
 

COVID-19: Ролята на Парламента за
ограничаване на ефекта от кризата
 
Европейският парламент е ангажиран да помогне на страните в ЕС за справянето с
коронавируса и със социално-икономическите последици от епидемията.
 

Подкрепа от Парламента
 
На извънредно пленарно заседание на 26 март Парламентът одобри три предложения,
за да помогне на хората и фирмите да се справят с кризата:
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200325IPR75811/covid-19-parlamentt-odobriava-reshavashchi-merki-v-podkrepa-na-es
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Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса: 37 млрд. евро от
европейските фондове ще бъдат насочени към засегнатите хора, региони и
страни. Средствата ще бъдат насочени към системите на здравеопазването,
малките и средните предприятия, пазарите на труда и други уязвими части от
икономиките на страните. 
Фондът за солидарност на ЕС ще може да бъде използван и при здравни
кризи. Това ще направи още 800 млн. евро достъпни за страните в ЕС за 2020
г. 
Временно спиране на действието на правилата за слотовете на летищата.
Това ще сложи край на празните полети по време на епидемията.
 

Още мерки бяха одобрени на последваща пленарна сесия на 16-17 април:
 

Максимална гъвкавост за насочване на все още неизползвани средства от
структурните фондове за облекчаване на ефекта от кризата с Covid-19; 
По-голяма подкрепа за риболовците,  рибовъдците и производителите на
храни в ЕС 
Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се ще продължи да
осигурява помощ на хората в най-голяма нужда.
 

 
Освен това депутатите приеха план за насочване на над 3 млрд. евро за подкрепа на
здравните системи в ЕС и одобриха резолюция, призоваваща за мащабен пакет за
възстановяване и фонд на ЕС за солидарност във връзка с коронавируса.
 
Предложенията, приети от Парламента, са част от координирания отговор на ЕС на
последствията от епидемията, представен от Европейската комисия на 13 март.
 
Обявените от Комисията мерки бяха приветствани от председателя на Парламента
Давид Сасоли. Той обяви, че Парламентът е готов да работи за бързото одобрение на
предложените мерки.
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200415IPR77111/covid-19-zasilvane-na-otghovora-na-es-za-oblekchavane-na-posleditsite-ot-krizata
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200415IPR77110/ep-osvobozhdava-nad-3-mlrd-evro-v-podkrepa-na-sektora-na-zdraveopazvaneto-v-es
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200415IPR77109/paket-za-vzstanoviavane-i-fond-na-es-za-solidarnost-vv-vrzka-s-koronavirusa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200415IPR77109/paket-za-vzstanoviavane-i-fond-na-es-za-solidarnost-vv-vrzka-s-koronavirusa
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_bg
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20200313IPR74911/sasoli-edinna-evropa-sreshchu-obshchite-predizvikatelstva-na-covid-19
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“Covid-19 задължава всеки да бъде отговорен и предпазлив. Това е деликатен момент
за всички нас. Парламентът ще продължи да работи и да изпълнява задълженията си.
Нито един вирус не може да блокира демокрацията", каза г-н Сасоли.
 
Стратегията на ЕС срещу епидемията
 
Предложението на Комисията включва мерки за:
 

Гарантиране на необходимите доставки за здравните системи чрез запазване
на  целостта  на  единния  пазар  в  ЕС  и  на  веригите  на  производство  и
разпространение; 
Подкрепа на хората, така че техните доходи и работни места да не бъдат
засегнати  в  прекалена  степен  и  да  се  избегнат  постоянни  последици  от
кризата; 
Подкрепа за фирмите и гарантиране на ликвидността на финансовия сектор,
който следва да може да продължи да подкрепя икономиката; 
Улесняване на страните в ЕС да действат решително по координиран начин,
включително чрез облекчаване на правилата за държавна помощ и подкрепа.
 

Научете какво прави Европейският съюз за борба с кризата с коронавируса и се
запознайте с хронологията на мерките.
 

"  За  да  спасим  нашите  страни,  трябва  да
действаме  заедно  в  Европа.  Трябва  да
направим  повече.
Днес ключовата дума за Европа е солидарност.
Никой не трябва да бъде оставен сам и никой
не трябва да действа сам. "
Давид Сасоли,
председател на Европейския парламент

Допълнителна информация
Страница за коронавируса на Европейския център за профилактика и контрол върху
заболяванията
Информация за коронавируса в България - Страница на Министерството на
здравеопазването
Информация на ЕС за здравните аспекти на епидемията
Отговор на ЕС на епидемията от коронавирус Covid-19
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/statement-by-the-president-of-the-european-parliament-david-sassoli-on-covid-19
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200327STO76004/deset-neshcha-koito-es-pravi-za-borba-s-koronavirusa
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/otghovort-na-es-sreshchu-koronavirusa/20200424STO77802/borbata-s-koronavirusa-khronologhiia-na-merkite-na-es
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.mh.government.bg/bg/
https://www.mh.government.bg/bg/
https://ec.europa.eu/health/home_bg
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

