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B8-0454/2017 

Резолюция на Европейския парламент относно бъдещето на Европа и 

стратегическите приоритети на работната програма на Комисията за 2018 г. 

(2017/2699(RSP)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 

парламент и Комисията, и по-специално приложение IV към него, 

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за 

по-добро законотворчество,  

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно стратегическите 

приоритети за работната програма на Комисията за 2017 г.1,  

– като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2017 г., озаглавено 

„Работна програма на Комисията за 2017 г. Европа на резултатите: закрила, 

предоставяне на повече права и защита на гражданите“ (COM(2016)0710), и 

приложенията към него,  

– като взе предвид съвместната декларация относно законодателните приоритети на 

ЕС за 2017 г.2,  

– като взе предвид Бялата книга на Европейската комисия от 1 март 2017 г. относно 

бъдещето на Европа и документите за размисъл относно социалното измерение на 

Европа, извличането на ползи от глобализацията, задълбочаването на 

Икономическия и паричен съюз, бъдещето на европейската отбрана и бъдещето 

на финансите на ЕС, 

– като взе предвид Римската декларация на ръководителите на 27-те държави 

членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия 

от 25 март 2017 г., 

– като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2017 г. относно Европейски 

стълб на социалните права3, 

– като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно бюджетния 

капацитет за еврозоната4, 

– като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно подобряването 

на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0312. 
2 ОВ L 484, 24.12.2016 г., стр. 7. 
3 Приети текстове, P8_TA(2017)0010. 
4 Приети текстове, P8_TA(2017)0050. 
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Договора от Лисабон1, 

– като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно възможното 

развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на 

Европейския съюз2, 

– като взе предвид своята резолюция относно преговорите с Обединеното кралство 

вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от 

Европейския съюз3, 

– като взе предвид насоките на Европейския съвет (член 50) от 29 април 2017 г. 

след нотификацията на Обединеното кралство съгласно член 50 от Договора за 

Европейския съюз (ДЕС), 

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 22 – 23 юни 2017 г., 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 29 май 2017 г. относно бъдещата 

стратегия за промишлената политика на ЕС,  

– като взе предвид резолюцията на Комитета на регионите от 22 – 23 март 2017 г. 

относно приоритетите на Европейския комитет на регионите за работната 

програма на ЕК за 2018 г. (RESOL-VI/021), 

– като взе предвид проучването на Евробарометър „Две години до изборите през 

2019 г.“, проведено между 18 и 27 март 2017 г., 

– като взе предвид обобщения доклад на Съвета на председателите на комисии, в 

който се съдържат допълнителни данни за настоящата резолюция от гледна точка 

на парламентарните комисии и който Комисията следва да вземе надлежно 

предвид при изготвянето и приемането на своята работна програма за 2018 г., 

– като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник, 

A. като има предвид, че Европейският съюз е в процес на устойчиво икономическо 

възстановяване, което се дължи в голяма степен на ниските лихвени проценти на 

централните банки и на по-гъвкавото и благоприятстващо растежа тълкуване на 

бюджетните правила; като има предвид, че тези постепенни икономически 

политики се насърчават и защитават отдавна от лявоцентристките политически 

сили срещу упоритата десноцентристка опозиция; 

Б. като има предвид обаче, че възстановяването на Европа остава неравномерно 

между отделните държави и че все още има голям недостиг на инвестиции; като 

има предвид, че все още твърде много хора са безработни, дългосрочно 

безработни, с нисък интензитет на икономическа активност или без осезаеми 

подобрения в условията си на живот; като има предвид, че много региони се 

нуждаят от подкрепа, за да догонят по-силно развитите; като има предвид, че 

бедността, социалното изключване и неравенството във възможностите в Европа 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2017)0049. 
2 Приети текстове, P8_TA(2017)0048. 
3 Приети текстове, P8_TA(2017)0102. 
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продължават да бъдат прекалено широко разпространени; като има предвид, че 

много хора се чувстват изолирани от социално-икономическите промени и слабо 

представени от политическата система;  

В. като има предвид, че световният ред се променя и никой не може едностранно да 

упражнява пълен контрол върху всичко; като има предвид, че сътрудничеството в 

рамките на международното право, многостранната система и международните 

организации е от съществено значение за мира, сигурността, демокрацията, 

правата на човека и постигането на целите за устойчиво развитие за 2030 г.; 

Г. като има предвид, че наскоро в Европа се усети засилване на 

националистическите и ксенофобските настроения, но също така и засилено 

изразяване на обществена подкрепа за европейската интеграция и за 

сътрудничеството в духа на взаимно уважение с цел успешно справяне с общите 

предизвикателства; 

Д. като има предвид, че преговорите за организирано оттегляне на Обединеното 

кралство от Европейския съюз са в ход, и като има предвид, че в Римската 

декларация ЕС-27 отново потвърдиха решимостта на Съюза като политически и 

икономически субект да изгради съвместно общо бъдеще, което да предлага за 

гражданите както сигурност, така и нови възможности; 

Е. като има предвид, че оттеглянето на новата администрация на САЩ от 

Парижкото споразумение относно изменението на климата и предприетите от 

президента Тръмп стъпки в надпревара за достигане на най-ниски равнища по 

отношение на данъчното облагане и регулирането на финансовите пазари 

изискват още повече от ЕС-27 да служат за пример; 

Ж. като има предвид, че мотото на Европейския съюз е „Единство в 

многообразието“; като има предвид, че европейската и националната идентичност 

са съвместими, а не противоречиви; като има предвид, че всеки може да бъде 

ангажиран патриот и същевременно поддръжник на европейската интеграция; 

З. като има предвид, че за държавите членки Европейският съюз представлява 

опора, която подкрепя запазването на плурализма, зачитането на човешкото 

достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, 

зачитането на правата на човека и солидарността; 

И. като има предвид, че Комисията представи Бяла книга и пет тематични 

документа, които съставляват основата за провеждане на широка дискусия 

относно бъдещето на европейската интеграция; като има предвид, че първите 

заключения относно бъдещето на ЕС се очаква да бъдат изготвени до края на 

2017 г. и на тази основа се очаква да бъде разработена следващата многогодишна 

финансова рамка (МФР); 

Й. като има предвид, че голям брой граждани и сдружения представиха различни 

предложения и инициативи с цел да допринесат за бъдещето на Европа, особено 

по време на неотдавнашните чествания по повод на 60-та годишнина от 

подписването на Римските договори; като има предвид, че те предлагат да вземат 

активно участие в европейска гражданска конвенция чрез иновативни модели на 
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участие; 

Нашият избор за бъдещето на Европа: Правим много повече заедно по 

приоритетите, които интересуват хората 

1. счита, че нито един от петте сценария, формулирани в Бялата книга на Комисията, 

не представя убедителна визия за бъдещето на Европа; отбелязва, че сценариите 

„Продължаваме както досега“, „Остава само единият пазар“ и „Правим по-малко, 

но по-ефективно“ са слаби по отношение на целите за възходящо икономическо 

сближаване, социален напредък, сближаване и устойчиво развитие; във връзка с 

това предупреждава, че много от тези, които заявяват, че Европа трябва да „прави 

по-малко“, в действителност искат най-вече да увеличат печалбите на 

дружествата чрез постепенно премахване на стандартите, с които Европа 

защитава работниците, потребителите, общественото здраве и нашата жизнена 

среда; счита, че сценарият „Тези, които искат да правят повече, правят повече“ не 

разполага с достатъчно гаранции за това, че засиленото сътрудничество няма да 

доведе до de facto изключване на неучастващите държави членки от по-нататъшна 

интеграция; отбелязва в заключение, че сценарият „Правим много повече заедно“ 

вероятно е продиктуван от добри намерения, но не представя ясно приоритетите, 

които се нуждаят от по-задълбочена интеграция, за да се откликне по-добре на 

потребностите на гражданите;  

2. посочва, че според последното проучване на Евробарометър гражданите на ЕС 

средно очакват ЕС да се намесва в по-голяма степен, отколкото досега, в много 

области, включително сигурността и борбата срещу тероризма, безработицата, 

здравеопазването и социалната сигурност, опазването на околната среда, борбата 

срещу данъчните измами, миграцията и предприемането на действия по 

отношение на останалата част от света; при все това осъзнава, че отношението 

към ЕС и подкрепата за повече действия на ЕС се различават значително в 

отделните държави членки; 

