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Резолюция на Европейския парламент относно новата многогодишна финансова 
рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване
(2020/2631(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид членове 2 и 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и 
Протокол № 28 към него относно икономическото, социалното и териториалното 
сближаване,

– като взе предвид членове 225, 311 и 312 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: 
изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.1,

– като взе предвид предложението на Комисията от 2 май 2018 г. за регламент на 
Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 
2027 (COM(2018)0322),

– като взе предвид своя междинен доклад от 14 ноември 2018 г. относно 
Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на 
Парламента с оглед на постигането на споразумение,

– като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г. относно 
многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените 
ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите2,

– като взе предвид точка 16 от Рамковото споразумение за отношенията между 
Европейския парламент и Европейската комисия3 от 20 октомври 2010 г.,

– като взе предвид точка 10 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 
2016 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и 
Европейската комисия за по-добро законотворчество4,

– като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани 
действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея5,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 23 април 2020 г., с които 
на Комисията беше възложено да анализира конкретните потребности и спешно 

1 ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 51.
2 Приети текстове, P9_TA(2019)0032.
3 ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
4 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
5 Приети текстове, P9_TA(2020)0054.
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да изготви предложение за план за възстановяване,

– като взе предвид изявлението на Еврогрупата от 8 май 2020 г. относно 
подпомагането при пандемична криза,

– като взе предвид доклада на Еврогрупата относно всеобхватния отговор на 
икономическата политика във връзка с пандемията от COVID-19, публикуван на 9 
април 2020 г.,

– като взе предвид Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса (CRII) 
и Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса – плюс (CRII +), 
приети от Парламента съответно на 26 март 2020 г. и на 17 април 2020 г., които 
по-специално предоставиха възможност за по-голяма гъвкавост при използването 
на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове от страна на 
държавите членки,

– като има предвид приетия от Еврогрупата пакет от 540 милиарда евро за оказване 
на подкрепа на държавите членки, предприятията и работниците по време на 
кризата, свързана с COVID-19, чрез Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и инструмента за временна подкрепа с 
цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE),

– като взе предвид декларацията на председателя на Комисията от 16 април 2020 г. 
пред пленарната сесия на Европейския парламент за временно увеличаване на 
таваните на собствените ресурси за дългосрочния бюджет на ЕС от 1,2% на 2% от 
БНД на ЕС-27 от периода преди кризата,

– като взе предвид икономическата прогноза на Комисията от пролетта на 2020 г., 
публикувана на 6 май 2020 г.,

– като взе предвид решението на германския Федерален конституционен съд 
относно Програмата за закупуване на активи на публичния сектор (ПЗАПС) на 
Европейската централна банка (ЕЦБ) от 5 май 2020 г., както и съобщението за 
пресата на Съда на Европейския съюз от 8 май 2020 г.,

– като има предвид приемането на 19 март 2020 г. на временна рамка, която да 
позволи на държавите членки да продължат да подкрепят икономиката в 
контекста на избухването на епидемията от COVID-19, като използват изцяло 
гъвкавостта, предвидена в правилата за държавна помощ,

– като взе предвид решението на Управителния съвет на ЕЦБ от 18 март 2020 г. 
относно програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, 
причинена от пандемия,

– като взе предвид изявлението на финансовите министри от ЕС от 23 март 2020 г. 
относно Пакта за стабилност и растеж в контекста на кризата, предизвикана от 
COVID-19,

– като взе предвид Парижкото споразумение, с което се установява глобална рамка 
за избягване на опасни изменения на климата чрез ограничаване на глобалното 
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затопляне до значително под 2°C и полагане на усилия за ограничаването му до 
1,5°C,

– като взе предвид преразгледаната Европейска социална харта на Съвета на Европа 
от 3 май 1996 г.,

– като взе предвид Европейския стълб на социалните права (ЕССП), провъзгласен 
от Парламента, Съвета и Комисията през ноември 2017 г.,

