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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 143 от Правилника за дейността

относно бюджетните мерки, които трябва да се приложат с цел 
смекчаване на икономическото въздействие, предизвикано от 
разпространението на COVID-19, върху публичните финанси на 
държавите членки

Елен Лапорт, Матилд Андруе, Жордан Бардела, Никола Бе, Орелия 
Беньо, Аника Брюна, Жилбер Колар, Жан Пол Гаро, Катрин Гризе, 
Жан Франсоа Жалк, Франс Жаме, Виржини Жорон, Ерве Жювен, 
Жан Лен Лакапел, Жил Льобретон, Жюли Льошантьо, Тиери 
Мариани, Максет Пирбакас, Жером Ривиер, Андре Руже
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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно бюджетните 
мерки, които трябва да се приложат с цел смекчаване на икономическото 
въздействие, предизвикано от разпространението на COVID-19, върху публичните 
финанси на държавите членки

Европейският парламент,

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

A. като има предвид, че в резултат на смъртта на хиляди хора, разпространението на 
COVID-19 принуди по-голямата част от държавите членки да наложат 
ограничителни мерки по цялата национална територия;

Б. като има предвид, че с генерализирането на ограничителните мерки националните 
правителства трябваше да предприемат безпрецедентни мерки за запазване на 
заетостта и за подпомагане на най-малките предприятия и на малките и средните 
предприятия, така че те да преодолеят проблемите си с ликвидността;

В. като има предвид, че Европейската комисия реши да преустанови прилагането на 
правилата за бюджетната дисциплина, които задължават държавите членки да 
поддържат своя публичен дефицит под 3% от БВП;

1. призовава за системно преразпределяне на регистрираните бюджетни излишъци 
на ЕС от Европейския съюз към държавите нетни вносители в бюджета на ЕС, за 
да им се помогне да смекчат икономическото въздействието на COVID-19 върху 
техните публични финанси;

2. призовава за увеличаване на ставката на съфинансиране до 100% за европейските 
структурни фондове, отпуснати в рамките на COVID-19, които понастоящем 
възлизат на 37 милиарда евро;

3. призовава за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския 
съюз за оказване на помощ на регионите, които са най-силно засегнати от 
разпространението на COVID-19.