3. подчертава, че за Европа има по-добър път от очертаните от Комисията сценарии 

– а именно шести сценарий, който следва да спечели демократичния консенсус 

сред държавите членки и европейските политически партии: „Правим много 

повече заедно по приоритетите, които интересуват хората“; изтъква, че това е 

практически сценарий, който се стреми да даде ефективен отговор на проблемите, 

които тревожат гражданите навсякъде в Съюза, в демократичен дух и с цел 

укрепване на концепцията за европейско гражданство; подчертава, че са 

необходими сериозни действия на европейско равнище – с подходящи средства – 

в области, в които ефективни резултати може да бъдат постигнати само чрез 

съвместни действия, като например борба срещу изменението на климата, 

сключване на по-добри търговски споразумения, по-голяма сигурност, 

намаляване на избягването на данъци, осигуряване на добри социални и 

екологични стандарти, насърчаване на равенството между половете и засилване 

на възходящата конвергенция в рамките на единния пазар и Икономическия и 

паричен съюз (ИПС);  

4. отново потвърждава посланието на Римската декларация, че нашият Съюз е 

неразделен и неделим и че сътрудничеството между нас като европейци е най-
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добрият ни шанс да дадем облик на събитията в световен мащаб; подчертава, че за 

европейците съвместното изграждане на бъдещето е най-добрият начин за 

постигане на благополучие за широки слоеве от населението, с висок стандарт на 

живот, сигурност и чиста околна среда; счита, че европейското единство е и най-

добрият начин да се допринесе за мир, благополучие и подобряване на стандарта 

на живот в останалата част от света; 

5. подчертава, че в рамките на правния ред на Съюза всички европейски граждани са 

равни и че всяко засилено сътрудничество в определени области на европейската 

интеграция трябва да протича по приобщаващ начин, като ЕС-27 остава винаги 

стандартният вариант; изтъква, че в Римската декларация се посочва, че „ще 

действаме заедно, ако е необходимо с различни темпове и интензивност, но ще се 

движим в една и съща посока, както сме правили преди, в съответствие с 

Договорите и като държим вратата отворена за онези, които желаят да се 

присъединят на по-късен етап“; подчертава, че не са необходими движещи се 

цели или допълнителни критерии за тези, които желаят да се присъединят към 

инициативи на по-късен етап; 

6. подчертава необходимостта от по-здрави непосредствени връзки между ЕС и 

гражданите; счита, че сценарият „Правим много повече заедно по приоритетите, 

които интересуват хората“ представлява демократичен подход, който може да 

подобри легитимността на Съюза и да гарантира на гражданите, че техният глас и 

техният избор са от значение;  

7. очертава в тази резолюция основните стратегически приоритети, към които ЕС 

трябва да се насочи в изграждането на общо бъдеще в дългосрочен план, както и 

основните конкретни инициативи, които Комисията следва да представи през 

2018 г.; обръща внимание на обобщения доклад на Съвета на председателите на 

комисии за получаване на подробен преглед на съобщенията на комисиите 

относно прилагането на работната програма на Комисията за 2017 г. и 

очакванията им за 2018 г.; 

Европа, която желаем: основни приоритети 

Европейски съюз, който защитава и подобрява условията на живот и на труд  

8. категорично подчертава, че социалното измерение на европейската интеграция не 

може да се сведе до въпроси, свързани със свободата на движение; подчертава, че 

напротив, „Правим много повече заедно по приоритетите, които интересуват 

хората“ означава предприемането на по-енергични общи действия с цел 

подобряване на условията на труд, намаляване на бедността и социалното 

неравенство и на неравенството между половете, предоставяне на 

висококачествено образование и обучение за всички, ускоряване на процеса на 

възходящо сближаване по отношение на икономическите показатели и равнищата 

на доходите между отделните държави, както и засилване на икономическото, 

социалното и териториалното сближаване в рамките на ЕС; обръща внимание на 

своята резолюция относно Европейския стълб на социалните права във връзка с 

подробни предложения за това как държавите от ЕС-27 следва да постигнат една 

по-социална Европа, както и какви допълнителни специфични инструменти са 

необходими за еврозоната в това отношение; приветства предложението на 
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Комисията за съвместното прогласяване на принципите на Европейския стълб на 

социалните права и потвърждава готовността си да работи с Комисията и Съвета 

за окончателно оформяне на съвместна прокламация до края на 2017 г.; 

подчертава, че принципите на стълба следва да се прилагат за всички хора в ЕС; 

поради това призовава всички държави членки от ЕС-27 да подкрепят 

съвместната прокламация на равнище държавни и правителствени ръководители; 

9. призовава Комисията да внесе законодателни предложения за конкретни 

европейски инициативи за подобряване на условията на живот и труд, и по-

специално: 

• в случай че социалните партньори не са готови за преговори относно 

преразглеждането на Директивата относно задължението на работодателя да 

информира работниците или служителите за условията на трудовия договор 

или на трудовото правоотношение (Директива 91/533/ЕИО)1, Комисията следва 

да внесе законодателно предложение за рамкова директива относно достойни 

условия на труд, като гарантира на всеки работник достъп до основен набор от 

трудови и социални права, включително в цифровата икономика; 

• инициатива във връзка с достъпа до социална закрила, след консултациите със 

социалните партньори с конкретни предложения, за да се гарантира, че във 

всички форми на трудови правоотношения всички хора натрупват 

социалноосигурителни права, включително за адекватни пенсии; 

• европейска социалноосигурителна карта с цел да се улесни обменът на 

информация и да се предоставя на хората извлечение с техните текущи и 

минали права и за предотвратяване на злоупотреби; 

• европейски орган на инспекторите по труда, за да се осигури прилагането на 

трудовото и социалното законодателство в рамките на единния пазар; 

• директива за установяване на гаранция за децата с цел да се намали вредното 

въздействие на детската бедност, като се гарантира, че всички деца, които са 

изложени на риск от изпадане в бедност, имат достъп до безплатно 

здравеопазване, безплатно образование, безплатни детски грижи, приемливи 

жилища и пълноценно хранене; 

• рамкова директива за европейски схеми за минимален доход, за да се покриват 

основните разходи за живот, като същевременно се зачитат националните 

практики; 

• третата партида от вещества съгласно Директивата относно канцерогените и 

мутагените (2004/37/ЕО)2 следва да бъде конкретизирана без забавяне и 

директивата да обхване токсичните за репродукцията вещества; 

• при следващото преразглеждане на Договорите Комисията следва да предложи 

създаването на социален протокол с цел засилване на основните социални 

                                                 
1 OВ L 288, 18.10.1991 г, стр. 32. 
2 ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50. 
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права по отношение на икономическите свободи; 

10. подчертава, че Комисията следва да предостави на държавите членки цялата 

необходима подкрепа, така че те да прилагат изцяло гаранцията за младежта, 

гаранцията за уменията и други важни инвестиции в хората, включително 

образование в ранна детска възраст и грижи за деца, които да са качествени, 

достъпни и на разумни цени, както и услуги за полагане на грижи за възрастни 

хора и лица на издръжка; призовава Комисията да осигури до 2020 г. подходящо 

финансиране за инициативата за младежка заетост, както и да прави всичко 

възможно, за да помогне на държавите членки да използват всички налични 

средства от европейските структурни и инвестиционни фондове; призовава 

Комисията да запази схемата „Еразъм+“ и значително да увеличи нейното 

финансиране; приветства предложението на Комисията относно Европейския 

корпус за солидарност, чиято цел е да се признае и насърчава признаването на 

доброволческата дейност на младите хора и на солидарността в рамките на 

Съюза; подчертава обаче, че е необходимо да се преразгледа предложеното 

законодателство, за да се гарантира, че инициативата за Европейския корпус за 

солидарност не оказва отрицателно въздействие върху други съществуващи 

програми, като например „Еразъм+“, и че доброволчеството няма систематично се 

използва като заместител на платения труд; 

11. приветства предприетите от Комисията мерки за засилване на ролята и 

видимостта на социалните показатели в европейския семестър и призовава по-

специално съществуващият набор от ключови показатели за заетостта и социални 

показатели, както и предстоящата инициатива за достъп до социална защита да 

бъдат взети предвид при формулирането на специфичните за всяка държава 

препоръки и на препоръките за еврозоната; призовава Комисията да предприеме 

последващи действия във връзка с интегрирана стратегия за борба с бедността с 

цел в крайна сметка да се постигне целта на стратегията „Европа 2020“ за 

намаляване на бедността и социалното изключване и да се увеличи заетостта сред 

жените; подновява призива си към Комисията да насърчава подходящи схеми за 

минимален доход, който да покрива основните разходи за живот, във всички 

държави членки в съответствие с националното право и практика, като 

същевременно осигури възможности за предотвратяване на дългосрочната 

зависимост от минималния доход; отново призовава за зелена книга относно 

неравенството и неговото вредно въздействие върху икономическото 

възстановяване и потенциала за дългосрочен растеж; 

