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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно данъка за 
солидарност и социалните въпроси

Европейският парламент,

– като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като има предвид предприетите бюджетни съкращения във френското социално 
осигуряване1;

Б. като има предвид, че френската „държавна медицинска помощ“  (AME), която е 
безплатна за лицата с нередовен статут2, струва на Франция 1 милиард евро 
годишно3;

В. като има предвид, че на конференция в Европейския парламент на тема „Да 
поставим миграцията в центъра на сътрудничеството между Европейския съюз и 
Африка, Мишел Фуше, бивш посланик, предложи „кооперативна система за 
африканско социално осигуряване“4;

Г. като има предвид, че през 2016 г. частни дарения в размер на 60 милиарда щатски 
долара5 са били прехвърлени към африканския континент, основно чрез „Уестърн 
Юниън“ и пощенските служби на европейските държави;

Д. като има предвид, че данъците, налагани върху такива дарения, са средно 7,45%;

Е. като има предвид, че размерът на тези данъци е много висок и те могат да бъдат 
част от грижите за имигрантите; като има предвид, че 2% от тях биха позволили 
да се покрият всички разходи за AME и по този начин бюджетът за французите, 
на които се отказва полагането на някои грижи, да бъде облекчен;

1. призовава Комисията да предложи данък за солидарност, които да бъде 
приспаднат от тази средна стойност от 7,45%, за да не се излагат на опасност 
социалноосигурителните фондове на държавите членки.

1 Пример: предложението за закриване на спешната медицинска помощ през нощта: 
https://www.huffingtonpost.fr/2019/02/06/doit-on-fermer-les-urgences-de-nuit-des-petits-
hopitaux_a_23662765/ 

2 Тук става дума за сумирането на няколко статута: AME в рамките на общото право, за спешни 
случаи и по хуманитарни съображения.

3 Тази сума произтича от доклада, приложен към бюджета за 2016 г., който г-н Клод Госген, член на 
Националното събрание на Френската република, представи през 2015 г. в комисията по финанси: 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/11/02/20002-20151102ARTFIG00319-le-derapage-cache-et-
incontrole-de-l-aide-medicale-d-etat.php 

4 http://www.entretiens-europeens.org/wp-content/uploads/2019/03/SyntheseConfMigrationsJvASCPE-
2019.docx.pdf 

5 https://www.jeuneafrique.com/450215/societe/diaspora-dix-ans-largent-envoye-vers-lafrique-diaspora-a-
progresse-de-36/ 
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