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ОБОБЩЕНИЕ 

Контекст 

След влизането в сила на финансовите перспективи за периода 2007 – 2013 г. преди едно 

десетилетие бюджетът на ЕС претърпя значителни промени.. През 2009 г. влезе в сила Договорът 

за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), договорен в Лисабон. С него значително се 

промениха правомощията на всяка от институциите на Европейския съюз спрямо другите по 

отношение на собствените ресурси (приходите за бюджета), Многогодишната финансова рамка 

(МФР), която замени финансовите перспективи и предвижда средносрочни програми за разходи, 

както и годишния бюджет, договорен в рамките на тези условия. Избухването на световната 

финансова криза през 2008 г., последвано от кризата в еврозоната, доведе до натиск за строги 

икономии в държавите – членки на ЕС, и оказа натиск върху самия бюджет на ЕС. 

Настоящият общ преглед съдържа обобщение на тези развития. В първата част се разглежда 

структурата на бюджета и се посочват бюджетните разходи. След това, във втората част, се 

обясняват промените, въведени с ДФЕС. Общият преглед завършва с резюме на ефектите върху 

бюджета от политическия натиск за бюджетни ограничения и създаването на инструменти за 

икономическа стабилизация в еврозоната. 

1. СТРУКТУРАТА И РАЗХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА 

Разходите на Европейския съюз (ЕС) се основават на три стълба: i) собствени ресурси, ii) МФР и iii) 

годишния бюджет. 

1.1. СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ И КОРЕКЦИИ 

Приходите или собствените ресурси на бюджета на ЕС се уреждат от член 311 от ДФЕС, в който е 

предвидено решенията относно приходите да се вземат с единодушие в Съвета след консултация 

с Европейския парламент и ратифициране във всяка държава членка (обикновено от нейния 

национален парламент). Действащото към момента решение за собствените ресурси беше взето 

през 2014 г. и влезе в сила през 2016 г., считано от 1 януари 2014 г. В него е предвидено ресурсите 

да достигнат максимум 1,2 процента от брутния национален доход (БНД) на ЕС, макар че на 

практика се постигат около 1,0 процента от БНД. Финансирането се осигурява на първо място от 

външната тарифа на ЕС и от изискуема ставка от 0,3% върху общия размер на данък добавена 

стойност (ДДС) във всяка държава членка. Малка сума идва и от налозите върху захарта. На 

практика тези източници съставляват максимум 25 процента от необходимите на ЕС средства 

годишно (или 0,25 процента от БНД), макар че процентът може да варира всяка година. 

Останалата сума (или остатъкът) се състои от трансфер въз основа на БНД на всяка държава 

членка, така че да се достигне текущото ниво на плащанията в размер на 0,95 процента от БНД, 

определен в МФР за периода 2014 – 2020 г.  
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Ако се вземе като пример финансовата 2015 година, стойността на събраното чрез собствени 

ресурси финансиране е била 146 милиарда евро, докато стойността на разходите (плащанията) е 

била 145 милиарда евро, което е осигурило малък излишък. 

Налице е обаче поредица от корекции или отстъпки, с които се намалява вноската на база БНД 

или ДДС на някои от проспериращите държави членки: 

i) Отстъпката на Обединеното кралство възлиза на 66 процента от неговата нетна 

вноска (вноската на Обединеното кралство минус стойността на разходите за ЕС в 

Обединеното кралство). На практика тя е по-ниска от това, тъй като стойностите на 

външната тарифа и налозите върху захарта са изключени от калкулацията, както и 

процентът на разходите на ЕС, направени извън ЕС, във функция 4 от бюджета 

(Глобална Европа) и всички неселскостопански разходи на ЕС, направени в 13-те 

държави членки, присъединили се към ЕС от 2004 г. до момента. Британската 

корекция се финансира от всички останали държави членки пропорционално на 

вноската им в базата за ДДС на ЕС; 

ii) „отстъпка върху отстъпката“: това е отстъпка от 75 процента, която се прилага към 

вноските, които Германия, Нидерландия и Швеция биха направили към британската 

корекция; 

iii) годишни отстъпки под формата на еднократна сума, направени от 2014 г. до 2020 г., за 

Нидерландия (695 милиона евро), Швеция (185 милиона евро) и Дания (130 милиона 

евро); 

iv) изискуемата ставка върху вноската на база ДДС на Германия, Нидерландия и Швеция 

се намалява наполовина от 0,30 до 0,15 процента. Междувременно се намалява 

изискуемата ставка от 0,30 процента за онези държави членки, в които 

потребителските разходи надвишават стойността от 50 процента от БНД. 