Европейска стратегия за устойчиво развитие  

12. подчертава, че „Правим много повече заедно по приоритетите, които интересуват 

хората“ следва да включва полагането на основите на бъдещо благополучие за 

широки слоеве от населението; счита, че ЕС трябва да има конкретна стратегия за 

устойчив растеж, устойчиви финанси, конкурентоспособност, качествени работни 

места, постигане на целите за устойчиво развитие в целия ЕС до 2030 г. и за 

изпълнение на поетите от нас ангажименти по Парижкото споразумение относно 

изменението на климата; изтъква, че европейската стратегия за устойчиво 

развитие означава, че трябва да се актуализират регулаторните стандарти и да се 

въведат съответните финансови инструменти; 
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13. подчертава необходимостта от поддържане и усъвършенстване на политиката на 

ЕС за икономическо, социално и териториално сближаване като ключова 

политика, която има непосредствено въздействие върху живота на хората и 

представлява основният дългосрочен инвестиционен механизъм за преодоляване 

на неравенството и за допринасяне за устойчиво сближаване и благосъстояние, 

като обхваща всички държави членки, изразявайки принципа на солидарност на 

практика; 

14. в този контекст подкрепя призива на Съвета към Комисията да представи 

всеобхватна стратегия за промишлена политика на ЕС за бъдещето; счита, че тази 

стратегия следва да бъде последвана от план за действие и следва да е насочена 

към ключови приоритети, като например прехода към енергийно-ефективна 

нисковъглеродна икономика, цифрова свързаност за всички, реализиране на 

потенциала на културните и творческите индустрии на Европа, придаване на 

повече устойчивост на градовете и изпълнение на програмата за кръгова 

икономика;  

15. очаква Комисията бързо да представи всички останали инициативи за прилагане 

на Енергийния съюз, като например посочените в пътната карта за Енергийния 

съюз; настоятелно призовава Комисията да насочи усилията си за справяне с 

енергийната бедност чрез конкретен план за действие с цел премахване на 

енергийната бедност и осигуряване на достъп до енергия на достъпни цени за 

всички граждани на ЕС; 

16. счита, че намаляването на емисиите в транспортния сектор е от решаващо 

значение; настоятелно призовава Комисията да завърши вече забавения преглед 

на законодателството във връзка с емисиите на CO2 от автомобили и микробуси и 

да внесе достатъчно амбициозни законодателни предложения със средна цел за 

автомобилния парк за 2025 г. и мандат за превозни средства с нулеви емисии, 

който да налага поетапно увеличаване на дела на превозните средства с нулеви 

емисии в общия автомобилен парк, с цел постепенното премахване до 2035 г. на 

нови автомобили, които имат емисии на CO2; призовава Комисията да представи 

предложение за технологично неутрални гранични стойности на емисиите по 

Евро 7 до 2025 г. за всички леки автомобили и микробуси, пуснати на пазара в 

Съюза, с оглед на подобряването на качеството на въздуха в Съюза и постигане на 

равнищата на качество на атмосферния въздух в Съюза, както и на 

препоръчваните от СЗО равнища; 

17. очаква предложенията на Комисията за обща селскостопанска политика за 

периода след 2020 г. да се основават на коригираща публична интервенция в 

нестабилността на селскостопанските пазари, за да се гарантират сигурни 

доставки на здравословни храни, да се защити капацитетът за производство на 

храни в Европа чрез гарантиране на селскостопанските приходи, както и да се 

осигури заетост и наличие на силни общности в селските райони, като в същото 

време са изцяло съобразени с целите за устойчиво развитие; призовава за 

отделяне на значително по-голямо внимание върху приноса към целите в областта 

на околната среда и изменението на климата, включително чрез даване на 

приоритет на селскостопански практики, които позволяват съхраняването на 

повече въглерод в почвите, ограничаването на емисиите на двуазотен оксид и 
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заместването на пестицидите с алтернативни решения; 

18. отново призовава Комисията да представи законодателни предложения за 

справяне с проблема с антимикробната резистентност, която представлява 

проблем за здравето в световен мащаб; 

19. призовава Комисията да представи през 2018 г. предложение за законодателна 

рамка за противодействие на нелоялните търговски практики в рамките на 

веригата за доставки на храни; призовава за извършване на цялостна оценка на 

ангажиментите на ЕС за противодействие на нелоялната конкуренция в световен 

мащаб, по-специално по отношение на безопасността на храните, санитарните и 

фитосанитарните стандарти, географските указания, хуманното отношение към 

животните и чувствителните продуктови сектори; изисква от Комисията да 

разработи варианти на потенциални мерки за подпомагане на земеделските 

стопани в ЕС в случаи на нелоялна конкуренция, като адаптира политиката в 

областта на конкуренцията към спецификите на земеделието с цел да се запази 

икономическото положение на първичните производители във веригата на 

предлагане на храни; 

20. подчертава, че ЕС трябва да поведе глобалното сътрудничество към подобряване 

на международното управление на океаните, включително в зони извън 

националната юрисдикция, с цел противодействие на изменението на климата, 

опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на устойчиво бъдеще за 

риболова; призовава Комисията да засили борбата с незаконния, недеклариран и 

нерегулиран риболов и да използва декларацията MedFish4Ever за укрепване на 

средиземноморските рибни запаси; настоятелно Комисията да намали забавянията 

при транспонирането на мерките, приети от международни организации в 

областта на рибарството, и при предаването на предложените делегирани актове 

относно рибарството; 

21. изисква от Комисията да проведе и приключи през 2018 г. проучване относно 

правата върху интелектуалната собственост и достъпа до лекарства с оглед 

насърчаване на изследванията на пренебрегваните заболявания и подобряване на 

финансовата достъпност на лекарствата в ЕС и в развиващите се страни; очаква 

Комисията да представи законодателно предложение относно Европейска система 

за оценка на здравните технологии; 

22. отправя искане към Комисията да предприеме конкретни действия, за да се 

намалят разликите в качеството на продуктите от една и съща марка в рамките на 

единния пазар; желае да види първоначални положителни резултати от тези 

действия до средата на 2018 г.; 

23. повтаря отдавнашния си призив към Комисията да внесе законодателно 

предложение относно колективното обезщетение, което би могло в значителна 

степен да помогне на хората да упражняват правата си, когато са претърпели щети 

от дружества, нарушаващи приложимите правила; 

24. подчертава необходимостта от по-нататъшно подобряване на пазарния надзор за 

продуктите в ЕС и настоятелно призовава Комисията да предприеме действия, за 

да преодолее застоя във връзка с пакета за безопасността на продуктите и надзора 
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на пазара, и по-специално да спомогне за постигането на справедлив компромис 

относно задължителното посочване на произхода на продуктите („произведено 

в“); 

25. призовава Комисията да представи възможно най-скоро законодателно 

предложение за разширяване на обхвата на защитата на географските указания по 

отношение на неселскостопанските продукти, което ще има много положителни 

последици за гражданите, потребителите, производителите и за цялата европейска 

икономика и общество; 

26. подчертава значението на пълното прилагане на всички мерки, предложени в 

стратегията за цифров единен пазар; очаква Комисията да предприеме 

последващи действия във връзка с междинния преглед на стратегията за цифров 

единен пазар с конкретни законодателни предложения, за да предостави ясна 

правна рамка за дейностите, извършвани чрез цифрови платформи, включително 

по отношение на професионалното и непрофесионалното предоставяне на услуги, 

разпоредбите относно отговорността, правата на потребителите и защитата на 

малолетните и непълнолетни лица, правата на работниците, правата на творците, 

конкуренцията и данъчното облагане; 

27. призовава Комисията да погледне отвъд цифровия единен пазар и да работи за 

постигането на напълно изграден цифров съюз с амбициозни законодателни цели 

и необходимите финансови средства; би желал да види, че възможностите, 

предоставяни от цифровизацията, се превръщат в конкретни ползи за всички 

европейци, включително за хората в най-отдалечените селски райони, 

включително чрез подходящото използване на обществени поръчки и по-

широкото използване на електронното управление в сферата на публичните 

услуги като образованието, здравеопазването и административните процедури за 

гражданите и МСП; подчертава, че протичащата понастоящем цифрова 

трансформация следва да доведе до по-справедливо, по-приобщаващо и 

динамично общество, в което индивидуалните права са защитени;  

28. призовава за амбициозни инвестиции в областта на цифровите умения и на 

безопасността в интернет за всички поколения и за подобряването на 

образователните програми; настоятелно призовава за бързо прилагане на 

инициативата Wifi4EU; изисква от Комисията да представи план за превръщането 

на Европа в световен лидер в областта на центровете за обработка на данни, 

управление на данни и сигурност на данните чрез свободен поток на данни, 

основан на солидно регламентиране на равнището на ЕС, което да гарантира 

неутралността на мрежата и защитата на личните данни; призовава Комисията да 

увеличи усилията си за насърчаване на европейските научни изследвания, 

развойна дейност и внедряването на 5G технологията;  