– като взе предвид предварителната оценка на Международната организация на 
труда (МОТ) от 18 март 2020 г., озаглавена „COVID-19 and the world of work: 
Impacts and Responses“ (COVID-19 и светът на труда: въздействия и реакции),

– като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР),

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

А. като има предвид, че след неколкократни отлагания от Комисията се очаква да 
представи актуализирано предложение за многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2021 – 2027 г. в края на май 2020 г., както и предложение за 
план за възстановяване, с който възстановяването след кризата, свързана с 
COVID-19, да бъде подкрепено с увеличено финансиране и ресурси;

Б. като има предвид, че пандемията от COVID-19 оказва мащабно и разрушително 
въздействие върху икономическите системи на държавите членки и причинява 
смущения в обществото, особено по отношение на уязвимите групи и доходите и 
правата на работниците; като има предвид, че мащабът на икономическото 
свиване в резултат на здравната криза е безпрецедентен; като има предвид, че се 
очаква БВП на ЕС да намалее с около 7,5% през 2020 г., което означава много по-
рязък спад, отколкото по време на световната финансова криза през 2009 г., и да 
нарасне отново с едва 6% през 2021 г.;

В. като има предвид, че пандемията от COVID-19 разкри последиците от 
неолибералните политики на ЕС и отсъствието на координация и солидарност 
между държавите членки по време на здравни кризи, които също забавиха 
мерките, необходими за оказване на подкрепа на държавите членки, изпитващи 
сериозни затруднения, и за насърчаване на икономическото и социалното 
възстановяване; като има предвид, че ЕС не предприе действия за приемането на 
обща стратегия за борба с вируса, за да се избегне съревнованието между 
държавите членки за недостигащи здравни ресурси;

Г. като има предвид, че системите за обществено здравеопазване бяха и 
продължават да бъдат под огромен натиск в стремежа си да гарантират адекватни 
грижи за всички пациенти; като има предвид, че те получават все по-малко 
финансиране и са пренебрегвани, от една страна поради процесите на 
либерализация и приватизация, а от друга, поради десните мерки на строги 
икономии;
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Д. като има предвид, че Комисията реши да задейства „общата клауза за дерогация“, 
предвидена в правилата относно дефицита на Пакта за стабилност и растеж, в 
опит да се насърчат публичните разходи на държавите членки, но не е предприела 
решителни действия за неговото заместване с нов Пакт за устойчиво развитие и 
заетост;

Е. като има предвид, че ЕЦБ се ангажира да осигури програма за закупуване на 
активи в условията на причинената от пандемията извънредна ситуация на 
стойност 750 милиарда евро за купуване на ценни книжа в частния и публичния 
сектор, което отчасти ще намали държавния дълг по време на кризата, както и да 
задели 120 милиарда евро за мерки за увеличаване на паричната маса и 20 
милиарда евро за покупки на дългове;

Ж. като има предвид, че на 23 април 2020 г. държавните и правителствените 
ръководители на ЕС одобриха решенията на Еврогрупата относно ЕМС от 9 април 
2020 г., заедно с решенията относно ЕИБ и предложенията на Комисията, 
възлизащи на пакет в размер на 540 милиарда евро, което е недостатъчно, а в 
някои случаи и неподходящо, тъй като пакетът по ЕМС налага отпускане на заеми 
и строги условия и не гарантира трудовите права, нито заплатите в рамките на 
SURE;

З. като има предвид, че кризата, свързана с COVID-19, оказва много различно 
въздействие върху икономиките на държавите членки и регионите, тъй като 
възможностите за реакция на икономическата криза варират значително; като има 
предвид, че държавите членки и регионите, които са най-силно засегнати от 
здравната криза, ще пострадат най-много и от икономическа гледна точка;

И. като има предвид, че във всички държави членки най-уязвимите слоеве от 
населението ще бъдат най-силно засегнати от икономическите последици от 
здравната криза; като има предвид, че съществува голяма вероятност социалните, 
икономическите и регионалните различия както в държавите членки, така и в ЕС 
като цяло, да се увеличат;