Комбинацията от четири типа отстъпки засилва тенденцията всички държави членки да гледат 

на бюджета на ЕС като на процес от изчисления на нетното салдо: увеличаване до максимум на 

разходите или отстъпките в замяна на каквато и да е внесена сума. Вземането под внимание на 

принципа на нетния баланс е в основата на препоръките, отправени в доклада на групата на 

високо равнище за собствените ресурси (Монти и др., 2017 г.). Биха били възможни нови 

собствени ресурси, които да намалят размера на трансферите на процент от БНД и търсенето на 

отстъпки, ако бъде доказано, че разходите на ЕС носят добавена стойност посредством 

мултиплициращи, трансгранични или прагови ефекти или като предлагат икономии от мащаба в 

сравнение с националните разходи. 
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1.2. ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ 

Разходите на ЕС са разделени на поети задължения и плащания. Разликата между поетите 

задължения и плащанията е известна като RAL (reste à liquider, непогасени бюджетни задължения). 

Поетите задължения се определят като горната граница, в рамките на която ЕС поема 

задължения в разходните програми – форма на виртуални пари. В началото на даден проект се 

отпуска част от плащанията, обикновено много бързо в случай на разходи в селското стопанство 

или администрацията, за които не е необходимо съфинансиране. При завършване на проекта, 

ако получателят е спазил условията, се освобождават всички оставащи баланси в плащанията. С 

някои плащания се изпълняват задълженията, поети няколко години по-рано, и често е налице 

икономия, когато получателят не е изпълнил изцяло договорена програма, с което са се 

увеличили RAL. 

1.3. МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА 

МФР (член 312 от ДФЕС) осигурява разходната част от бюджета на ЕС, но тя не е бюджет, а по-

скоро серия от горни граници или максимални стойности на разходи, като те самите са разделени 

на функции според областта на политиката: 1a. Конкурентоспособност; 1б. Сближаване; 2. 

Природни ресурси (главно селско стопанство); 3. Сигурност и гражданство; 4. Глобална Европа; 5. 

Администрация. Всяка от тези функции има многогодишни и годишни тавани за поетите 

задължения, определени в МФР. Таванът за плащанията се прилага единствено за общите 

разходи, вместо за всяка функция. 

МФР се предлага от Европейската комисия и за нея се взема единодушно решение от Съвета, след 

като Европейският парламент е дал своето одобрение. Това дава на Парламента ефективното 

правомощие да отправя съвместни предложения с Комисията. Разделянето на финансовите 

перспективи и техният приемник – МФР – през седемгодишните периоди 2007 – 2013 г. и 

2014 – 2020 г. е илюстрирано в таблица 1 по-долу. 
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Таблица 1: Финансовите перспективи за периода 2007 – 2013 г. и МФР за периода 2014 – 2020 г. 

  Финансови 
перспективи 
2007 – 2013 г. 

Предложение на 
Комисията: 

2014 – 2020 г. 

Договорени 
цифри 

2014 – 2020 г. 

1a. Конкурентоспособност  9% 15% 13% 

1б. Сближаване  36% 33% 34% 

2. Природни ресурси  9% 10% 10% 

Селско стопанство  34% 28% 29% 

3. Сигурност/Правосъдие  1% 2% 2% 

4. Глобална Европа  6% 7% 6% 

5. Администрация  6% 6% 6% 

Поети задължения спрямо 
БНД 1,05% от БНД 1,05% от БНД 1,00% от БНД 

Плащания спрямо БНД 1,00% от БНД 1,00% от БНД 0,95% от БНД 

Размер на плащанията 972 милиарда 
евро 

972 милиарда 
евро 

908 милиарда 
евро 

Бележка: Цени от 2011 г. 

През 2011 г. Европейската комисия, в съответствие с политиката, формулирана от Съвета, 

предложи нова МФР с равна стойност на тази на предходната финансова перспектива, с поети 

задължения в размер на 1,05 процента от БНД и плащания в размер на 1,00 процент. Бяха 

предложени увеличения за функция 1а „Конкурентоспособност“, от 9 процента за поетите 

задължения за разходи през 2007 – 2013 г. до 15 процента за периода след 2013 г. Комисията 

предложи да се намалят поетите задължения по функция 1б „Сближаване“ от 36 на 33 процента 

и поетите задължения в сектора на селското стопанство в рамките на функция 2 от 34 на 28 

процента. В крайна сметка Съветът постигна единодушно споразумение за намаляване на 

общите разходи с 5 процента и за поетите задължения, и за плащанията. Съгласно условията на 

това споразумение размерът за „Конкурентоспособност“ беше определен на 13 процента, което 

все пак представляваше увеличение в сравнение с предходния период, но беше по-малко от 

предложеното от Комисията. Като се има предвид контекстът на понижените тавани в новата 

МФР, финансирането за „Сближаване“ и преките селскостопански плащания беше сравнително 

защитено, като претърпя по-малко процентно намаление, отколкото беше предложено от 

Комисията.  