29. очаква Комисията да представи планираните инициативи в областта на 

киберсигурността, в т.ч. по отношение на Агенцията на Европейския съюз за 

мрежова и информационна сигурност (ENISA); подчертава, че тези инициативи 

следва да са насочени към повишаване на киберсигурността за промишлеността и 

за други граждански цели и да включват ефективни правни средства за защита; 

По-добри инвестиционни инструменти 
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30. подчертава, че една надеждна европейска стратегия за устойчиво развитие 

изисква икономическа политика, която осигурява достатъчно публични и частни 

инвестиции на национално и европейско равнище за запълване на 

съществуващите пропуски в инвестициите; подчертава, че хората се интересуват 

силно от икономическите възможности и повишаването на жизнения стандарт и 

че те биха имали полза от подобряване на сътрудничеството между държавите 

членки и институциите на ЕС чрез икономически политики, които подкрепят по-

бързото създаване на качествени работни места, укрепват образователното 

равнище и уменията на населението и поддържат висококачествени социални 

услуги, които позволяват на хората да вземат пълноценно участие в 

икономическия и социалния живот; поради това призовава Комисията да създаде 

европейска стратегия за укрепване на публичните и частните инвестиции, която 

да надхвърля значително съществуващия План за инвестиции за Европа и да бъде 

пряко свързана с целите за устойчиво развитие до 2030 г. и Парижкото 

споразумение относно изменението на климата; призовава за законодателни 

предложения за интегрирането на екологични, социални и управленски критерии 

в задълженията за докладване и вземането на решения, за да се даде стимул на 

инвеститорите да насочат подкрепата си към устойчиви и дългосрочни проекти; 

31. отново потвърждава, че борбата срещу данъчните измами и избягването на 

данъци е основен европейски приоритет, който има за цел постигането на по-

голяма справедливост в обществото и възстановяването на достатъчен капацитет 

за публични инвестиции; счита, че е изключително важно Европейският 

парламент и Съветът да постигнат бързо съгласие относно изискванията за 

задължително публично докладване по държави от страна на многонационалните 

предприятия въз основа на предложението на Комисията от 2016 г.1; подчертава 

значението на постигането на напредък за създаването на обща консолидирана 

корпоративна данъчна основа въз основа на двете предложения на Комисията2; 

посочва публичните регистри на действителните собственици като съществени 

елементи, които трябва да бъдат постигнати в продължаващите преговори 

относно Директивата относно борбата с изпирането на пари (2015/849)3; 

призовава Комисията да създаде свой собствен независим списък на 

високорискови юрисдикции, които прилагат слаби мерки за борба с изпирането на 

пари и финансирането на тероризма; отправя искане към Комисията да представи 

спешно европейски черен списък на данъчните убежища, включително строги и 

автоматични санкции срещу включените в списъка държави и юрисдикции; 

отправя искане Комисията да предприеме всички подходящи мерки, за да се 

гарантира, че всички световни и технологични дружества заплащат своя 

справедлив дял от данъците си в Европа; 

32. припомня, че действащият в ЕС режим на данъка добавена стойност (ДДС) се 

                                                 
1 Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 

2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои 

предприятия и клонове, (COM(2016)0198) – 2016/0107 (COD). 
2 Предложение за директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък 

(COM(2016)0685) – 2016/0337 (CNS), както и Предложение за директива на Съвета относно обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) (COM(2016)0683) – 2016/0336 

(CNS). 
3 OВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73. 
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предполагаше да има временен характер и вече е остарял; отправя искане за 

предложение за неговото осъвременяване в посока на окончателен режим, 

основаващ се на принципа за облагане по местоназначение; подчертава 

необходимостта да се намери подходящо решение за измамите с ДДС и разликата 

между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС ; във връзка с това 

счита, че Европейската прокуратура следва да бъде част от този отговор и 

приканва Комисията да допринесе за бързото постигане на споразумение в 

рамките на засиленото сътрудничество;  

33. очаква Комисията бързо да предприеме последващи действия относно очакваните 

препоръки на анкетната комисия на Парламента във връзка с изпирането на пари, 

избягването на данъци и данъчните измами (PANA); 

34. призовава Комисията да представи амбициозни предложения относно 

европейските надзорни органи с цел да се постигне напредък към единен за ЕС 

надзор на съюза на капиталовите пазари (СКП); изтъква, че това налага, по-

специално, правомощията на Европейския орган за ценни книжа и пазари да 

бъдат засилени и Европейският съвет за системен риск да играе по-значителна 

роля; подчертава, че СКП следва да допринесе за развитието на устойчиво 

финансиране, което да улесни финансирането на дългосрочни инвестиции с 

надлежен данъчен режим; 

35. очаква от Комисията, с оглед на процеса на излизане на Обединеното кралство от 

ЕС, да преразгледа Регламента за европейската пазарна инфраструктура 

(Регламент (ЕС) № 648/2012)1, Директивата относно лицата, управляващи 

алтернативни инвестиционни фондове (2011/61/ЕС)2 и Директивата относно 

пазарите на финансови инструменти (2014/65/ЕС)3 с цел да се запази и засили 

стабилността на финансовите пазари; настоятелно призовава Комисията да 

предприеме по-нататъшни действия с оглед на стимулирането на по-активно 

участие на финансовия сектор за постигането на устойчиво развитие; 

36. призовава за бързи действия за завършване на изграждането на банковия съюз, 

разполагащ с общ фискален механизъм за Единния фонд за преструктуриране 

(ЕФП), с подходящи размери и се ползва от пряка кредитна линия от Европейския 

механизъм за стабилност, както и с европейска схема за гарантиране на 

депозитите; призовава за извършване на оценка на настоящата рамка за 

възстановяване и преструктуриране; изтъква необходимостта от по-нататъшно 

намаляване на рисковете и дисбалансите, произтичащи главно от продължаващата 

липса на растеж; призовава Комисията незабавно да предложи европейска 

стратегия за развитието на добре функциониращ вторичен пазар по отношение на 

необслужваните кредити, включително чрез определяне на европейски план за 

дружества за управление на активи и на необходимото усъвършенстване на 

прилагането на разпоредбите за държавните помощи; 

37. призовава Комисията да пристъпи към създаването на истински европейски 

сигурен актив за еврозоната, за да емитира съвместно нов гарантиран дълг, като 

                                                 
1 OВ L 201, 27.7.2012 г, стр. 1. 
2 ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1. 
3 ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349. 
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се избягват изкуствени и прекалено сложни решения, които биха могли да 

повлияят отрицателно на финансовата стабилност и капацитета за финансиране на 

държавите членки; 

38. призовава категорично за прилагането на благоприятстваща растежа съвкупна 

фискална позиция на равнището на еврозоната и за създаването на фискален 

капацитет на еврозоната заедно с кодекс за сближаване, в допълнение към 

пълното използване на Европейския фонд за стратегически инвестиции и на 

европейските структурни и инвестиционни фондове; отново заявява, че 

фискалният капацитет на еврозоната следва да има за цел насърчаването на 

социално-икономическото сближаване във възходяща посока и смекчаването на 

икономическите сътресения, включително чрез европейска схема за обезщетения 

за безработица; отбелязва, че бюджетният капацитет на еврозоната следва да 

включва нови инструменти в рамките на бюджета на ЕС (над таваните за МФР на 

ЕС), както и реформиран Европейски механизъм за стабилност, който е включен в 

правната рамка на ЕС и подлежи на демократичен контрол; съгласен е с 

Комисията, че фискалният капацитет на еврозоната следва да бъде отворен за 

държавите извън еврозоната, които желаят да се присъединят; изразява обаче 

недоумението си от самодоволното отношение на Комисията, която предвижда 

фискалният капацитет на еврозоната да бъде въведен едва в около 2025 г.; 

39. призовава за въвеждането на „златно правило за инвестициите“ и за включване на 

показателите за устойчиво развитие в Пакта за стабилност и растеж с цел да се 

осигури добро равнище на качествени инвестиции в бъдещия просперитет на 

Европа; 

40. очаква законодателните предложения относно политиката на сближаване след 

2020 г. да обезпечат най-малко запазването на настоящото равнище на 

инвестициите за сближаване във възходяща посока, устойчивото развитие, 

създаването на качествени работни места и намаляването на неравенствата в 

рамките на единния пазар; очаква също така предложения за обща 

селскостопанска политика за периода след 2020 г. и за нова рамкова програма за 

научни изследвания, основана на междинната оценка на програмата „Хоризонт 

2020“ и доклада за изпълнението на Парламента; настоятелно призовава за 

продължаване след 2020 г. на всички съществуващи многогодишни програми в 

областта на образованието, младежта, спорта, културата, медиите и 

гражданството („Еразъм+“, „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“), при 