Й. като има предвид, че държавите членки имат много различни фискални 
пространства; като има предвид, че хетерогенната архитектура на ЕС, различното 
въздействие на неговите политики и неадекватните реакции спрямо 
икономическата криза рискуват да доведат до нова криза на държавния дълг;

К. като има предвид, че всички европейски участници имат задължението да 
трансформират икономиките си, за да подкрепят приобщаващи, балансирани и 
екологично устойчиви общества; като има предвид, че всяко решение на ЕС за 
смислено от икономическа гледна точка възстановяване не трябва да увеличава 
още повече дълга на държавите членки;

Л. като има предвид, че по време на предишната криза настоящата рамка за 
икономическо управление, и по-специално Пактът за стабилност и растеж, се 
оказаха много проциклични и поради това изостриха икономическите различия в 
ЕС;

М. като има предвид, че мерките, които бяха приети и понастоящем се разглеждат на 
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равнището на ЕС, далеч не представляват необходимия отговор на проблемите, 
произтичащи от икономическото и социалното положение, което се утежнява от 
последиците от избухването на епидемията от COVID-19; като има предвид, че 
тези мерки, както се вижда от последните срещи на Еврогрупата, разкриха 
дълбоките противоречия в рамките на ЕС, както и липсата на солидарност и на 
реакция, адекватна на мащаба на проблемите, пред които са изправени държавите 
членки и народите на Европа, като същевременно се правят отстъпки в интерес на 
основните европейски сили и на големите икономически и финансови групи; като 
има предвид, че тези мерки са ограничени и временни и се определят в 
съответствие с логиката на задлъжняването, която добавя допълнителен дълг към 
вече неустойчивите дългове и в съответствие с условия, които нито гарантират 
правата на работниците и на народите, нито отговарят на нуждите на държавите 
членки, а задълбочават асиметриите, неравенствата и отношенията на зависимост 
в рамките на ЕС;

Н. като има предвид, че избухването на COVID-19 в никакъв случай не трябва да се 
използва като извинение за забавяне на усилията за справяне с извънредното 
положение в областта на климата и околната среда; като има предвид, че сега 
повече от всякога е налице необходимост и същевременно възможност за 
социално, екологично възстановяване на обществото и икономиката след 
епидемията;

О. като има предвид, че самата епидемия и произтичащата от нея икономическа и 
социална криза са глобални проблеми; като има предвид, че конкуренцията 
трябва да се замени със солидарност и сътрудничество на световно равнище;

П. като има предвид, че според МОТ икономическата криза и кризата в областта на 
заетостта, ускорени от пандемията от COVID-19, биха могли да доведат до загуба 
на 305 милиона работни места на пълно работно време в световен мащаб през 
второ тримесечие на 2020 г.;

Р. като има предвид, че лицата с несигурни жилищни условия, в несигурни и 
нетипични трудови правоотношения, в неформални лагери или бездомни и 
живеещи на улицата, лишени от достъп до вода и подходящи санитарни условия, 
но също така и от подходящ достъп до информация и качествен цифров достъп, са 
особено силно засегнати от принудителните мерки, прилагани в държавите 
членки;

Нова, амбициозна и преориентирана МФР, която отговаря на действителните 
потребности и на очакванията на хората

1. припомня позицията си, приета на 14 ноември 2018 г., макар и недостатъчна, и 
потвърдена на 10 октомври 2019 г., че бюджетните кредити за поети задължения 
за периода 2021 – 2027 г. следва да бъдат определени на 1 324,1 милиарда евро по 
цени от 2018 г., което представлява 1,3% от БНД на ЕС-27 от преди кризата; 
подчертава, че кризата, свързана с COVID-19, промени радикално целия контекст, 
в който беше приета посочената позиция; ето защо подчертава, че са необходими 
значителни бюджетни кредити в допълнение към предвидените в позицията на 
Парламента, за да се отговори на продължаващата криза, на нарастващите 
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неравенства и различия между държавите членки и на по-трудните социални, 
икономически, териториални, екологични, трудови и здравни предизвикателства;