1.4. ГОДИШНИТЕ БЮДЖЕТИ 

Годишните бюджети на ЕС се определят в рамките на таваните по МФР. Поетите задължения и 

плащанията за всяка функция и за всеки бюджетен ред в нея са окончателни. След договарянето 
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на годишен бюджет през ноември или декември на предходната финансова година, за да се 

допълнят поетите задължения и плащанията в хода на следващата година, може да се приемат 

коригиращи или допълнителни бюджети. Договорените бюджети и коригиращи бюджети заедно 

образуват окончателните бюджети за всяка година. Пълният набор от цифрите, съставляващи 

поетите задължения и плащанията както за договорените, така и за окончателните бюджети 

между 2007 г. и 2016 г., са посочени на следния линк1. Направено е също така сравнение между 

равнищата на цифрите, за които са гласували съответно Съветът и Парламентът, преди да 

постигнат споразумение, за да се провери дали едната от институциите е имала повече успех от 

другата в това да гарантира своите предпочитания. 

Цифрите показват, че за финансовата 2011 година Европейският парламент не е успял да 

гарантира своите предпочитания от гледна точка на поети задължения и плащания, независимо 

дали в договорения бюджет или в коригиращите бюджети. През последвалите години той е успял 

да постигне по-голям успех в плащанията (но само за коригиращите, а не за първоначално 

договорените бюджети) и във всички поети задължения. Това предполага, че Съветът е бил 

съгласен да предостави необходимите средства, но само посредством „постепенно 

подпомагане“ в не толкова видимите коригиращи бюджети. През 2013 г. Съветът удовлетвори 

исканията на Парламента за плащания, за да подсигури съгласието на Парламента за новата МФР, 

с което дългосрочните разходи бяха намалени с 5 процента. В годишния бюджет за 2014 г. 

разходите бяха намалени в светлината на новата МФР.  

  

                                                 
1 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf 

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5331.pdf


Тематичен отдел „Г“: Бюджетни въпроси 
_______________________________________________________________________________________ 

 10 

 

2. ПРОМЕНИТЕ В БЮДЖЕТА, СВЪРЗАНИ С ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН 

В таблица 2 по-долу са илюстрирани промените в правомощията по отношение на собствените 

ресурси, МФР и годишния бюджет, състояли се във връзка с Договора от Лисабон. 

Таблица 2: Предишното статукво в сравнение с Договора от Лисабон 

Предишно статукво Договор от Лисабон 

СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ (член 269 от ДЕО) СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ (член 311 от ДФЕС) 

Комисията предлага  
Прави се консултация с ЕП 
Съветът взема единодушно решение 
Ратифициране от националните парламенти 

Прави се консултация с ЕП 
Съветът взема единодушно решение 
Ратифициране от националните парламенти 

 Изпълнение: ГКМ на Съвета и одобрение на ЕП 
ФИНАНСОВИ ПЕРСПЕКТИВИ 
(Споразумение от 1988 г.) 

МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА 
(член 312 от ДФЕС) 

Комисията предлага Комисията предлага 

  ЕП одобрява, преди Съветът да вземе решение 

Съветът взема единодушно решение Съветът взема единодушно решение 

ЕП одобрява или отхвърля ЕП одобрява или отхвърля 

Ратифициране от националните парламенти Без ратифициране на национално равнище 

ТОЧКА НА НЕОБРАТИМОСТ ТОЧКА НА НЕОБРАТИМОСТ 

Пренасяне от предходната година 
Пренасяне от предходната година, за 
неопределен срок 

Комисията, ГКМ на Съвета или ЕП може да 
блокират пренасянето, с което гарантират двойна 
точка на необратимост за връщане единствено 
към нестабилността и годишните бюджети 
отпреди 1988 г.   
МАКСИМАЛНО РАВНИЩЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕ 
(член 272.9 от ДЕО) 

МАКСИМАЛНО РАВНИЩЕ НА УВЕЛИЧЕНИЕ 
(заличаване на член 272.9 от ДЕО) 

ГКМ на Съвета за увеличаване на разходите, така 
че да надвишат тавана с най-много максималното 
равнище 

Увеличаването до ниво, надвишаващо тавана, 
може да се постигне единствено с единодушие на 
Съвета 

