
 

Дебат относно бюджета и възстановяването на
ЕС: „Сделка в Съвета не означава окончателна
сделка“
 

Поглеждайки назад към срещата на 19 юни и напред към заседанието на
Европейския съвет на 17 юли, членовете на ЕП представиха своята позиция
относно бъдещото финансиране  и
 
икономическото възстановяване на ЕС.
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Предложенията на Комисията за дългосрочния бюджет и възстановяването на ЕС са минимумът, който е приемлив за

Парламентът.
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•

•
•

В  дебат  с  председателя  на  Европейския  Съвет  Шарл  Мишел  и  комисаря  Марош
Шефчович, повечето евродепутати повториха, че предложенията на Комисията относно
пакета за възстановяване и преразгледания дългосрочен бюджет на ЕС са минимумът,
който е приемлив за Парламента.
 
 
 
Евродепутатите също поискаха подходящ план за погасяване на заема, включително
няколко нови „собствени ресурси на ЕС“ - източници на приходи - като дигитален данък
или данък основан на схема за търговия с емисии, с цел да се избегне гражданите да
изплащат дълга за възстановяване.
 
 
 
Редица членове на ЕП също настояха
 

условията,  свързани със средствата за възстановяване,  да не трябва да
водят до нови мерки за строги икономии, 
принципите на правовата държава да бъдат спазвани, 
инвестициите да засилят устойчивостта на ЕС, например чрез засилване на
цифровия дневен ред.
 

 
 
Докато за някои евродепутати целият пакет възлиза на „незначителните 1,5%“ от БНД
на ЕС, за други, обаче, размерът на пакета е твърде голям и съжаляват, че ЕС ще
поема дългове.
 
 
 
Редица евродепутати казаха, че е важно да се гледа в дългосрочен план, в случай че
предстои връщане към извънредното положение. Те подчертаха, че „сделката в Съвета
не  означава  окончателна  сделка“,  тъй  като  Европейският  парламент  е  готов  да
преговаря. Именно той ще има последната дума (гласуване чрез абсолютно мнозинство)
преди дългосрочният бюджет за 2021-2027 г. да влезе в сила.
 
 
 
Както е предвидено в член 324 от Договора за ЕС, Давид Сасоли, председателят на ЕП,
Ангела Меркел, германският канцлер в нейната роля на ротационен председател на
Съвета на ЕС, както и Шарл Мишел, председателят на Европейския съвет, проведоха
среща с председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен на 8 юли, за да направят
равносметка на напредъка и да се подготвят за предстоящите политически преговори
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https://www.europarl.europa.eu/the-president/en/newsroom/sassoli-negotiation-on-mff-and-next-generation-eu-begins


Бързи факти
 
 
 
Държавните и правителствени ръководители на ЕС обмениха мнения на 19 юни чрез
видеоконференция, за да обсъдят фонда за възстановяване в отговор на кризата,
свързана с COVID-19 и новия дългосрочен бюджет на ЕС, представени от Европейската
комисия на 27 май 2020 г.  в  Парламента.  Те не успяха да се споразумеят за обща
позиция.
 
 
 
Лидерите на ЕС ще се срещнат отново физически в Брюксел на 17 юли, за да се опитат
да постигнат споразумение, основано на конкретни предложения, които Шарл Мишел,
председателят  на  Европейския  съвет,  се  очаква  да  представи  преди  срещата  на
Европейския  съвет.
 
 
 
Гледайте отделните изявление:
 
 
 
Шарл Мишел, председател на Европейския съвет
 
Марош Шефчович, от Комисията
 
Зигфрид Мурешан, (ЕНП, Румъния)
 
Ираче Гарсия Перес (С&Д, Испания)
 
Валери Айе (Renew, Франция)
 
Жил Льобретон (ИД, Франция)
 
Филип Ламбертс (Зелените/ЕСА, Белгия)
 
Йохан Ван Овертвелд (ЕКР, Белгия)
 
Манон Обри (ЕОЛ/СЗЛ, Франция)
 
Допълнителна информация
Процедурни стъпки (2020/2669(RSP))
Брифинг на ЕП: Резултат от видеоконференцията на Европейския съвет от 19 юни
2020 г
Писмо от петима председатели на пол. групи на ЕП до държавните и правителствени
ръководители на ЕС (18 юни)
Свободен достъп до снимки и аудио-визуални материали
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https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/06/19/remarks-by-president-charles-michel-after-video-conference-of-the-members-of-the-european-council-19-june-2020/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79817/eu-future-at-stake-meps-broadly-welcome-commission-s-recovery-package-proposals
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200526IPR79817/eu-future-at-stake-meps-broadly-welcome-commission-s-recovery-package-proposals
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/07/17-18/
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=efb92c0b-21b1-2cb7-e19c-8b4a2534ca83&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=41669391-68d4-83b3-cd86-83a55d209c13&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=1a283a24-66f4-fa36-2d40-5540ce794fec&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=6947d497-e9ef-d809-dac8-f1e2915a1162&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=0c20b042-40c7-0b57-b045-6e2db4a1e0ed&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=8ad3bece-91eb-a9bf-3bdd-67feedc6e762&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=82c7bad4-20b1-8a24-f693-1753fd042542&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/vod.html?mode=unit&vodLanguage=FR&vodId=4a5513f2-598e-38f3-b592-aa55e5d6ad56&date=20200708
https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/vod.html?mode=unit&vodLanguage=DE&vodId=6722130f-4f78-74f6-fb50-8ac20504afc1&date=20200708
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2669(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)642845
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20200619RES81612/20200619RES81612.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/european-council-19-june-2020_16001_pk


Обратна връзка 
 
 
Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Ясмина ЯКИМОВА
Press Officer

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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