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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността, 
относно предоговаряне на дълга1

1. Рязкото увеличаване на държавния дълг в някои държави членки не може да бъде 
отделено от:

а) неравномерното въздействие на процеса на интеграция, като това включва 
общия пазар, общите политики и Икономическия и паричен съюз;

б) публичните интервенции за разрешаване на проблемите на банките от 
започването на финансовата криза от 2007 – 2008 г. досега;

в) спекулативните атаки срещу държавния дълг, и по-специално от страна на 
периферни държави, в началото на 2010 г.

2. Равнището на държавния дълг и на обслужването на дълга в някои държави членки 
е очевидно неустойчиво и силно ограничава инвестициите, растежа и капацитета на 
съответната държава да финансира в достатъчна степен социалните си функции 
като здравеопазване, образование и социална сигурност.

3. Разпоредбите на Договора за фискална стабилност (налагащ значителен и постоянен 
първичен бюджетен излишък) са нереалистични и имат опустошителен ефект както 
от икономическа, така и от социална гледна точка; поради тази причина силно се 
препоръчва провеждане на междуправителствена конференция за обсъждане на 
отмяна на Договора за фискална стабилност.

4. Институциите на ЕС се приканват да инициират и да подкрепят процес на 
предоговаряне на държавния дълг на най-задлъжнелите държави, като този процес 
включва значително намаляване на размера на дълга и на годишните разходи и 
постигане на устойчиво равнище, така че обслужването на дълга да стане 
съвместимо с икономическото и социалното развитие.

5. Настоящата декларация, придружена от имената на подписалите я лица, се предава 
на Съвета и на Комисията.

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава 
Парламента.