2. припомня, че политиката на сближаване се основава на солидарност, и отново се 
доказа като една от най-ефективните политики за справяне с острите 
предизвикателства, произтичащи от кризата, свързана с COVID-19; призовава за 
укрепване на дългосрочния бюджет за политиката на сближаване и за 
реформирана в дълбочина и истински устойчива обща селскостопанска политика 
с по-високи финансови пакети в номинално изражение в сравнение с МФР за 
периода 2014 – 2020 г.; припомня, че тези две политики гарантират сближаване, 
благосъстояние на хората, справедлив стандарт на живот и развитие на селските 
райони, както и че те допринасят за борбата срещу социалните, икономическите и 
териториалните различия между регионите и държавите членки;

3. подчертава, че всякакви бъдещи законодателни промени следва да бъдат 
придружени от посочване на евентуалното им въздействие върху бюджета на 
политиката на сближаване; подчертава, че политиката на сближаване не може да 
се разглежда просто като инструмент за увеличаване или насочване на други 
фондове и инструменти; подчертава, че ако политиката на сближаване следва да 
бъде насочена към нови приоритети в сектори като здравеопазването, устойчивия 
туризъм и културата и да се съсредоточава в по-голяма степен върху някои 
социални и трудови приоритети, за нея ще е необходимо да се предвиди 
значително увеличение на ресурсите; припомня, че безвъзмездните средства 
трябва да продължат да бъдат ключов инструмент в политиката на сближаване, 
особено за подкрепа на публичните и социалните услуги и на МСП; призовава за 
специален предпазен механизъм за общините, което е от основно значение, тъй 
като кризата и произтичащите от нея отрицателни икономически перспективи ще 
доведат до значителни загуби на доходи, особено за общините, и същевременно – 
до допълнителна финансова тежест;

4. припомня, че мирът и солидарността представляват основни ценности на ЕС, 
които следва да бъдат подкрепяни последователно от бюджета на ЕС; подчертава 
освен това бързото разпространение в световен мащаб на пандемията от COVID-
19, както и тежкото ѝ въздействие върху трети държави; изразява убеждението си, 
че за преодоляване на тази световна криза са необходими солидарност и 
международно сътрудничество; следователно изисква отмяната на бюджетните 
кредити за политики в областта на отбраната, въоръжените сили и вътрешната 
сигурност и пренасочването на техните бюджети към основните политики за 
сближаване и солидарност, като политиките в областта на сближаването, селското 
стопанство, хуманитарната помощ и политиките за съседство и развитие; счита, 
че е от решаващо значение донорите да не преразпределят финансиране, което 
вече е било разпределено за сексуално и репродуктивно здраве и права (СРЗП), 
към други приоритети, свързани с реакцията по отношение на COVID-19; счита, 
че ЕС следва да включи СРЗП в дейността си за оказване на подкрепа в 
хуманитарната област и развитието в отговор на пандемията от COVID-19;

5. подчертава, че пандемията от COVID-19 показа наложителната необходимост от 
увеличено и достатъчно финансиране за Европейския център за профилактика и 
контрол върху заболяванията (ECDC), Европейската агенция по лекарствата 
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(EMA) и Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), както и за 
националните органи, отговарящи за тези области чрез програми на ЕС;

6. счита, че в отговор на кризата с COVID-19 по-голям дял от МФР за периода 2021 
– 2027 г. следва да бъде предназначен за националните, регионалните и 
общинските обществени служби, обществените системи за здравеопазване, 
научните изследвания, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица (FEAD), образованието, околната среда и програмата LIFE, МСП, 
дребномащабния крайбрежен риболов и политиките за развитие и хуманитарна 
помощ;