Ако увеличението от Съвета е най-малко 50% от 
максималното равнище, с абсолютно мнозинство 
на ЕП може да се постигне максимално 
увеличение   
С ГКМ на Съвета + 3/5 мнозинство на ЕП може да 
се постигне увеличение, надвишаващо 
максималното равнище   
ГОДИШЕН БЮДЖЕТ (член 272 от ДЕО) ГОДИШЕН БЮДЖЕТ (член 314 от ДФЕС) 

1-во четене: ГКМ на Съвета 1-во четене: ГКМ на Съвета 

Обикновено мнозинство на ЕП + блокиращо 
малцинство на Съвета за намаляване на 
задължителните разходи 

Абсолютно мнозинство на ЕП + ГКМ на Съвета за 
изменение 

Обикновено мнозинство на ЕП + ГКМ на Съвета за 
увеличаване на задължителните разходи 

Блокиращо малцинство на Съвета за отхвърляне 

Абсолютно мнозинство на ЕП + ГКМ на Съвета или 
3/5 мнозинство на ЕП за изменение на 
незадължителните разходи 

  

2/3 мнозинство на ЕП за отхвърляме Обикновено мнозинство на ЕП за отхвърляме 

ТОЧКА НА НЕОБРАТИМОСТ (член 273 от ДЕО) ТОЧКА НА НЕОБРАТИМОСТ (член 315 от ДФЕС) 
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С ГКМ на Съвета се определят условните суми, 
възлизащи на една дванадесета, за 
задължителните плащания 

С ГКМ на Съвета се предлагат всички условни 
суми, възлизащи на една дванадесета 

С ГКМ на Съвета се предлагат условните суми, 
възлизащи на една дванадесета, за 
незадължителните плащания  
С 3/5 мнозинство на ЕП може да се увеличат и 
намалят условните суми, възлизащи на една 
дванадесета, за незадължителните плащания 

Единствено с абсолютно мнозинство на ЕП може 
да бъдат замразени условните суми, възлизащи 
на една дванадесета 

 

Източник: Benedetto (2013: 353) 
Легенда: ДЕО = Договор за Европейските общности; ЕП = Европейски парламент; ГКМ = гласуване с квалифицирано 

мнозинство; ДФЕС = Договор за функционирането на Европейския съюз 

2.1. СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ 

Както преди, така и след Договора от Лисабон собствените ресурси могат да бъдат изменяни или 

да бъдат въвеждани нови, предмет на единодушното съгласие на Съвета и ратифицирането във 

всяка държава членка. Продължават да се провеждат консултации с Европейския парламент. 

Съгласно член 311 от ДФЕС правомощието на Комисията да отправя предложения се прехвърля 

на Съвета. За прилагане на нови собствени ресурси вече е необходимо гласуване с 

квалифицирано мнозинство в Съвета, като Европейският парламент може да упражнява 

правомощието да дава одобрение или да отхвърля. Правомощието за прилагане не е особено 

важно; то е ограничено до административни въпроси и дава възможност за по-бързото 

въвеждане на нови собствени ресурси (ако и когато бъдат договорени). 

Решенията относно отстъпки и корекции са част от решение за собствени ресурси. 

2.2. МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА 

МФР заменя финансовите перспективи и е със срок от „поне пет години“ (член 312, параграф 1 от 

ДФЕС). Тя е и конституционализирана и следователно не е толкова гъвкава, колкото финансовите 

перспективи, които се ръководеха от междуинституционално споразумение. 

Финансовите перспективи бяха договорени от Комисията, от Съвета с единодушие и със 

съгласието на Европейския парламент, а впоследствие бяха ратифицирани от всяка държава 

членка. В случай че при изтичането на срока на предходното споразумение не беше постигнато 

споразумение за финансова перспектива, сумите на разходите се прехвърляха, макар че всяка от 

трите институции на ЕС можеше да избере да прекрати този процес и да наложи връщане към 

положението, при което се извършва само годишно бюджетиране, съществувало преди 

договарянето през 1988 г. на първата финансова перспектива.  