значително увеличение на бюджета, предвид хроничния недостиг на финансови 

средства на текущите програми; призовава до края на 2018 г. да бъде изготвен 

доклад за изпълнението относно Европейския фонд за стратегически инвестиции, 

и по-специално относно подобренията по отношение на допълняемостта, 

географския баланс и управлението; настоятелно призовава Комисията да внесе 

всички законодателни предложения в рамките на МФР след 2020 г. достатъчно 

рано през 2018 г., така че всички програми да стартират навреме; 

Вътрешна сигурност 

41. изтъква, че сигурността в ежедневието е нещо, от което хората живо се 

интересуват, и трябва да е възможно европейците да си сътрудничат много по-
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добре в тази област;  

42. призовава Комисията да гарантира ефективното и съгласувано изпълнение на 

Европейската програма за сигурност за периода 2015 – 2020 г., която дава 

приоритет на борбата с тероризма, организираната престъпност и 

киберпрестъпността; повтаря призива си за задълбочена оценка, съсредоточена 

върху оперативната ефективност на съответните съществуващи инструменти на 

ЕС и върху оставащите пропуски в тази област, преди представянето на каквито и 

да било нови законодателни предложения; изисква всички нови мерки в областта 

на сигурността да бъдат придружени от оценки на въздействието; 

43. припомня, че правилното управление на външните граници на ЕС е важен въпрос 

за гражданите на Европейския съюз, по-специално, за да се гарантира, че 

държавите членки се въздържат от извършване на проверки по вътрешните 

граници в рамките на Шенгенското пространство; призовава за цялостно 

прилагане на Регламента за европейската гранична и брегова охрана (Регламент 

(ЕС) 2016/1624)1; 

44. призовава Комисията да предложи изпълними незаконодателни предложения 

относно начините за подобряване на обмена на информация между 

правоприлагащите органи, между разузнавателните организации, както и между 

правоприлагащите и разузнавателните структури, за да могат те да се борят 

ефективно с трансграничната организирана престъпност и тероризма; припомня, в 

този контекст, значението на засиленото оперативно сътрудничество между 

държавите членки, агенциите на ЕС и трети страни;  

45. подчертава необходимостта от разработване на ефективни и подходящи 

способности за противодействие на кибернетичните атаки; подчертава значението 

на ефективната координация и избягването на дублирането между всички 

заинтересовани участници; подчертава, в този контекст, значението на 

сътрудничеството с НАТО и частния сектор; 

46. призовава Комисията да мобилизира технически и финансови експертен опит и 

ресурси, така че да се гарантира координация и обмен на най-добри практики на 

равнището на ЕС в борбата срещу насилническия екстремизъм, терористичната 

пропаганда и използването на интернет за набиране на бойци и за осигуряване на 

финансиране; счита, че следва да се постави особен акцент върху стратегиите за 

превенция, интеграция и реинтеграция, с ясна политика по отношение на 

половете; 

47. изтъква, че насилието срещу жените е също въпрос на вътрешната сигурност; 

призовава Комисията да работи за успешното приключване на присъединяването 

на Съюза към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с 

насилието срещу жените и да представи възможно най-скоро законодателен акт за 

предотвратяване и борба с насилието, основано на пола; 

Изграждане на истинска европейска политика за имиграцията и предоставянето на 

                                                 
1 ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1. 
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убежище 

48. отново изтъква необходимостта европейците да си сътрудничат много по-добре, 

за да гарантират, че съществуват безопасни и законни начини за влизане в Европа 

за лицата, търсещи международна закрила, и че лица, търсещи убежище, които 

пристигат в Европа, могат да упражняват основните си права, включително 

правото да потърсят международна закрила, както и необходимостта да подобрят 

сътрудничеството с трети държави, за да се справят с първопричините за 

принудителната миграция; подчертава необходимостта да се гарантира, че 

сътрудничеството със страните партньори по въпросите на миграцията е в 

съответствие с правата на човека; 

49. призовава за увеличаване на усилията за постигане на съгласие относно 

реформата на системата на Регламента „Дъблин“ с цел да се установи и прилага 

действителна и обща европейска политика в областта на убежището, в 

съответствие с членове 78 и 80 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС); подчертава, че междувременно всички държави членки следва да 

изпълняват задълженията си съгласно решенията на Съвета относно 

преместването на търсещите убежище от Гърция и Италия, като се даде 

приоритет на преместването на жените и на непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, както и на други уязвими групи, като например хората с 

увреждания и ЛГБТИ; призовава за по-нататъшни усилия за улесняване на 

достъпа на мигрантите, бежанците и лицата, търсещи убежище, до системите за 

образование и обучение, както и до пазара на труда, и за признаване на уменията 

им; 

50. призовава Комисията да представи законодателно предложение относно 

хуманитарните визи като допълнителен безопасен и законен път за лицата, 

търсещи убежище, в допълнение към презаселването, както и да предостави 

защита на жертвите на трафик в ЕС; 

51. призовава за координирани действия по отношение на законната миграция на 

равнището на Съюза, като се преодолее настоящият разпокъсан подход; настоява 

за укрепване на партньорствата с трети държави по отношение на правните 

аспекти, свързани с миграцията, и разработването на пакети за мобилност за 

цялата територия на ЕС с подходящи предпазни мерки, включително по 

отношение на условията на труд;  

52. призовава Комисията да извърши преглед на спазването на международното 

право – в това число на Женевската конвенция за бежанците и на хуманитарното 

право и правото в областта на правата на човека – от страна на всички страни, 

участващи в охраната на външните граници на Европа, управлението на 

бежанските лагери и приемането на търсещите убежище; призовава за изясняване 

на разликата между незаконното превеждане през граница и помощта, която 

обикновените граждани оказват на нуждаещите се; 

Демокрация, правова държава и основни свободи 

53. изтъква, че „Правим много повече заедно по приоритетите, които интересуват 

хората“ означава, че ЕС трябва да предприеме действия за защита на основните 
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права и на ценностите и принципите, заложени в неговите учредителни договори; 

подчертава, че това означава също така предприемане на практически стъпки за 

опростяване на административните формалности, свързани с трансграничните 

аспекти на живота на хората, както и защитата на хората от злоупотреби чрез 

премахване на пропуските в европейското и националното законодателство; 

54. приканва Комисията да представи предложение относно Пакт за демокрация, 

правова държава и основни права под формата на междуинституционално 

споразумение в съответствие с препоръките, отправени от Парламента в неговата 

законодателна резолюция от 25 октомври 2016 г.1; 

55. призовава Комисията да направи предложения за по-решителни действия на 

интеграция и дерадикализация, като се опре на съществуващи политики, които 

имат отношение по въпроса, и набележи необходимия допълнителен капацитет; 

56. подновява призива си към Комисията и Съвета да положат всички усилия за 

деблокиране на предложението за хоризонтална директива за борба с 

дискриминацията2;  

57. настоятелно призовава Комисията да предприеме по-решителни действия за 

премахване на продължаващата разлика в заплащането на жените и мъжете като 

представи предложение за директива въз основа на препоръката на Комисията от 

2014 г. относно прозрачността на заплащането; призовава Комисията и Съвета да 

увеличат усилията си за постигането на политическо съгласие по предложението 

за директива за подобряване на баланса между половете сред директорите на 

дружествата, допуснати до борсова търговия3;  

58. призовава Комисията своевременно да представи изчерпателно законодателно 

предложение в отговор на законодателната резолюция на Парламента от 16 

февруари 2017 г. относно гражданскоправни норми за роботиката4, като разгледа 

най-малко аспектите на правата на човека и етиката, принципът на предпазните 

мерки и главните последици от роботиката за пазарите на труда и системите за 

социална сигурност; 

59. призовава Комисията да предприеме спешни действия и да представи 

законодателно предложение за законодателство за целия ЕС относно защитата на 

лицата, сигнализиращи за нередности, с широк обхват и подходящо правно 

основание, за да се гарантира хоризонталната защита на всички категории лица, 

сигнализиращи за нередности; 

60. призовава Комисията да оттегли предложението си за директива относно 

едноличните дружества с ограничена отговорност; изразява дълбока загриженост, 

в светлината на разкритията на т.нар. „Досиетата от Панама“, че посочената 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0409. 
2 Предложение за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без 

оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация 

(COM(2008)0426) – 2008/0140/APP.  
3 (COM(2012)0614) – 2012/0299 (COD). 
4 Приети текстове, P8_TA(2017)0051. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0051&language=BG&ring=A8-2017-0005
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директива ще създаде „вратички“ в Европа поради липсата на правна сигурност; 

61. подчертава, че всяко предложение относно онлайн регистрация на дружества 

следва да включва предпазни мерки, за да се гарантира, че системата не може да 

се използва злонамерено с цел създаване на дружества пощенски кутии и 

заобикаляне на трудовото законодателство, участието на работниците и 

данъчното облагане, и изтъква, че европейската система за регистрация на 

дружества, било то онлайн или физически, следва да бъде свързана с европейски 

търговски регистър, или поне с взаимосвързани търговски регистри на държавите 

членки с общ набор от минимални стандарти по отношение на предоставяната 

информация; 

62. призовава Комисията най-накрая да представи предложение относно 14-ата 

директива в областта на дружественото право с правила за прехвърлянето на 

седалище на дружество, която да гарантира, че данъците се плащат там, където се 

генерират печалбите, и да осигурява защита на правата на работниците, по-

специално по отношение на представителство на равнище управителен съвет, 

както и правото на участие и информация;  

63. призовава Комисията да представи предложение за регламент относно 

признаването на съдържанието на официални документи след приемането на 

регламента за насърчаване на свободното движение на гражданите и 

предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи; 

подчертава необходимостта от включване на регистрираните партньорства в 

приложното поле на бъдещия регламент; 

64. призовава Комисията да представи инициатива за защита на свободата и 

плурализма на медиите, насърчаване на цифровите умения, справяне с 

дезинформацията, изказванията, подбуждащи към омраза, сексизма и 

кибертормоза, като култивира основан на фактите демократичен дискурс дори в 

ерата на социалните медии; 

65. отново призовава Комисията да представи предложение относно европейското 

административно право; 

Европа като водещ фактор в световен мащаб 

66. подчертава, че ЕС е най-силен и влиятелен в своите отношения с партньорите в 

целия свят, когато е единен и говори с един глас; би желал ЕС да бъде активен 

участник на световната сцена, който насърчава правата на човека, демокрацията, 

принципите на правовата държава и подкрепата за демокрацията, за да бъде 

постигнато мирно сътрудничество и международен ред в рамките на 

многостранна система, да бъдат осъществени целите за устойчиво развитие до 

2030 г., както и пълното прилагане на Парижкото споразумение относно 

изменението на климата; счита, че ЕС следва също така да засили своята роля на 

фактор, който определя стандартите за световните финансови пазари, 

включително чрез общо представителство в международните финансови 

организации; счита, че общата външна политика и политика на сигурност 

(ОВППС) следва да съчетават „мека сила“ с капацитет за използване на „твърдата 

сила“, когато това е необходимо, като се има предвид, че не може да има развитие 
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без сигурност, нито сигурност без развитие; призовава за прилагането на 

ефективна стратегия на ЕС за международни културни отношения; 

67. счита, че общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) следва да бъде 

засилена, включително чрез създаването на постоянно структурирано 

сътрудничество (ПСС), като същевременно се продължи по-нататъшното 

развитие на стратегическото партньорство с НАТО; счита, че европейската 

отбрана може и следва да напредва посредством повишена ефективност на 

разходите за отбрана в държавите членки, съвместно разработване на капацитет и 

положителни стимули от страна на Европейския фонд за отбрана в подкрепа на 

една конкурентоспособна европейска отбранителна промишленост, както и 

посредством гражданско-военни взаимодействия при провеждането на мисии и 

операции по линия на ОПСО; припомня важната роля, която ЕС продължава да 

играе за предотвратяването на конфликти, разрешаването на конфликти и 

изграждането на мир по света, включително по отношение на насърчаването на 

участието на жените в мирните процеси; призовава за пълен демократичен 

контрол на ОПСО; 

68. призовава Комисията да подкрепи процеса на разширяване и присъединяване и да 

извърши повторна оценка по въпроса дали стратегията за разширяване, 

подкрепяна от Инструмента за предприсъединителна помощ, постига очакваните 

резултати; подчертава, че все по-нестабилната обстановка в региона на Западните 

Балкани налага поемането на по-голям ангажимент от страна на ЕС; счита, че по-

голямо внимание следва да се обръща на укрепването на добросъседските 

отношения и регионалната сигурност, съпътствани от стратегическата 

комуникация и насочени към увеличаване на доверието в ЕС в качеството му на 

най-голям донор в региона на Западните Балкани; със съжаление посочва, че 

процесът на разширяване по отношение на Турция трябва да бъде оценен 

критично в светлината на събитията след опита за преврат от юли 2016 г. и 

референдума от 16 април 2017 г.; 

69. призовава Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да 

предоставят възможно най-голяма подкрепа за програмата за реформи, 

предприети от държавите партньори в контекста на европейската политика за 

съседство, особено що се отнася до борбата с корупцията, модернизацията на 

обществените институции, утвърждаването на правата на човека, овластяването 

на жените, защитата на малцинствата и укрепването на принципите на правовата 

държава; приветства приоритетите за партньорство, които ЕС вече установи с 

редица държави в рамките на подновената европейската политика за съседство 

(ЕПС), като отбелязва, че политиките на Съюза трябва да бъдат адаптирани към 

всеки национален контекст; счита, че ЕС следва да засили сътрудничеството си с 

държавите от Източното партньорство, за да бъдат укрепени техните 

демократични институции, устойчивост и независимост; призовава за по-тясно 

сътрудничество и по-активна роля от страна на ЕС в отношенията с южните 

съседи с оглед подобряване на политическия диалог и сигурността, засилване на 

борбата срещу тероризма, предотвратяване на радикализацията и управление на 

миграцията по начин, който защитава правата на човека;  

70. продължава да бъде загрижен относно положението в Либия, по-специално във 
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връзка с действия, които заплашват мира, сигурността и стабилността на страната 

и подкопават успешното приключване на политическия преход на Либия; 

призовава за по-голяма подкрепа от страна на ЕС, имаща за цел да съпровожда 

прехода в Либия към приобщаваща демокрация, както и за предприемането на 

всички възможни мерки, за да се гарантира зачитането на правата на човека и 

предоставянето на спешна хуманитарна помощ; 

71. призовава за пълно прилагане на стратегията на ЕС за Сирия и свързаните с нея 

действия, както е посочено в резолюцията на Парламента от 18 май 2017 г.1; 

подкрепя заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза 

по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) и на 

специалния пратеник на генералния секретар на ООН за Сирия в техните 

дипломатически усилия да достигнат до съответните участници на регионално 

равнище и да насърчат политическия преход; подчертава, че ЕС следва да бъде 

готов да предостави конкретна подкрепа за политическото помирение и 

възстановяване в Сирия; 

72. призовава за всеобхватен отговор на ЕС на продължаващата война в Йемен чрез 

съчетаването на засилено хуманитарно усилие и активни инициативи за мир, 

както и целенасочена подкрепа за възстановяване и реконструкция; 

73. подчертава, че ЕС и неговите държави членки заедно са най-големият донор на 

помощи в света, както и че основната цел на помощта на ЕС за развитие е 

изкореняването на бедността; подчертава, че ЕС трябва да разработи надежден 

план, чрез който да запази своята водеща световна роля през идните години, 

включително пътна карта за постигане на колективния ангажимент на ЕС за 

предоставяне на 0,7% от брутния национален доход (БНД) за официална помощ за 

развитие (ОПР); във връзка с това призовава Комисията и Съвета редовно да 

докладват на Парламента относно напредъка на Съюза; припомня, че помощта за 

развитие следва да бъде насочена най-вече към изкореняването на бедността и 

насърчаването на устойчивото развитие; подчертава необходимостта да се 

гарантира, че помощта за развитие не бива отклонявана, намалявана, нито 

инструментализирана, както и че географското разпределение на помощта за 

развитие продължава да бъде в съответствие с нуждите на страните 

бенефициенти; противопоставя се на предоставянето на помощ за развитие от ЕС 

в зависимост от управлението на миграционните потоци и споразуменията за 

обратно приемане; 

74. призовава ЕСВД да насърчи нови инициативи, насочени към ефективното 

насърчаване на спазването от страна на ЕС на международното хуманитарно 

право, както е предвидено в съответните насоки на ЕС; отново заявява по-

специално необходимостта от строго прилагане от страна на ЕС на правилата, 

установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. 