7. подчертава, че намаляването на емисиите на CO2 със 70% до 2030 г. е 
необходимо, за да се постигне целта за 1.5°C в Парижкото споразумение, като се 
вземат предвид принципите на справедливост в Рамковата конвенция на ООН по 
изменение на климата (РКООНИК); подчертава, че целите за интегриране на 
климата и биологичното разнообразие в МФР за периода 2021 – 2027 г. следва да 
надхвърлят определените в междинния доклад равнища; призовава за 
определянето на цел за 50% разходи в областта на климата и околната среда за 
следващата МФР;

8. призовава за хоризонталното интегриране на целите на Парижкото споразумение 
и на целите на ООН за устойчиво развитие; подчертава, че справедливият преход 
следва също така да се счита за хоризонтален политически подход на ЕС, който 
утвърждава ценностите на зачитане на социалните и екологичните права, 
благосъстоянието на хората и възходящото социално, икономическо и 
териториално сближаване, и който постига дълбока декарбонизация в 
съответствие с целите за 2030 г.; подчертава, че Фондът за справедлив преход 
следва да прилага тези ценности и да гарантира така необходимия устойчив, 
приобщаващ и социално справедлив преход към икономика с нулеви въглеродни 
емисии;

9. предлага приоритетните устойчиви сектори и бюджетните редове с голям 
капацитет за създаване на икономическа дейност, висококачествени работни 
места и целящи по-конкретно намаляване на младежката безработица да бъдат 
идентифицирани сред функциите на МФР и да получат приоритетно финансиране 
с оглед на намерението за разпределяне на средства за готови за изпълнение 
проекти;

10. отново заявява позицията си, че няма да даде своето одобрение за нова МФР, без 
да е постигнато споразумение за преразглеждане и разширяване на системата на 
собствените ресурси на ЕС;

11. призовава за увеличаване на тавана на собствените ресурси на ЕС до 2% от БНД 
на ЕС-27 от преди кризата за целия период 2021 – 2027 г.; подчертава, че 
допълнителните средства вследствие на това увеличаване следва да бъдат изрично 
разпределени за политики, които допринасят за смекчаването на последиците от 
COVID-19, както и за основни политики на ЕС в социалната сфера и в областта на 
околната среда и солидарността;

12. призовава Комисията да предложи нова, много по-амбициозна и преориентирана 
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МФР за периода 2021 – 2027 г., в съответствие с горепосочените принципи, с 
увеличено финансиране за политиките в областта на сближаването, климата, 
заетостта и здравеопазването;

13. призовава Комисията незабавно да подготви амбициозен и основан на 
солидарност план за действие при извънредни ситуации на МФР предвид почти 
неизбежната вероятност, че МФР за периода 2021 – 2027 г. няма да бъде 
договорена навреме, за да влезе в сила на 1 януари 2021 г., с цел не само да се 
осигури защитна мрежа за бенефициерите на програмите на ЕС чрез обикновено 
увеличаване на срока на изпълнение на таваните за 2020 г., но и да се допринесе 
ефективно за смекчаване на многостранното въздействие на COVID-19; 
подчертава, че планът за действие при извънредни ситуации на МФР следва да 
бъде валиден най-малко една година, считано от януари 2021 г., и да предвижда 
подходящи корекции, пренасочване и гъвкавост, както и целеви увеличения;

Социално и екологично справедлив план за възстановяване, който не пренебрегва 
никого

14. изразява съжаление относно забавянето на Комисията при представянето на плана 
си за възстановяване и подчертава необходимостта от ефективна координация и 
планиране на равнището на ЕС; призовава Комисията да представи цялостен план 
за възстановяване, който е основан на общностния метод и който дава 
възможност на държавите членки да трансформират икономиките си по устойчив, 
съгласуван и социално балансиран начин в съответствие с ЦУР;

