше да е 

толкова тежка, и б) отбелязва също, 

че при надлежна предвидливост и 

планиране всички такива проблеми 

щяха да бъдат предвидени и щеше да 

има съответно планиране; при все 

това приема заключението на Сметната 

палата, че с оглед на съществуващите 

тогава обстоятелства, това е 

постижение, като се вземат предвид 

екологичните ограничения; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/18 

Изменение  18 

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 24 

 
Предложение за резолюция Изменение 

24. приветства решението 

управлението на финансовата помощ 

да бъде поверено на Комисията, а не на 

другите финансови партньори, което ще 

даде възможност за отпускане на 

съобразена с потребностите помощ, 

която отчита характеристиките и 

ангажираността на държавите членки; 

24. приветства решението 

управлението на финансовите заеми да 

бъде поверено на Комисията, а не на 

другите финансови партньори, което ще 

даде възможност за отпускане на 

съобразени с потребностите заеми, 

които отчитат характеристиките и 

ангажираността на държавите членки; 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/19 

Изменение  19 

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 27 

 
Предложение за резолюция Изменение 

27. подчертава, че в ранния етап на 

програмите Комисията е действала под 

тежък времеви и политически натиск 

предвид наличието на неясни рискове, 

които поставиха под съмнение 

стабилността на цялата финансова 

система и чиито последици за 

икономиката бяха непредвидими; 

27. подчертава, че в ранния етап на 

програмите Комисията е действала под 

тежък времеви и политически натиск 

предвид наличието на неясни рискове, 

които поставиха под съмнение 

стабилността на цялата финансова 

система и чиито последици за 

икономиката бяха непредвидими; 

подчертава също, че засегнатите 

държави членки се намираха под 

подобен времеви и политически 

натиск; посочва, че в резултат от 

целия този натиск бяха взети 

решения, които, погледнато сега 

ретроспективно и в по-спокойна 

обстановка, могат и следва да бъдат 

преразгледани, като решението за 

банкови заеми срещу запис на заповед 

в размер на 31 млрд. евро, отпуснати 

на Ирландия през 2010 г. за 

спасяването от несъстоятелност на 

две банки, които не бяха от системно 

значение, за да се избегне по този 

начин ефектът на доминото, водещ 

до рухването на банковата система в 

целия Съюз в момент, когато не е 

функционирал нито един от 

необходимите стълбове на 

валутната система (като Единния 

механизъм за преструктуриране или 

ЕМС); 
Or. en 
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24.4.2017 A8-0160/20 

Изменение  20 

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 28 

 
Предложение за резолюция Изменение 

28. счита, че въпреки липсата на 

предишен опит в областта на 

финансовата помощ Комисията „се е 

учила чрез практика“, успяла е правилно 

да въведе тези програми сравнително 

бързо и е подобрила управлението си за 

следващите програми; 

28. счита, че въпреки липсата на 

предишен опит в областта на 

финансовата помощ Комисията „се е 

учила чрез практика“, успяла е правилно 

да въведе тези програми сравнително 

бързо и е подобрила управлението си за 

следващите програми, но истинските 

разходи в резултат на тази 

неопитност всъщност бяха понесени 

и продължават да бъдат за сметка на 

засегнатите държави членки; 

Or. en 

 