относно износа на оръжие2; 

75. изразява силна загриженост във връзка с нарастващото напрежение и рисковете от 

по-нататъшна дестабилизация в Близкия изток и района на Персийския залив, 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2017)0227. 
2 ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99. 
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изострени от едностранните действия на регионални и международни участници; 

призовава ЗП/ВП и ЕСВД да използват пълния спектър от дипломатически 

инструменти, с които разполагат, за да засилят ангажираността на ЕС спрямо 

всички заинтересовани страни в региона с оглед намаляване на напрежението, 

демилитаризация на съществуващите конфликти и проправяне на пътя за 

приобщаваща регионална структура на сигурността; 

76. поздравява ЗП/ВП и ЕСВД за техния твърд ангажимент за отстояване на 

Съвместния всеобхватен план за действие (СВПД) с Иран, който представлява 

важно постижение за дипломацията на ЕС и ефективното многостранно 

сътрудничество, както и възможност за постепенно установяване на диалог с 

Иран в области от общ интерес; призовава ЗП/ВП и ЕСВД да продължават да 

водят диалог със САЩ относно цялостното изпълнение на СВПД, особено по 

отношение на законната икономическа дейност в Иран, но и да бъдат готови да 

защитават ефективно интересите на европейските икономически субекти, като се 

противопоставят на извънтериториалното прилагане на санкциите от страна на 

САЩ; 

77. призовава за план за действие за изпълнението на новия Европейски консенсус за 

развитие; отново отправя своя призив за съгласуваност на политиките в интерес 

на развитието с цел да се използват всички европейски вътрешни и външни 

политики в подкрепа на облекчаването на бедността и пълното изпълнение на 

Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и нейните цели за устойчиво 

развитие, включително прозрачна и солидна рамка за мониторинг и преглед; 

78. призовава за нов план за действие за прилагането на Европейския консенсус 

относно хуманитарната помощ; счита, че ангажиментите, поети от ЕС на 

световната среща на върха по хуманитарните въпроси през 2016 г., следва да 

бъдат взети под внимание; 

79. призовава Комисията да представи инициатива за подобряване на 

продоволствената сигурност в развиващите се страни, включително чрез подкрепа 

за екологично чувствителни селскостопански практики, в контекста на по-добрата 

връзка между хуманитарната помощ и сътрудничеството за развитие, както и чрез 

извличане на поуки от настоящите свързани с изменението на климата тежки 

кризи на недохранване и опасността от глад в някои африкански държави; 

80. изразява съжаление във връзка с обявеното от президента на Съединените 

американски щати, че САЩ няма да спази своите ангажименти по Парижкото 

споразумение относно изменението на климата; отново заявява решителната си 

подкрепа за прилагането на това историческо споразумение, което е от 

изключително значение за ограничаване на екологичните бедствия и 

предотвратяване на необратимото увреждане на климата на Земята; горещо 

приветства факта, че партньорите в целия свят също отново потвърдиха своя 

ангажимент към Парижкото споразумение относно изменението на климата; 

81. подчертава необходимостта от допълнителни стъпки за привеждане на 

търговските политики на ЕС в съответствие с целите за устойчиво развитие и 

Парижкото споразумение относно изменението на климата и от поощряване на 

световна търговия, която е справедлива и регулирана в интерес на всички хора на 
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планетата; призовава по-специално за: 

• законодателно предложение за задължителна надлежна проверка на световните 

вериги за създаване на стойност, за да се противодейства на нелоялните 

търговски практики, да се осигури прозрачност и проследяемост, както и да 

бъдат отстоявани правата на човека, правата на труд и свързаните с околната 

среда права;  

• успешното и бързо приключване на преговорите относно модернизирането на 

инструментите за търговска защита на ЕС срещу използваните от трети страни 

търговски практики и субсидии, които изкривяват конкуренцията; 

• действия от страна на Комисията за намаляване на свръхкапацитета в 

стоманодобива в световен план в контекста на основаната на правила 

многостранна търговска система, включително чрез съответното 

антидъмпингово и антисубсидийно законодателство; 

• по-нататъшни стъпки към създаването на многостранен инвестиционен съд, 

който да замени частния арбитраж в системата за уреждане на спорове между 

инвеститор и държава;  

• предложения на Комисията за промяна на начина, по който главите за 

„търговия и устойчиво развитие“ се прилагат в търговските споразумения; 

санкции за неспазване на разпоредбите относно устойчивото развитие следва 

да бъдат възможни само в краен случай, когато всички други механизми на 

сътрудничество и медиация са изчерпани; 

• конкретни предложения на Комисията, въз основа на документа за размисъл 

относно овладяването на глобализацията, за създаване на жизнеспособни нови 

възможности за европейците, които са били ощетени от световна икономическа 

конкуренция; тези предложения следва да са част от инвестиционната 

стратегия на ЕС за устойчиво развитие и да включват актуализиране и 

укрепване на инструменти като Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията; 

• продължителен натиск от страна на Комисията спрямо Съвета да публикува 

преговорните мандати за преговори в областта на търговията, като счита, че 

като общо правило те следва да бъдат направени публично достояние, 

включително приетите преди това; настоятелно призовава Комисията да засили 

своите усилия за гарантиране на прозрачност за широката общественост отвъд 

тази за парламентаристите, които трябва да бъдат напълно информирани на 

всички етапи от жизнения цикъл на споразуменията, както и да подчертае 

необходимостта от редовен диалог с гражданското общество с цел 

възстановяване на доверието в търговската политика на ЕС;  

82. насърчава Комисията да продължи да договаря балансирани и справедливи 

търговски споразумения, като взема надлежно предвид чувствителните за 

селското стопанство въпроси, включително надеждни ангажименти по отношение 

на трудовите стандарти и данъчната прозрачност, многостранни споразумения в 

областта на околната среда, устойчивото развитие, санитарните и 
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фитосанитарните стандарти и други норми за селскостопански и хранителни 

продукти; предупреждава, че Парламентът ще бъде в състояние да дава съгласие 

за нови търговски споразумения единствено ако изложените по-горе опасения 

бъдат надлежно взети под внимание; 

83. приветства неотдавнашното публикуване на съвместно съобщение за нов тласък 

на партньорството между Африка и ЕС; призовава Комисията и ЕСВД да работят 

за напредъка на партньорството посредством открит и прозрачен диалог с 

участието на гражданското общество и социалните партньори в Африка и Европа 

с цел укрепване на стратегическите ни отношения, с особен акцент върху 

изграждането на по-сигурни и устойчиви държави и общества, инвестициите в 

образование и създаването на повече и по-добри работни места, особено за 

младите хора, както и зачитането на правата на човека и основните свободи с цел 

справяне с първопричините за незаконната миграция; 

84. призовава Комисията да предложи проект на мандат за преговори за 

споразумение за периода след изтичането на Споразумението от Котону, което 

има за цел да засили стратегическите отношения между Европейския съюз и 

държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, включително 

специални предложения в подкрепа на жените и младите хора; 

Финансови решения за общо европейско бъдеще 

85. подчертава, че решения, които предстои да бъдат взети относно бъдещето на 

европейската интеграция и приоритетите за общо действие, ще имат преки 

последици за структурата на МФР на ЕС за периода след 2020 г.; изтъква факта, 

че дори и обединена, Европа не може да намери по-добри решения по 

приоритетите, които интересуват хората, ако не бъдат налични подходящи 

бюджетни, финансови и административни ресурси, за да се гарантира 

осъществяването на общите политики; 

86. отново заявява, че МФР за периода 2014 – 2020 г. се оказа прекалено малка и 

недостатъчно гъвкава, за да гарантира, че Европейският съюз може да отговори на 

общите предизвикателства, пред които е изправен; 

87. посочва, че добавената стойност на разходите на европейско равнище не 

произтича единствено от повишаването на ефективността в трансграничните 

инвестиции или от по-големите възможности за специализация, но също и от 

разработването на голям вътрешен пазар и икономически и паричен съюз, 

характеризиращи се с възходящо икономическо сближаване и с общото прилагане 

на общи политики, като например в областта на сигурността, изменението на 

климата, екологичното селско стопанство и рибарство, както и икономическото, 

социалното и териториалното сближаване; подчертава, че по отношение на 

всички тези аспекти бюджетът на ЕС е печеливша договореност, без която 

европейската интеграция не би била възможна; 

88. подчертава значението на наличието на надеждни системи за контрол, които да 

защитят финансовото правосъдие и да се борят активно срещу измамите и 

нередностите, за да се гарантира защитата на финансовите интереси на 

гражданите на ЕС и съответните собствени ресурси ; подчертава необходимостта 
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от отговорен бюджет на ЕС, за да се гарантира ефективността на системите за 

контрол и прозрачност; 

89. обръща внимание на факта, че в много области, от които хората силно се 

интересуват, ЕС е постигнала ограничени резултати, тъй като предоставянето на 

недостатъчни финансови средства прави много трудно планирането и 

осъществяването на по-решителни действия, като например в случая с гаранцията 

за младежта, която ясно се доказа като политика, но която поради скромните си 

финансови средства успя да достигне само до около 40% от целевото население ; 

90. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да се въздържат от 

определяне на произволни тавани по отношение на МФР за периода след 2020 г. и 

вместо това да базират нейното планиране върху разглеждането на общите 

потребности и общите решения на ЕС и добавената стойност, произтичаща от по-

мащабни действия; подчертава, че настоящият нисък таван за бюджетните 

кредити за плащания продължава да пречи на доверието в Съюза и на капацитета 

му за действия; подчертава необходимостта от по-голяма гъвкавост на МФР за 

периода след 2020 г.; 

91. подчертава, че политиката на сближаване е съществена и жизнено важна 

инвестиционна политика на ЕС, която следва да бъде допълнена, но не може да 

бъде заместена от инструменти, управлявани от Европейската инвестиционна 

банка; припомня, че иновативните финансови инструменти са подходящи само за 

някои видове проекти, както и че предоставянето на безвъзмездни средства 

продължава да е от съществено значение за запазването и развитието на голям 

брой обществени блага; настоятелно призовава Комисията да предостави 

подходящите инструменти на правилните места при изготвянето на МФР за 

периода след 2020 г.; 

92. изтъква, че несигурността относно приноса на Обединеното кралство към 

политиките на ЕС в контекста на бъдещите отношения между Обединеното 

кралство и ЕС представлява предизвикателство за МФР за периода след 2020 г., 

но и възможност за рационализиране на приходната част на бюджета на ЕС и 

поставянето ѝ на по-здрави основи посредством значително укрепване на 

собствените ресурси; 

93. призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка с документа 

за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС чрез амбициозни предложения 

въз основа на доклада на групата на високо равнище за собствените ресурси; 

94. счита, че част от събираното в ЕС корпоративно данъчно облагане следва да 

представлява собствени ресурси на бюджета на ЕС, отразявайки предимствата на 

предприемаческата дейност в рамките на големия вътрешен пазар в Съюза ; 

95. счита, че бюджетът на ЕС за периода след 2020 г. следва сериозно да допринесе за 

изпълнението на Парижкото споразумение относно изменението на климата както 

в приходната, така и в разходната част; счита по-специално, че реформирана 

система на данъчно облагане на източниците на парникови газове следва да 

осигури приходи за бюджета на ЕС, докато в подкрепа за прехода към по-

екологосъобразна икономика следва да се предвидят по-големи инвестиции от 
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страна на ЕС; 

96. счита, че доколкото националните вноски в бюджета на ЕС ще продължат да 

бъдат необходими след увеличаването на собствените ресурси на ЕС, те следва да 

бъдат изключени от изчисляването на дефицита по Пакта за стабилност и растеж, 

защото бюджетът на ЕС финансира инвестиции предимно в бъдещия 

просперитет; 

Как Европа да работи по-добре? 

97. изразява убеждение, че един практически подход, съсредоточен върху намирането 

на ефективни решения за приоритетите, които интересуват хората, може да даде 

на ЕС по-силна обществена подкрепа за европейската интеграция; счита, че 

конкретните постижения за подобряване на условията на живот и труд, 

увеличаването на инвестициите, създаването на възможности за всички, които се 

чувстват пренебрегнати, ограничаването на избягването на данъци и контролът 

върху глобализацията ще направят ЕС по-малко уязвим спрямо примамките на 

национализма; 

98. счита, че Бялата книга на Комисията беше полезна в започването на отворен дебат 

въз основа на няколко сценария за бъдещето на Европа; при все това очаква речта 

за състоянието на Съюза да определи ясна визия за това как ЕС може да се справи 

много по-добре заедно за постигане на приоритетите на обществото; 

99. счита също така, че докато документите за обсъждане на Комисията относно 

социалното измерение на Европа, овладяването на глобализацията, 

задълбочаването на ИПС, бъдещето на европейската отбрана и бъдещето на 

финансите на ЕС бяха полезни за предварително обсъждане, работната програма 

на Комисията за 2018 г. трябва да очертае конкретни действия, за да се постигне 

напредък по тези въпроси и по други теми, обхванати от настоящата резолюция; 

100. настоятелно призовава 27-те държави членки да работят помежду си и с 

институциите на ЕС в дух на добра воля с оглед на постигането на съвместен 

напредък; настоява, че най-добрият начин за постигане на набелязаните цели е да 

се разчита на демократични, основаващи се на мнозинството решения в рамките 

на Договорите; обратно на това, най-добрият начин за парализиране и 

неефективност е злоупотребяването с правото на вето; 

101. подчертава, че за да се справяме много по-добре заедно в европейската 

демокрация е необходимо по-добро взаимно разбиране; поради това призовава за 

укрепване на програми, които насърчават междукултурния диалог и културния 

обмен сред европейските граждани; подкрепя инициативите, които правят 

европейското културно наследство по-широко известно, наред с другото чрез 

използването на всички възможности, предоставени от Европейската година на 

културното наследство през 2018 г.; счита, че диалогът между европейските 

институции и гражданите трябва да бъде засилен още повече; счита за тази цел, че 

гражданските петиции до Парламента и произтичащото от тях сътрудничество с 

Комисията и държавите членки биха могли да станат по-видими и динамични; 

също така счита, че е жизнено важно инструментът за Европейска гражданска 

инициатива да бъде по-достъпен и лесен за използване, за да насърчава хората да 
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се включат в изготвянето на политиките на ЕС; счита, че информацията относно 

мерките и политиката на ЕС трябва да станат по-достъпни и разбираеми за 

гражданите в целия Съюз; призовава за съответни образователни и медийни 

инициативи с цел да се помогне на гражданите да вземат информирано решение в 

европейските избори през 2019 г.; 

102. отново заявява, че функционирането на ЕС може да се подобри значително въз 

основа на Договора от Лисабон, по-специално чрез цялостно използване на 

обикновената законодателна процедура и с квалифицирано мнозинство в Съвета; 

припомня, че механизмът на засиленото сътрудничество също може да бъде 

използван, особено за задълбочаване на ИПС, за да бъде постигнато повече в 

сферата на общата външна политика и политика на сигурност и за по-добро 

сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи;  

103. подчертава, че механизмът на засилено сътрудничество с участието на 

Парламента, на Комисията и на Съда на Европейските общности е категорично за 

предпочитане пред междуправителствени решения извън правната рамка на 

Съюза; отново заявява, че всяко задълбочаване на интеграцията трябва да се 

извършва по приобщаващ начин, с истинска готовност за присъединяване на 

други държави членки на по-късен етап; 

104. отново заявява, че фискалният капацитет на еврозоната, действащ посредством 

реформиран ЕМС и/или чрез инструменти, интегрирани в бюджета на ЕС като 

допълнение към инструменти, използвани в ЕС-27, трябва да бъдат обект на 

пълен демократичен контрол от страна на Европейския парламент; призовава, 

преди евентуално преразглеждане на Договора, за преговори за 

междуинституционално споразумение относно икономическото управление на 

еврозоната; 

105. заявява отново, че общественото доверие в процеса на вземане на решения на 

равнището на ЕС би могло да бъде подобрено чрез повече прозрачност относно 

разискванията в рамките на Съвета и неговите подготвителни органи; отново 

призовава за значително увеличаване на публичния достъп до документи на 

Съвета; призовава за създаването на двукамарна законодателна система, която да 

е по-разбираема за гражданите; 

106. счита, че МФР за периода след 2020 г. би трябвало да е с продължителност от 5 

+ 5 години, като е свързана с изпълнението на целите за устойчиво развитие и 

отразява необходимостта от дългосрочно планиране на инвестициите, но и като 

отчита факта, че европейските избори се провеждат на всеки пет години; счита, че 

изборите за Европейски парламент през 2019 г. следва да предоставят мандат за 

окончателни решения относно приоритетите за приходи и разходи на МФР след 

2020 г., а изборите за Европейски парламент през 2024 г. следва да предоставят 

мандат за нейния средносрочен преглед; 

107. призовава за мерки, позволяващи силно видимо присъствие на европейските 

политически партии и на техните водещи кандидати във всички държави членки 

при подготовката на европейските избори през 2019 г.; 

108. приканва Комисията, съвместно с Европейския парламент, да подкрепят и 
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обединяват европейските движения и гражданските инициативи за размисъл 

върху бъдещето на Европа; 

109. приканва Комисията и Съвета да започнат задълбочен междуинституционален 

диалог в процеса на подготовка за съвместната декларация относно приоритетите 

за 2018 г. и Европейския съвет през декември; 

° 

° ° 

110. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки. 


