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Този документ има за цел да предостави на новоизбраните членове на 
Европейския парламент и, по-специално, на членовете на комисията по 
бюджети описание на годишните бюджетни процедури от шестия 
парламентарен мандат и също така да подчертае някои политически 
достижения. 
 
Определени технически термини са предадени в курсив и са определени в 
приложения към този документ речник. 
 
Настоящият документ е подготвен съвместно от секретариата на комисията по 
бюджети и от отдела по бюджетни въпроси. 
 
Настоящият документ съдържа четири части, както следва 

 Част 1:  Основни постижения - къде ЕП изигра решаваща роля 
 Част 2:  Бюджетни механизми в годишните и многогодишни процедури 
 Част 3:  Годишни бюджетни процедури за периода 2005  -2009 г.  
 Част 4:  Приложения - подробни бюджетни данни и речник на термините 

 
За допълнителни подробности и историческа информация относно 
Многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г., както и за 
годишните бюджетни процедури от шестия парламентарен мандат, се 
обръщайте към проучването, изготвено от отдела по бюджетни въпроси и 
озаглавено "Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г., и 
бюджетните процедури за периода 2005-2009 г."   
 
 
 
 
 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
Коригиращите бюджети не са споменати в справките за годишните бюджетни 
процедури, но са включени в приложените таблици. Следната таблица 
представя броя на коригиращите бюджети, приети в течение на всяка 
бюджетна година. 
 

Бюджетна година 2005 2006 2007 2008 
Брой на коригиращи 
бюджети 

8 6 7 10 
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ЧАСТ 1 

 

ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ, 

ПРИ КОИТО ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е 
ИЗИГРАЛ РЕШАВАЩА РОЛЯ 

 
 
 



 

DV\785929BG.doc 7/65  

МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА (МФР) 
 

От 1988 г. насам, годишните бюджетни процедури се извършват в 
Многогодишна финансова рамка (МФР), приета с помощта на 
Междуинституционално споразумение (МИС). 

Настоящото МИС беше прието на 17 май 2006 г. Негова цел е засилването на 
бюджетната дисциплина, подобряването на функционирането на годишната 
бюджетна процедура и сътрудничеството между институциите по бюджетни 
въпроси, като то има за цел също така да гарантира доброто финансово 
управление на фондовете на ЕС.  

1. ИСТОРИЯ 

1.1. МИС И МФР:  ПЪТ НАПРЕД КЪМ ПО-ПЛАВНА ГОДИШНА 
БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА 

80-те години на миналия век се споменават често като години на бюджетна 
криза на равнище ЕС. Откритият сблъсък между двете направления на 
бюджетния орган доведе до късното приемане на бюджетите за 1980, 1985, 
1986 и 1988 г. и до използването на системата на "временните суми от една 
дванадесета". 

Като следствие от това беше взето решение за поставяне в рамка на разходите 
на ЕС при използване на инструмент за средносрочно планиране (за 5, а след 
това за 7 години), за определяне на правила за улесняване на диалога и в 
крайна сметка за преодоляване на тези трудности.  

Бюджетните кредити продължават да бъдат разрешавани и изпълнявани 
ежегодно. Въпреки това МИС се превърнаха в основа за 
междуинституционалните отношения в бюджетната област и след въвеждането 
им те са гарантирали навременното приемане на годишните бюджети. Те 
също така доведоха до разработването на многогодишни финансови рамки. 

Ако Договорът от Лисабон влезе в сила, МФР вече няма да бъде приемана с 
помощта на ограничени по време МИС.  Вместо това тя ще се превърне в 
първично законодателство (член 312 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз). 

1.2. ФИНАНСОВИТЕ РАМКИ 

Докато първите две финансови рамки бяха съпътствани от увеличаване на 
тавана на собствените ресурси, то това не е случаят с третата и четвъртата 
(настояща). 

Във всяка финансова перспектива са намерили отражение стратегически 
насоки и значителни политически избори: 

1988-1992 г. (пакет Delors I):  нейна цел беше да осигури средствата, 
необходими за бюджетното изпълнение на Единния европейски акт. 

1993-1999 г. (пакет Delors II):  той даде възможност за удвояване на 
структурните фондове. 
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2000-2006 г. (Програма 2000): бюджетът на Общността беше стабилизиран и 
бяха реализирани спестявания за финансиране на разширяването. 

2007-2013 г.:  цели да предвиди адекватни средства за Европейския съюз, с 
оглед на бюджетната дисциплина и въз основа на оценката на добавената 
стойност на Общността. 

2. ТЕКУЩИТЕ МИС И МФР (2007-2013 Г.) 

2.1 ПРЕГОВОРИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДВЕ ГОДИНИ  

От представянето на съобщението на Комисията в началото на 2004 г. до 
приемането на МИС на 17 май 2006 г. бяха необходими почти 2 години за 
преговори между държавите-членки за постигане на споразумение в 
Европейския съвет (през декември 2005 г.). 