15. призовава Комисията да представи Европейски фонд за възстановяване за най-
малко 1,5 трилиона евро, финансиран чрез вечни облигации с нулев лихвен 
процент, които следва да бъдат разпределени между държавите членки в 
съответствие с правилата за сближаване, и с помощта на безвъзмездни средства 
без никакви макроикономически или други условия; счита, че тези облигации 
следва да бъдат изкупени от ЕЦБ и изключени за целите на спазването на Пакта за 
стабилност и растеж до неговата отмяна;

16. припомня, че сближаването и конвергенцията следва да бъдат основни стълбове 
на плана за възстановяване; счита, че възстановяването в рамките на ЕС трябва да 
се основава на прилагани за целия ЕС инструменти и политики, които не допускат 
увеличаване на различията вследствие на асиметричното въздействие на кризата; 
счита, че една силна политика на сближаване ще подкрепи възстановяването за 
всички региони, обръщайки посоката на тенденцията на задълбочаване на 
социалните, икономическите и териториалните различия и помагайки на най-
засегнатите, най-слабите и най-уязвимите общества и хора, като насърчи 
устойчивия растеж и създаването на работни места; счита, че незабавните ответни 
действия при кризи и подкрепата за ликвидността следва да продължат, докато 
най-засегнатите държави членки, региони и сектори покажат ясни признаци на 
възстановяване; подчертава, че за да се изгради дългосрочна устойчивост на 
кризи, икономическа стабилност, социална справедливост и устойчив растеж, 
планът за възстановяване трябва да осигури амбициозни публични инвестиции, 
които насърчават здравето, образованието, обучението, цифровата икономика и 
околната среда, като същевременно се предприемат категорични мерки срещу 
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структурните предизвикателства; призовава във плана за възстановяване да се 
вземат изцяло предвид във всичките му измерения особеностите на най-
отдалечените региони, както са определени в член 349 от ДФЕС;

17. призовава Комисията да гарантира, че задълбочаването на неравенствата и 
асиметричният държавен дълг вследствие на пандемията от COVID-19 се 
разглеждат посредством конкретни мерки, различни от строги икономии, в т.ч. 
безвъзмездни средства с нулева лихва, както и взаимно поемане и 
преструктуриране на нови дългове;

18. подчертава, че избухването на епидемията от COVID-19 показа недостатъците на 
пазарната икономика, с производство и търговия, които се контролират от 
многонационални предприятия, и раздут финансов сектор; счита, че стратегията 
за възстановяване следва да се съсредоточи върху дългосрочните публични 
инвестиции във важните сектори на реалната икономика, които ще създадат 
висококачествени работни места и справедливо развитие и ще позволят да се 
постигнат амбициозните цели в областта на климата; изтъква спешната 
необходимост от план за публични инвестиции с цел насърчаване на развитието 
на публичен производствен сектор, особено за стратегически сектори като 
лекарства, санитарни продукти, лични предпазни средства и медицински изделия; 
подчертава, че държавните помощи и всички други форми на финансова подкрепа 
от държавите членки и ЕС трябва да бъдат отпускани само на дружества, които не 
избягват плащането на данъци и не са плащали дивиденти;

19. счита, че общият пакет от 540 милиарда евро, одобрен от Еврогрупата на 9 април 
2020 г., е крайно недостатъчен с оглед на нарасналите нужди; изразява съжаление, 
че тези инструменти са предимно дългови инструменти, което ще доведе до рязко 
увеличаване на държавния дълг във всички държави членки; възразява срещу 
тесния обхват, ограничения капацитет, условията и надзора във връзка с 
предоставените чрез ЕМС 240 милиарда евро, което накара държавите членки, 
които се нуждаят най-много от финансова помощ, да не използват тези 
инструменти; призовава Еврогрупата да преразгледа както размера на помощта, 
така и условията в предложението си;

20. изразява дълбока загриженост относно статистическите методи на Комисията, и 
по-специално прекалено оптимистичните допускания за ливъриджа, които тя 
прилага за целите на набирането на средства; изразява твърдото си убеждение, че 
обикновеното преименуване на съществуващите инструменти за финансиране 
няма да бъде достатъчно за спешно необходимото икономическо възстановяване 
и трансформация;

