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ПЛЕНАРНА СЕСИЯ   BUDG  

Гласуване за собствените ресурси: „Зелена светлина“ за плана за възстановяване 
от COVID-19    
• ЕП проправя пътя за ратификация на собствените ресурси от държавите членки в 

подкрепа на икономиката на ЕС 

• Необходим е правно обвързващ график за въвеждане на нови източници на приходи 

• По-нататъшно забавяне в Съвета на ЕС би навредило на социалното и икономическото 
възстановяване 

 

 

Евродепутатите ускоряват процедурата, позволяваща на ЕС да вземе заеми в размер 
на 750 млрд. евро за плана за възстановяване „Next Generation EU“. 

 

На септемврийската пленарна сесия евродепутатите гласуваха чрез ускорена процедура 

законодателно становище по Решението за собствените ресурси (РСР). Така отпада важна 

пречка и се ускорява процедурата за прилагане на ключовото законодателство на ЕС. То 

ще даде тласък на икономиката, тъй като ще позволи на Комисията да набере на 

финансовите пазари 750 млрд. евро за фонда за възстановяване. 

 

Гласуването в сряда дава възможност на Съвета на ЕС бързо да приеме РСР и да започне 

процес на ратификация в 27 държави от ЕС. Така планът за възстановяване ще може да 

бъде приложен възможно най-скоро. 

 

В становището си, прието с 445 гласа „за, 146 гласа „против“ и 88 гласа „въздържал се“, 

Парламентът поддържа позицията си относно необходимостта от въвеждане на нови 

източници на приходи в бюджета на ЕС, които следва да покриват поне разходите, 

свързани с плана за възстановяване. 

 

Парламентът иска правно обвързващ график за въвеждане на новите собствени ресурси. 

Финансирането на възстановяването трябва да бъде устойчиво чрез въвеждане например 
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на данъци за транснационалните замърсители и мултинационалните корпорации, за да не 

се прехвърлят финансови тежести на следващото поколение, настоява Парламентът. 

 

Цитати 

 

Жузе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия), съдокладчик: „Днешният ден е исторически за 

Европейския парламент. През последните 32 години ЕС не е въвеждал нови собствени 

ресурси. Европейската комисия никога не е прибягвала до пазарите за заеми в такъв 

мащаб. Този доклад проправя пътя към одобряване на решението за собствените ресурси 

от Съвета и до процес на ратификация в националните парламенти. Важно е да имаме 

Фонд за възстановяване след 1 януари 2021 г. Какво чака Съветът?“ 

 

Валери Айе (Renew, Франция), съдокладчик: „Заемните средства за възстановяването са 

вече на път благодарение на зелената светлина, предоставена днес от евродепутатите. Ще 

гарантираме, че дългът ще бъде погасен от технологичните гиганти, данъчните измамници, 

големи чуждестранни замърсители и други, които се възползват от нашия единен пазар, но 

не допринасят по справедлив начин за нашия просперитет и за защитата на нашата 

планета“. 

 

За повече информация, вижте проекта на законодателната резолюция. 

 

Контекст 

 

Гласуването на законодателното становище от Парламента е ключова стъпка, която ще 

позволи Решението за собствените ресурси да бъде прието от Съвета на ЕС и да бъде 

внесено за ратификация от парламентите на държавите членки. РСР е правното основание 

за източниците на приходи в бюджета на ЕС. 

 

Освен това новото РСР ще представлява правното основание за набиране на средства от 

финансовите пазари за финансиране на Инструмента на ЕС за възстановяване „Next 

Generation EU”. Съветът на ЕС приема решението с единодушие след консултация с 

Европейския парламент. Преди влизането в сила, предвидено за януари 2021 г., заедно с 

новата МФР, РСР трябва да бъде ратифицирано от парламентите на всички държави 

членки. 
 

Допълнителна информация 
 

Комисия по бюджети 

https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/135511/VALERIE_HAYER/home
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0146_BG.html#title2
https://www.europarl.europa.eu/committees/bg/budg/home.html


Видео от пресконференцията (16.9.2020 г.)  

Приетият текст ще бъде на разположение тук (16.9.2020 г.)  

Видео от пленарния дебат (14.9.2020 г.)  

Кратка информация на Службата на ЕП за парламентарни изследвания: „Становище 

относно системата на собствените ресурси на ЕС“ 

Прессъобщение след гласуването в парламентарна комисия (1.9.2020 г.)  

Членовете на ЕП ускориха изпълнението на плана за възстановяване, за да се даде 

тласък на икономиката @AdobeStock/Hedgehog94  
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