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Резолюция на Европейския парламент относно нови предложения за борба с 
хроничната финансова криза и активизиране на реалната икономика чрез 
насочени към растеж и развитие инвестиции 

Европейският парламент,

– като взе предвид предишните си резолюции относно финансовата криза,

– като взе предвид член 120 от своя правилник,

A. като има предвид, че политиките на строги ограничения и наложените на държавите 
с държавен дълг фискални мерки причиниха задълбочаване на социалната криза със 
загуба на работни места, закриване на предприятия, увеличаване на безработицата, 
както и на издръжката на живота, резервите на банките при отпускане на кредити и 
самоубийства на множество предприемачи поради фалит на предприятията им, 
както и че продължаващата рецесия подкопава доверието на пазарите; 

Б. като има предвид, че въпреки предприетите мерки и жертви на населението, 
свободните пазари продължават да занижават имуществената стойност на банките и 
да повишават маржа на германските федерални облигации;

В.  като има предвид, че засега бяха „спасени“ единствено банките, предизвикали 
кризата, при използване на средства на данъкоплатците, като при това се 
облагодетелстваха не вложилите, а  на големите акционери и нездравословната 
система, която създаде огромен спекулативен балон;

Г. като има предвид, че стотици хиляди малки предприятия са на ръба на фалит, 
въпреки че изпълняват полезна и специфична социална функция в икономиката на 
нашите страни;

1. призовава Комисията да представи предложения относно разделянето на 
задълженията между търговските банки и банките за финансиране на бизнеса;

2. приканва също така Комисията да издаде еврооблигации и нови финансови 
инструменти за инвестициите, насочени към постигане на растеж и развитие, по-
конкретно на мащабни инфраструктурни дейности. 


