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Европейски парламент
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Комисия по петиции

12.10.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0358/2020, внесена от Марио Кардарели, с италианско 
гражданство, относно извънредни мерки на бюджетната политика за 
непредвидени/неизбежни събития (Covid-19)

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се позовава на членове 310 – 316 от ДФЕС, и по-специално на 
член 314 от ДФЕС.
Той твърди, че Италия използва годишно приблизително 10 милиарда евро европейски 
средства.

С оглед на настоящата криза, породена от Covid-19, която е както с извънреден 
характер, така и с неочакван характер, той призовава Италия да получи незабавно сума 
в размер на 210 милиарда евро, която съответства на разпределението на бюджета за 
следващите 3 МФР, с условия за справяне с настоящата извънредна здравна ситуация и 
с икономическа криза в резултат на Covid-19. Той счита, че това би било еквивалент на 
„Инструмент за пряк авансов баланс“ (Outright Forward Balance Facility (OFB)) и не би 
изисквало емитиране на съвместен дълг на равнището на ЕС, като например 
еврооблигациите.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 април 2020 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Националният нетен принос към бюджета на ЕС не е единствения начин за измерване на 
разходите и ползите от членството в ЕС. Да бъдеш част от ЕС означава, например, право 
за извършване на дейност в рамките на единен пазар и за обмен на стоки и услуги без 
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плащане на митo. Основните търговски партньори на Италия са държави от ЕС. 

От избухването на пандемията от COVID-19 през първите месеци на 2020 г., Комисията 
е положила всички усилия, за да се използват максимално бюджетните ресурси на ЕС за 
справяне с пандемията. Дейностите, съставляващи отговора на Комисията, подкрепят 
всички фронтове и s кратко-, срeдно- и дългосрочни инициативи1.

Бързата мобилизация на бюджетните кредити, по-специално през 2020 г., беше целта на 
много предложения на Комисията за извънредни мерки във връзка с COVID-19.

Правилата за държавните помощи и фискалните правила в ЕС са временно облекчени2, 
за да могат правителствата да осигурят ликвидност за икономиката в подкрепа на 
гражданите и предприятията, по-специално малките и средните предприятия (МСП), 
като по този начин се запазят работни места. Инструмента за спешна подкрепа беше 
подсилен, за да бъде подпомогнат сектора на здравеопазването в борбата с пандемията 
от COVID-193. Въведен е инструмента за солидарна подкрепа „SURE“4, за да се помогне 
на работниците да запазят своите доходи и да се подпомогнат предприятията да не 
потънат чрез предоставянето на заеми при благоприятни условия на държавите членки. 
По-конкретно тези заеми помагат на държавите членки да финансират национални схеми 
за работа при непълно работно време и други сходни мерки в отговор на кризата, без 
това да повлияе на тавана. Също така, благодарение на два пакета с мерки – 
„Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса“5 (ИИОК) и 
„Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса — плюс“ (CRII +)6 – 
политиката на сближаване беше напълно мобилизирана, за да може да отговори по 
гъвкав начин на бързо възникващите потребности в най-засегнатите сектори, като 
здравеопазване, МСП и пазари на труда, и да се помогне на най-засегнатите територии в 
държавите членки и на техните граждани. Това предоставя, наред с другото, незабавна 
ликвидност на бюджетите на държавите членки и помага да се концентрират все още 

1 С оглед на постоянно еволюиращата подкрепа на държавите членки от страна на Комисията във връзка 
с подготовката и реакцията спрямо кризата с COVID-19, актуални данни са налични на следния адрес:
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-
pandemic_bg
2 За правилата за държавните помощи, вж. временна рамка, приета на 19 март 2020 г. (C(2020) 1863) и 
последващите изменения C(2020) 2215 от 3 април 2020 г., C(2020) 3156 от 8 май 2020 г. и C(2020) 4509 от 
29 юни 2020 г. За фискалните правила, вж. съобщението на Комисията до Съвета относно задействане на 
общата клауза за дерогация по силата на Пакта за стабилност и растеж COM(2020) 123 final.
3 Вж. Регламент на Съвета (EС) 2020/521 от 14 април 2020 г. за активиране на спешната подкрепа по 
Регламент (ЕС) 2016/369 и за изменение на разпоредбите на посочения регламент предвид избухването на 
COVID-19 ОВ L 117, 15.4.2020 г., стр. 3 — 8.
4 Вж. Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета от 19 май 2020 година за създаване на Европейски инструмент 
за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE) 
вследствие на избухването на COVID-19, ОВ L 159, 20.5.2020 г., стр. 1 — 7.
5 Вж. Регламент (ЕС) 2020/460 на Европейския парламент и на Съвета от 30 март 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 508/2014 във връзка със специални мерки за 
мобилизиране на инвестиции в системите на здравеопазване на държавите членки и в други сектори на 
техните икономики в отговор на избухването на COVID-19 (Инвестиционна инициатива в отговор на 
коронавируса), OB L 99, 31.3.2020 г., стр. 5 — 8.
6 Вж. Регламент (ЕС) 2020/558 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2020 г. за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1301/2013 и (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специалните мерки за предоставяне на 
изключителна гъвкавост за използване на европейските структурни и инвестиционни фондове в отговор 
на избухването на COVID-19, ОВ L 130, 24.4.2020 г., стр. 1 — 6.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_bg
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неразпределените финанси по линия на политиката на сближаване. Освен това правилата 
за допустимост бяха адаптирани за програми по политиката на сближаване, за да се 
отговори по-добре на въздействието на пандемията от коронавирус.

Освен това на 27 май 2020 г. Комисията предложи нов инструмент в размер на 750 
милиарда евро, наречен Next Generation EU7, както и целенасочени увеличения на 
дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021 – 2027 г.8, за да се стимулира 
възстановяването, да се защити заетостта и да се създадат нови работни места. Общият 
размер на бюджета на ЕС ще възлиза на над 1,8 трилиона евро.

На 21 юли 2020 г. Европейският съвет прие заключения относно плана за възстановяване 
и многогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г.9

Основната част от финансирането от Инструмента на Европейския съюз за 
възстановяване ще бъде използвана за подкрепа на публичните инвестиции и основните 
структурни реформи в държавите членки, като тя ще бъде съсредоточена в областите, в 
които въздействието на кризата и нуждите от устойчивост са най-големи. Заедно 
дългосрочният бюджет на ЕС и Next Generation EU ще помогнат за изграждането на 
зелен, цифров и устойчив континент, който може да се справи с предизвикателствата на 
бъдещето.

Заключение

Следователно е ясно, че Комисията е предприела решителни действия с цел да 
мобилизира всички средства, с които разполага, за да помогне на държавите членки и 
да смекчи социално-икономическите последици в ЕС, по-специално чрез укрепване и 
преразпределяне на бюджета на ЕС за 2020 г. Често това е споделена отговорност с 
държавите членки, тъй като чрез законодателните си предложения, Комисията е 
подготвила нужните условия за бързата мобилизация на много програми, но тя разчита 
на държавите членки и техните назначени изпълнителни органи относно начина на 
тяхното евентуално изпълнение на място.

7 Вж. Предложение за регламент на Съвета за създаване на Инструмент на Европейския съюз за 
възстановяване с цел подкрепа на възстановяването след пандемията от COVID-19, COM(2020) 441 final/2.
8 Вж. изменено предложение за Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка 
за годините 2021 – 2027 г, COM(2020) 443 final.
9 Вж. заключенията на извънредното заседание на Европейския съвет (17, 18, 19, 20 и 21 юли 2020 г.) — 
Заключения EUCO 10/20.