МФР се предлага от Комисията и Съветът действа с единодушие след получаване на одобрението 

на Европейския парламент (член 312, параграф 2 от ДФЕС). Това би могло да означава, че 

Парламентът има правомощието да предлага МФР съвместно с Комисията. Вече не се изисква 
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ратифициране на национално равнище на споразумението. Освен това с клаузата за преход на 

Европейския съвет се разрешава да прехвърля вземането на решение от Съвета относно МФР от 

гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство. Ако не бъде постигнато 

споразумение за нова МФР при изтичане на срока на предходната, разходите от тази крайна 

година се прехвърлят, както беше случаят при финансовите перспективи. Трите институции на 

ЕС губят правото си да прекратяват споразумението и да се връщат само към годишно 

бюджетиране, което имаха преди влизане в сила на Договора от Лисабон. Това създава 

предпочитания към статуквото, тъй като непостигането на споразумение ще означава 

непрекъснатост дори и ако са изтекли сроковете на законодателните програми за разходите. 
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Фигура 1: Максимално равнище на увеличение, член 272, параграф 9 от стария договор, заличен след приемане на Договора от Лисабон от 2009 г. 
 
Комисия      Ако действителното увеличение, прието от   ...тогава ЕП може с абсолютно мнозинство (376 
членове на ЕП) 
изчислява максималното   Съвета за незадължителните разходи,  да увеличи незадължителните разходи с 
равнище на увеличение     надвиши 50% от максималното равнище… еквивалент на допълнителни 50% от 
максималното равнище 
въз основа на: 1. тенденцията на БНП 
в ЕС; 2. средно годишно 
изменение на националните 
бюджети; 3. тренда на инфлацията 
 
 
или 
 
 
Комисията    Съветът одобрява с ГКМ   EП одобрява с 3/5 мнозинство  
Съветът 
и ЕП се съгласява с увеличението 
над максималното равнище 
 
Източник: Benedetto (2013: 355) 
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2.3. ГОДИШНИЯТ БЮДЖЕТ 

Годишният бюджет на ЕС се договаря в рамките на таваните на финансовите перспективи и МФР 

както преди, така и след влизане в сила на Договора от Лисабон. 

Преди Договора от Лисабон разходите бяха считани или за задължителни (селско стопанство и 

някои аспекти от глобалната политика) поради договорно задължение за плащане, или за 

незадължителни (по-голямата от останалата част от бюджета). В бюджета са прилагани различни 

процедури за вземане на решения според това дали разходите са задължителни или 

незадължителни. С времето незадължителните разходи се увеличиха от много нисък процент от 

бюджета през 70-те години на ХХ век до по-голямата част от него през първото десетилетие на 

ХХI век, с което се засили влиянието на Европейския парламент, който вече имаше доминираща 

роля в решенията относно незадължителната част от разходите. 

Преди Договора от Лисабон Европейският парламент можеше да внася изменения, за да 

намалява или измества задължителните разходи, с обикновено мнозинство, което можеше да 

бъде блокирано единствено с квалифицирано мнозинство в Съвета (Benedetto and Høyland, 2007 

г.). След приемането на Договора от Лисабон Съветът вече приема или изменя предложения 

бюджет с квалифицирано мнозинство (член 314, параграф 3). Европейският парламент може да 

внася изменения единствено с абсолютно мнозинство (член 314, параграф 4) на едно четене, в 

противен случай бюджетът се приема.  

При старата процедура Съветът и Парламентът можеха да налагат решения въпреки 

несъгласието на другата институция относно задължителните и незадължителните разходи. 

Освен това Парламентът имаше възможността да отхвърля целия бюджет с две трети 

мнозинство. 

Новият член 314 заменя тези възможности с процедура, според която е необходимо взаимно 

съгласие за всичко, а опцията по подразбиране е взаимно отхвърляне в помирителен комитет, 

съставен от представителите на държавите членки и Европейския парламент, ако никоя от 

страните не е дала съгласие. Споразумение може да бъде блокирано или с блокиращо 

малцинство от правителствата в Съвета, което възпрепятства квалифицираното мнозинство, или 

обикновено мнозинство от членовете на Европейския парламент в помирителния комитет. 

Приемането на изменения е по-трудно, докато отхвърлянията на целия бюджет са доста 

вероятни, ако е налице несъгласие. Като се имат предвид тези правила, бюджетното статукво 

от гледна точка на разполагаемите суми е по-малко вероятно да се промени.  

Има и друга уловка. Последните етапи от новата процедура изглеждат нереалистични, но именно 

това е значението им за намаляването на правомощията на един Европейски парламент, който 

може да подкрепя реформите, и за засилване на позициите за преговаряне на блокиращо 

малцинство от правителствата в Съвета. След успешното приключване на процедурата на 
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помирителния комитет Парламентът и Съветът имат възможността да одобрят или отхвърлят 

текста на окончателно заседание. Ако Съветът одобри текста, той все пак може да бъде 

отхвърлен с абсолютно мнозинство в Парламента (член 314, параграф 7, буква в). Ако Съветът 

отхвърли текста, макар Парламентът да го одобрява, съвместният текст не само ще бъде приет, 