21. отбелязва, че пандемията от COVID-19 и последващата икономическа рецесия, 
извънредното положение в областта на климата и екстремните неравенства са 
неразривно свързани помежду си; призовава Комисията да увеличи бюджета на 
плана за устойчиви инвестиции до 2 трилиона евро за финансиране на 
прогресивен Европейски социален и зелен пакт с цел намаляване на 
неравенствата, създаване на милиони нови работни места, засилване на 
социалното и икономическото сближаване, подготвеността на здравните системи 
за бъдещи пандемии и за справяне с извънредните ситуации, свързани с 
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изменението на климата; изтъква, че публичните средства следва да се насочват 
към публични проекти и да носят ползи за обществото; счита, че съобщението на 
Комисията относно плана за инвестиции за устойчива Европа от 14 януари 2020 г. 
е недостатъчно и прекалено зависимо от мобилизирането на частно финансиране 
с публични гаранции;

22. призовава за европейски план за подкрепа за МСП и особено за секторите на 
образованието, спорта, културата, медиите, творчеството и туризма, които са сред 
най-сериозно засегнатите от кризата;

23. призовава държавите членки, в контекста на неотдавнашното решение на 
германския Федерален конституционен съд, спешно да променят мандата на ЕЦБ, 
за да ѝ позволят да действа като истински кредитор от последна инстанция, по 
подобие на централните банки в други юрисдикции, и да я поставят под пълен 
демократичен контрол; посочва, че Комисията може да преодолее настоящите 
правни трудности, като задържи облигациите до извършването на необходимите 
правни промени;

24. призовава за отмяна на Пакта за стабилност, законодателството в областта на 
икономическото управление („пакета от шест законодателни акта“ и „пакета от 
два законодателни акта“), европейския семестър и бюджетния договор, както и за 
тяхната замяна с Пакта за устойчиво развитие и заетост, който ще гарантира 
заетост, приобщаващ растеж и опазване на околната среда; подчертава, че по този 
начин ЕС и държавите членки ще осигурят необходимата свобода на действие, за 
да насърчат публичните инвестиции, да финансират обществените услуги и 
техните социални функции, да насърчат икономическата дейност, по-специално в 
производствените сектори, и да дадат възможност за публична собственост и 
контрол върху стратегически сектори на икономиката; подчертава също така, че 
това ще гарантира, че предоставяната понастоящем „гъвкавост“ от ЕС няма да 
бъде последвана от политики на строги икономии, които доведоха до обедняване 
на големи части от обществото след кризата през 2008 г.;

25. призовава за предоговаряне на условията, падежите, лихвите и размера на 
държавния дълг, което да позволи пренасочване на средства от обслужването на 
дълга към спешните икономически и социални нужди в държавите членки;

26. призовава Комисията да приеме мерки за свеждане до минимум на нежеланите 
последици от необходимото облекчаване на правилата за държавната помощ, 
което най-вероятно ще задълбочи пропастта между държавите членки и между 
предприятията;

27. подчертава, че за да се получи достъп до каквото и да било финансиране за 
възстановяване, трябва да се зачитат принципите на правовата държава, да е 
постигнато съответствие с целта от 1.5 C в Парижкото споразумение и целите за 
намаляване на емисиите до 2030 г., да се изпълняват социалните цели, като 
намаляване на бедността и неравенството по отношение на доходите, и да се води 
борба с отклонението от данъчно облагане, агресивното данъчно планиране, 
избягването на данъци и изпирането на пари;

28. призовава Комисията да изключи офшорните дружества и дружествата, които са 
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участвали в укриване на данъци, избягване на данъци или данъчни измами от 
програмите на ЕИБ за справяне с икономическите и социалните последици от 
пандемията, както и от друга публична помощ, свързана с COVID-19, и по-
специално фонда за безработица SURE;

