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14.12.2015 B8-1347/3 

Изменение  3 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-1347/2015 

Роберто Гуалтиери 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Приключване на изграждането на европейския икономически и паричен съюз 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

A. като има предвид, че в доклада на 

петимата председатели относно 

завършването на европейския 

икономически и паричен съюз бяха 

представени предложения за 

завършването на европейския 

икономически и паричен съюз; 

A. като има предвид, че в доклада на 

петимата председатели относно 

завършването на европейския 

икономически и паричен съюз бяха 

представени предложения за 

завършването на европейския 

икономически и паричен съюз, но се 

пропусна възможността да бъде 

проучен пълният спектър от 

алтернативни възможности, 

включително обсъждане на плавно 

разпадане на еврозоната или 

едностранни механизми за 

оттегляне; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/4 

Изменение  4 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-1347/2015 

Роберто Гуалтиери 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Приключване на изграждането на европейския икономически и паричен съюз 

Предложение за резолюция 

Съображение Г a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Гa. като има предвид, че вече измина 

достатъчно време, за да може да се 

извърши оценка на политическия и 

икономически срив на проекта на 

еврото;   като има предвид, че 

единната валута  доведе до 

увеличаване на различията и 

неравновесията между държавите с 

дефицит и с излишък, което отразява 

факта, че в структурно отношение е 

невъзможно единната валута да 

гарантира действителна 

конвергенция и сближаване в рамките 

на една валутна зона, която е твърде 

далеч от оптималното;  

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/5 

Изменение  5 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-1347/2015 

Роберто Гуалтиери 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Приключване на изграждането на европейския икономически и паричен съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. отбелязва предложенията на 

Комисията за укрепване на ИПС и 

макар да отчита факта, че са 

предприети някои стъпки в 

правилната посока, отбелязва, че ще са 

необходими допълнителни усилия за 

преодоляване на настоящите слабости 

на институционалната рамка на 

еврозоната; 

1. изразява дълбоко съжаление 

относно предложенията на Комисията 

за укрепване на ИПС и счита, че това 

са стъпки в правилната посока;   

подчертава, че единната валута има 

разрушително и асиметрично 

въздействие върху по-слабите 

икономики от еврозоната, които 

трябва да платят непропорционално 

висока икономическа и социална цена 

за приспособяване чрез вътрешна 

девалвация и строги икономии;   

изразява учудването си от факта, че 

до момента не е имало обсъждане на 

необходимостта от демократични 

механизми, позволяващи на дадена 

държава да се оттегли доброволно и 

едностранно от еврозоната;   

отбелязва, че за преодоляване на 

настоящите слабости и противоречия 

на институционалната рамка на 

еврозоната ще бъде необходимо 

радикално преосмисляне на 

структурата на икономическо 

управление на ЕС; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/6 

Изменение  6 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-1347/2015 

Роберто Гуалтиери 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Приключване на изграждането на европейския икономически и паричен съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. както вече заяви в своя доклад по 

собствена инициатива, озаглавен 

„Преразглеждане на рамката за 

икономическо управление: преглед и 

предизвикателства“, настоява да се 

прилагат разпоредбите на „пакета 

от шест законодателни акта“ и на 

„пакета от два законодателни акта“, 
като същевременно подчертава, че 

съществуващите договори и 

инструменти ще дадат възможност да 

се предприемат някои от 

необходимите допълнителни стъпки 

за завършването на ИПС; 

2. настоява, че е необходимо да се 

налагат корективни действия срещу 

вредните и трайни 

макроикономически дисбаланси, 

произтичащи от натрупването на 

прекомерни излишъци по текущата 

сметка в центъра на еврозоната, като 

същевременно подчертава, че 

съществуващите договори и 

инструменти пречат на страните с 

дефицит да предприемат 

необходимите стъпки за 

стимулиране на възстановяването 

чрез политики, които са подходящи 

за вътрешните им икономики, като 

по този начин се протака 

безконечната икономическа и 

социална криза и се ускорява 

разпадането на ЕС; 

Or. en 
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14.12.2015 B8-1347/7 

Изменение  7 

Марко Вали, Марко Дзани 

от името на групата EFDD 

 

Предложение за резолюция B8-1347/2015 

Роберто Гуалтиери 

от името на комисията по икономически и парични въпроси 

Приключване на изграждането на европейския икономически и паричен съюз 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 3a. изразява съжаление относно 

факта, че в предложенията си 

Комисията не е взела предвид 

спешната необходимост да се сложи 

край на политиките на строги 

ограничения и да предвиди механизми, 

които да позволяват на държавите 

членки да провеждат 

икономическите политики, които те 

смятат за необходими за борба с 

рекордно високата безработицата, 

бедността и социално-

икономическата 

неравнопоставеност, включително 

чрез незабавното освобождаване от 

бюджетни правила на публичните 

разходи, свързани с продуктивни 

инвестиции; 

Or. en 

 

 