но и ЕП би получил правото да наложи повторно всички свои първоначални изменения с 

мнозинство от три пети (член 314, параграф 7, буква г). „Кога от Съвета може да се очаква да 

получи квалифицирано мнозинство, за да отхвърли текст, който току-що е бил приет с 

квалифицирано мнозинство в помирителния комитет? Защо това квалифицирано мнозинство в 

Съвета да предпочете повторно налагане на изменения на ЕП, които по-рано е отхвърлило, пред 

резултата от помирителния комитет, който вече е приет с квалифицирано мнозинство в Съвета?“ 

(Benedetto and Høyland, 2007 г.: 585-6). Съветът никога не би отхвърлил текст, който е условно 

приет от неговата делегация в помирителния комитет. В помирителната процедура държавите 

членки няма да бъдат толкова гъвкави преговарящи страни, колкото парламентаристите. 

Парламентарната делегация може да постигне условно споразумение със Съвета, като има 

предвид, че на пленарното заседание на Парламента той все пак ще има правомощието да 

отхвърли това споразумение. Очевидно прекомерните правомощия на Парламента да налага 

повторно всички свои първоначални изменения, ако Съветът промени решението си, обаче 

никога няма да имат успех, понеже това правило ще ограничи Съвета в помирителната 

процедура единствено до това да постигне споразумение, което отговаря на изискванията на 

квалифицирано мнозинство от правителствата. В противен случай блокиращото малцинство на 

Съвета ще използва правомощията си, за да отхвърли бюджета, като просто не постигне 

споразумение по време на помирителната процедура , както се случи през ноември 2010 г. 

относно годишния бюджет на 2011 г. (Benedetto, 2013 г.: 358-9). 

 

Какво се случва, ако до началото на новата финансова година не бъде договорен годишен 

бюджет, какъвто беше случаят през 80-те години на ХХ век? До договарянето на годишен бюджет 

Съветът и Парламентът могат ежемесечно да се договарят да изразходват не повече от една 

дванадесета от сумите от предходната година (член 273 от ДЕО и член 315 от ДФЕС), известни като 

условните суми от една дванадесета. Съгласно стария договор Съветът определяше сумите 

всеки месец, а Парламентът можеше да увеличава или намалява незадължителните суми само в 

рамките на определения таван в многогодишния бюджетен пакет. Това даваше възможност на 

Парламента да блокира бюджета, но да гарантира финансиране за своите приоритети по линия 

на незадължителните разходи на ежемесечна основа. Съгласно договора от Лисабон това 

правомощие на Парламента е сведено до блокиране на увеличенията или гласуване само за 

намаления, но е разширено, така че да обхване всички области на разходите. Парламентът 

получава повече правомощия за намаления, но губи всякакви правомощия за увеличения 

(Benedetto, 2013 г.: 360). 
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Съгласно стария член 272, параграф 9 от ДЕО беше допустимо таваните за незадължителните 

разходи да бъдат надхвърляни, ако бъде договорено между ЕП с мнозинство от три пети и 

квалифицирано мнозинство в Съвета. В Договора от Лисабон старият член 272, параграф 9 е 

заличен, което означава, че надхвърляне на таваните е възможно единствено с единодушното 

съгласие на Съвета. 

Резултатът е, че макар и разходите да не може да бъдат намалени, те са по-ниски, отколкото биха 

били в противен случай. Парламентът, който обикновено предпочита по-големи разходи, губи 

правомощията да налага изменения на някогашните незадължителни разходи. Освен това 

Парламентът губи стимула да отхвърля бюджета, тъй като правомощията му по отношение на 

условните суми от една дванадесета (член 315 от ДФЕС) са ограничени до замразяване или 

намаляване. Междувременно Съветът може да има стимул да блокира бюджета, понеже съгласно 

новия член 315 има възможност да се гарантира замразяване на разходите. В параграфа по-горе 

се посочва също, че която и да е държава членка може да блокира увеличаване на разходите до 

размери, надвишаващи таваните на МФР. 

2.4. ТОЧКИ НА НЕОБРАТИМОСТ 

Идеята на точката на необратимост е сходна с тази на статуквото, но в социалните науки тя е 

това, което възниква, когато статуквото не е последица от липса на взето решение. Годишните 

бюджети, които не се прехвърлят автоматично и които са предмет на едностранни промени, са 

добри примери за действаща точка на необратимост. 