29. счита, че един механизъм за данъчно облагане на въглеродните емисии на 
границите на ЕС, с който ефективно се облагат допълнителните въглеродни 
емисии, генерирани от производството извън ЕС и транспорта до него, следва да 
бъде съчетан с трансфер на екологични технологии чрез предоставяне на 
свободни лицензи на развиващите се страни;

30. подчертава, че при никакви обстоятелства работниците не следва да плащат за 
тази криза; призовава институциите на ЕС и държавите членки да финансират 
възстановяването чрез данъци, пропорционални на богатството и доходите, да 
предложат амбициозен данък върху имуществото, да въведат ефективен 
пропорционален корпоративен подоходен данък, особено за дружествата във 
финансовия сектор, които са се облагодетелствали от краткосрочни и 
спекулативни сделки, и да подкрепят данък върху финансовите сделки („данък на 
Тобин“);

31. призовава институциите на ЕС и държавите членки да приемат мерки за защита 
на работните места и заплатите на милионите работници, засегнати от кризата, 
както и да гарантират здравето и условията на труд на онези, които се считат за 
работници от първостепенно значение по време на кризата, като също така ги 
подкрепят финансово;

32. призовава Комисията, държавите членки и регионите да финансират 
трансгранични проекти за насърчаване на икономическото и социалното развитие 
чрез фондовете за европейско териториално сътрудничество (ЕТС), като поставят 
акцент върху малките проекти, които биха могли да бъдат от жизненоважно 
значение за трансграничните райони и еврорегионите, и да улесняват 
трансграничната трудова мобилност, когато здравните условия го позволяват, 
включително чрез насърчаване на принципа на равните възможности и чрез 
адаптиране на административната, социалната и регулаторната рамка;

33. настоява планът за възстановяване и преразгледаното предложение за МФР да 
запазят финансирането, предназначено за равенството между половете, правата на 
жените, включително сексуално и репродуктивно здраве и права, правата на 
човека и организациите на гражданското общество, за да се осигури 
непрекъснатост на програмите и да се преодолее непропорционалното 
въздействие, което кризата ще окаже върху жените, момичетата и 
маргинализираните групи;

34. призовава за мерки, които да гарантират, че реакциите на кризата, която ще 
последва настоящата пандемия, няма да пренебрегнат групите, които са изложени 
на най-голям риск от бедност и които вече са маргинализирани, включително 
малцинствата и хората с мигрантски произход; призовава преразгледаното 
предложение за МФР и планът за възстановяване да осигурят адекватни и преки 
инвестиции за организациите на гражданското общество, включително 
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ръководените от мигранти и малцинства организации, да се фокусират върху 
онези, които подкрепят маргинализираните общности, и да им предоставят 
възможности да достигнат до повече хора; призовава новата МФР да гарантира, 
че ресурсите за приемане на мигранти и бежанци, както и тяхната ранна 
интеграция и приобщаване, включени в предложения фонд „Убежище, миграция 
и интеграция“ (ФУМИ), не се намаляват, и че тези групи отговарят на условията 
за получаване на подходяща подкрепа, независимо от имиграционния им статут;

35. подчертава, че Парламентът е единствената демократично избрана институция в 
ЕС; изразява съжаление предвид сигналите, че водещата му роля в преговорите по 
МФР за периода 2021 – 2027 г. и в плана за възстановяване отслабва; подчертава, 
че пакетът за възстановяване следва да бъде значителен и интегриран в новата, 
амбициозна и преориентирана МФР; призовава Комисията и Съвета да зачитат 
прерогативите на Парламента като съзаконодател и да работят при пълна 
прозрачност; подчертава, че няма да позволи на Комисията и Европейския съвет 
да поставят Парламента в положението „всичко или нищо“; изтъква, че всички 
мерки, прилагани от Комисията, трябва да подлежат на парламентарен контрол; 
призовава за отмяна на решенията, взети с цел изтласкване на Парламента;

°

° °

36. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, на Комисията, на Европейската централна банка и правителствата, 
парламентите и социалните партньори в държавите членки.


