
RE\1200658BG.docx PE647.571v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Документ за разглеждане в заседание

B9-0128/2020

4.3.2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността

относно спешни мерки в подкрепа на териториите и отраслите, засегнати 
от коронавируса

Карло Фиданца, Рафаеле Фито, Серджо Берлато, Пиетро Фиоки, 
Никола Прокачини, Рафаеле Станканели



PE647.571v01-00 2/2 RE\1200658BG.docx

BG

B9-0128/2020

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно спешни мерки за 
подкрепа на териториите и предприятията, засегнати от коронавируса

Европейският парламент,

– като взе предвид член 143 от своя Правилник за дейността,

A. като има предвид, че е необходимо да се насърчи мащабен план за възстановяване 
на публичните инвестиции в държавите членки, които са най-силно засегнати от 
коронавируса, включително чрез финансиране от страна на Европейската 
инвестиционна банка;

Б. като има предвид, че е целесъобразно да се изключат разходите за инвестиции и 
тези за справяне с извънредни ситуации от изчисляването на съотношението 
между дефицит и БВП , предвидено от  Пакта за стабилност и растеж;

В. като има предвид, че е необходимо да се даде възможност на държавите членки да 
насочат част от европейските средства за периода 2014—2020 г., които все още не 
са похарчени за справяне с извънредната ситуация, без за това да е необходимо 
национално съфинансиране;

Г. като има предвид, че е необходима координация от страна на Комисията, за да се 
приемат общи и недискриминационни процедури по отношение на забраната за 
полети и определянето на някои държави членки и региони, засегнати от 
коронавируса като дестинации, които следва да се избягват; 

Д. като има предвид, че е важно да се спре за една година прилагането на термина 
„неизпълнение“ за определяне на просрочени кредити и да се преразгледа 
графикът на автоматичното провизиране за необслужвани кредити; 

1. призовава Комисията да представи пакет от спешни мерки в подкрепа на 
териториите и отраслите, засегнати от коронавируса, който да съдържа 
гореизложените мерки. 