Дискусията по-горе, в която се разглеждат резултатите от годишните бюджети, които са по-

гъвкави и за които има по-голяма вероятност да доведат до по-ниски разходи, могат да се 

илюстрират от двете цифри по-долу, които са сравнение на възможните резултати в годишния 

бюджет на ЕС преди и след Договора от Лисабон. Която институция е по-отдалечена или от 

статуквото, или от точката на необратимост, е губеща. Точката на необратимост би могла да 

бъде статуквото, ако непостигането на споразумение за бюджета доведе до прехвърляне на 

предходния бюджет. Ако дистанцията между Европейския парламент и точката на необратимост 

нарасне, той ще загуби битките за годишния бюджет.  

Тези хипотетични резултати предполагат, че Европейската комисия, Парламентът и държавите 

членки, които подкрепят разходите, желаят по-големи разходи, че Германия – основният фактор 

на Съвета в гласуването с квалифицирано мнозинство – желае по-ниски разходи и че по-

радикалните държави членки в групата Noordwijk (известна също като Friends of Better Spending, 

привърженици на по-доброто разходване на средствата) желаят още по-малко. Тъй като 

Парламентът беше ограничен от таваните на МФР, той можеше единствено да определи 

незадължителните разходи на равнище под предпочитаното от него, но над това, което би желал 

Съветът. Това е точката на необратимост за незадължителните разходи съгласно старата 

процедура (фигура 2). С квалифицирано мнозинство Съветът можеше да установи задължителни 
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разходи и да увеличи таваните за незадължителните разходи. И при двата резултата разходите 

потенциално се увеличават в сравнение със статуквото. 

Фигура 2: Близост до точката на необратимост на бюджета – кой печели преди Договора от 
Лисабон? 
 

    ТН: ЗР 
      ТН: таван   ТН: НР 
 
По-ниски           По-високи 
разходи          разходи 
  Noordwijk НП   ГКМ         Разходващи     Комисия  
        група    фактор  субекти        & ЕП   
 
Източник: Benedetto (2017 г.) 
Легенда: НП: Статукво, ТН: Точка на необратимост, ЗР: Задължителни разходи, НР: Незадължителни разходи, 

ГКМ: гласуване с квалифицирано мнозинство, ЕП: Европейски парламент 

 
Съгласно Договора от Лисабон (Фигура 3) прибягването до точката на необратимост става по-

вероятно, в такъв случай Съветът определя разходите с квалифицирано мнозинство, 

единствената възможност на Парламента е да замрази разходите, а не да ги увеличава, а за 

увеличаване на таваните на разходите е необходимо единодушие на Съвета. Тези резултати 

изместват точката на необратимост за всички разходи до идеалната точка на фактора на 

квалифицираното мнозинство на Съвета – държавата членка, която решава дали 

квалифицираното мнозинство ще бъде прието или блокирано. Междувременно скептиците по 

отношение на бюджета от групата Noordwijk печелят вето над увеличаването на тавана на 

разходите, което означава, че точката на необратимост на тавана е статуквото (Benedetto, 2017 

г.). 

Фигура 3: Близост до точката на необратимост на бюджета – кой печели след Договора от 
Лисабон? 
    

    ТН: таван  ТН: разходи  
 
По-ниски           По-високи 
разходи          разходи 
  Noordwijk НП  ГКМ           Разходващи  Комисия   
   група            фактор  субекти  & EП   
 
Източник: Benedetto (2017 г.) 
Легенда: НП: Статукво, ТН: Точка на необратимост, ГКМ: гласуване с квалифицирано мнозинство, ЕП: 
Европейски парламент 

Макар че прибягването до точката на необратимост е по-вероятно съгласно правилата от 

Договора от Лисабон, не е сигурно, че това ще се случи, понеже Парламентът и Съветът може да 

постигнат съгласие. Реалната опасност от бюджет в случай на необратимост е вероятността да 

направи някои институции по-силни, отколкото други, в хода на годишната процедура. През 

финансовите 2007 до 2010 години, когато бюджетите бяха определяни съгласно предишните 
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правила, средната разлика между предпочитаните плащания, гласувани от Съвета и Парламента 

на първо четене, беше малко над 6 процента2. От 2011 г. насам тази средна разлика спадна до 3 

процента и то през период на бюджетни политики, обуславяни от по-слаб консенсус. Това 

предполага, че поведението на гласуване на членовете на Европейския парламент се е 

адаптирало към новото положение. 

3. КРИЗАТА В ЕВРОЗОНАТА 

Началото на кризата в еврозоната съвпадна с влизането в сила на Договора от Лисабон. Въпреки 

че някои заинтересовани страни в ЕС подкрепяха увеличенията на бюджета като инструмент за 

фискален стимул, други имаха по-голям успех в запазването на нивата на разходите в съответствие 

с практиката на бюджетни ограничения, прилагана в националните бюджети. Държавите от групата 

Noordwijk или „привърженици на по-доброто разходване на средствата“ призоваваха за бюджетни 

ограничения по време на кризата в своя призив за намаляване на разходите в бюджетите на ЕС по-

специално през 2011 и 2012 г., както и през 2012 и 2013 г. по време на преговорите за МФР за 

периода 2014 – 2020 г., при които разходите бяха намалени с 5 процента в сравнение с предходния 

период. Макар че се обсъждаха бюджетни ограничения, нямаше да е възможно да се постигнат 

значително по-ниски бюджети за 2011 и 2012 г. от предложените от Комисията и Парламента, без 

промяната в правилата в Договора от Лисабон, обсъдени в параграфите по-горе. Следва да се 

отбележи, че що се отнася до годишните бюджети, беше въведено намаление само за този от 2014 г. 

в светлината на новата, по-ниска МФР. През 2011 г. и 2012 г. бюджетите бяха увеличени много 

скромно, докато окончателният бюджет за 2013 г. беше увеличен по-значително, за да се гарантира 

одобрението на Парламента за новата, по-ниска МФР. Бюджетът за 2014 г., одобрен по същото 

време, както и МФР, и в резултат на това по-нисък, все пак беше по-висок, отколкото беше 

предложил Съветът, отново като част от цената за гарантиране на съгласието на Парламента за 

МФР. 

Натискът върху националните разходи беше огромен, като в същото време националните 

политици с по-краткосрочен хоризонт на виждане, считаха бюджета на ЕС в много по-малка степен 

като инвестиция, която дава добавена стойност, в сравнение с конкурентните национални 

приоритети. Както се посочва в доклада на групата на високо равнище за собствените ресурси3 

(Монти и др., 2017 г.), трансферите на собствени ресурси към ЕС често биват вписвани като разходи 

в националните отчети. Допълнителен натиск върху БНД базата е бил усетен също така поради 

рецесиите и свиването на БНД на национално равнище.  

През тези години важен въпрос за финансовите министри бяха задълженията на Европейския 

механизъм за финансово стабилизиране в размер на 60 милиарда евро – почти половината от 

годишния бюджет и изцяло гарантирани от бюджета на ЕС. Това беше първият фонд за спасяване, 

одобрен през 2010 г. На финансовите пазари бяха набрани средства, които бяха предоставени като 

                                                 
2 http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf 
3 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf  

http://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/13501763.2016.1154589/suppl_file/rjpp_a_1154589_sm5332.pdf
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/library/reports-communication/hlgor-report_20170104.pdf
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заеми на Португалия и Ирландия до 2013 г. В случай на неизпълнение отговорен към кредиторите 

щеше да бъде бюджетът на ЕС. От 2013 г. не са вземани нови заеми освен едномесечният заем, 

даден на Гърция през 2015 г., който беше изцяло погасен. Фондът продължава да съществува до 

уреждане на плащанията от Португалия и Ирландия. 

Финансовите министри приемат бюджета на ЕС, но те също така се занимават и с други финансови 

задължения. До 2013 г. националните хазни в еврозоната са гарантирали до 440 милиарда евро в 

заеми за изпитващи затруднения членове на еврозоната чрез Европейския механизъм за 

финансово стабилизиране. От 2013 г. Механизмът продължава да съществува, за да събира 

погасителни вноски на падежната им дата. През 2013 г. Европейският механизъм за стабилност 

замени предходния механизъм и съществува също в помощ на изпитващи затруднения държави и 

финансови институции от еврозоната. Освен това той набира средства на финансовите пазари, но 

на ниво, което надвишава 700 милиарда евро, и също така е гарантиран от националните хазни на 

еврозоната. Тъй като трансферите на БНД с цел съставяне на собствените ресурси най-често се 

считат за разходи на национално равнище, излагането на хазните от еврозоната на задължения или 

неизпълнение в еврозоната продължава да оказва косвено въздействие върху поведението на 

членовете на Съвета във вземането на решения относно бюджета на ЕС. 
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След влизането в сила на финансовите перспективи за периода 
2007 – 2013 г. преди едно десетилетие бюджетът на ЕС претърпя значителни 
промени. През 2009 г. влезе в сила Договорът за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), договорен в Лисабон. Това значително промени 
правомощията на институциите на Европейския съюз. Избухването на 
световната финансова криза през 2008 г., последвано от кризата в 
еврозоната, доведе до натиск за строги икономии в държавите – членки на 
ЕС, и оказа натиск върху самия бюджет на ЕС. Настоящият общ преглед 
съдържа обобщение на тези събития. 
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