2.2 ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ СЪЗДАДЕ СПЕЦИАЛНИ ВЪТРЕШНИ 
СТРУКТУРИ С ЦЕЛ ПОДГОТОВКА НА ПРЕГОВОРИТЕ 

ЕП реши да създаде временна комисия, която изготви подробен и всеобхватен 
доклад през май 2005 г. (доклад Böge).  Той определи позицията на ЕП по 
преговорите и бе приет с голямо мнозинство през юни 2005 г.  За пръв път ЕП 
прие позиция по преговорите преди заключенията на Съвета: Тя съдържаше 
както количествени (с цялостно финансиране от 975 милиарда евро в 
бюджетни кредити за поети задължения), така и качествени елементи, като 
например реформа на финансовата система, подобряване на бюджетното 
изпълнение и подновяване на Инструмента за гъвкавост.  Последователната и 
солидна позиция на ЕП беше резултат от тясното сътрудничество със 
специализираните комисии. 

Създаването на временната комисия засили видимостта на ЕП като равен 
участник със Съвета.  

След постигането на споразумение от Съвета през декември 2005 г. (847 
милиарда евро, далеч по-малко от юнската позиция на ЕП) в началото на 2006 
г. бяха проведени четири триалога.  На 4 април 2006 г. бе постигнато 
споразумение между трите институции, което беше подписано на 17 май 2006 
г.  

3. РЕЗУЛТАТ ЗА ЕП И ПО-НАТАТЪШНИ СТЪПКИ 

3.1 ПОСТИЖЕНИЯТА НА ЕП  

МФР за периода 2007-2013 г. направи възможно изразходването на 864,3 
милиарда евро за целия период.  Въпреки че редица дефицити останаха 
неразрешени в края на преговорите, споразумението беше единственият 
компромис, който Парламентът можеше да постигне, като се има предвид 
обемът на преговорите. 

Постиженията на ЕП се състоят в напредъка, отбелязан по отношение на трите 
стълба на неговата позиция по преговорите: 

– Съгласуване на политически приоритети и финансови потребности 
(увеличение с 4 милиарда евро за финансиране на предизвикателствата в 
политиката на ЕС; инструменти за финансиране извън финансовата рамка, 
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като например Фонда  за солидарност на ЕС, Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията, Резерва за непредвидени ситуации). 

– Подобряване на бюджетната структура с помощта на по-голяма гъвкавост 
(Инструмент за гъвкавост, междинен преглед)  

– Подобряване на качеството на осъществяване на финансирането от 
страна на ЕС и запазването на прерогативите на Европейския парламент 
(преразглеждане на Финансовия регламент, разпоредби за правилно 
финансово управление на бюджета на ЕС, по-специално годишните справки на 
държавите-членки, насърчаване на правото на ЕП на информация относно 
ОВППС, участие на Парламента в междинния преглед). 

В съответствие с позицията на ЕП по време на преговорите относно текущата 
финансова рамка, финансирането се оказа недостатъчно още през първата 
година.  По време на подготовката на бюджета за 2008 г., през 2007 г. 
държавите-членки се съгласиха да следват проправения от Парламента път и 
да предвидят допълнително финансиране от Общността за „Галилео” и ЕТИ, а 
на по-късен етап за продоволствения инструмент и за приноса на ЕС към 
европейския план за икономическо възстановяване.  Тези финансови 
потребности (съответно 3,7 милиарда евро и 5 милиарда евро) бяха 
задоволени чрез мобилизиране на инструментите на МИС.  

3.2 ПО-НАТАТЪШНИ СТЪПКИ: МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД 

В третата декларация на МИС Комисията беше приканена да изготви цялостен 
преглед на финансовата рамка, обхващащ всички аспекти на разходите на 
ЕС (включително Общата селскостопанска политика) и на средствата 
(включително отстъпката за Обединеното кралство) и да докладва през 2008-
2009 г. Този преглед следва да бъде съпътстван от оценка на функционирането 
на МИС. 

На 25 март 2009 г. ЕП прие резолюция за укрепване на своята позиция с 
оглед на очакваните предложения на Комисията. 

ЕП настоя потребността от финансиране на нови приоритети да не 
застрашава средствата, заделени за съществуващи програми, по-
специално по функции 1а, 3 и 4. Те включват научни изследвания и иновации, 
нови предизвикателства, като например енергийна сигурност, изменение на 
климата, гражданство, свобода, сигурност и правосъдие и също така ОВППС. 
Парламентът също така призова за по-добро прилагане на някои общи 
принципи, като например съсредоточаване върху политиките с добавена 
стойност на ЕС, определянето на положителни и отрицателни приоритети, а 
не самоналожени тавани, по-добра гъвкавост и т.н. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯТА НА ЕП ОТ 29 МАРТ 2009 Г. ПРЕДЛОЖИ ТРИ СТЪПКИ ЗА 
МЕЖДИННИЯ ПРЕГЛЕД: 

1.   разрешаване на дефицитите и на остатъчните въпроси в контекста на 
годишните бюджетни процедури, включително евентуални потребности, 
възникващи от новите правомощия на ЕС съгласно Договора от Лисабон,  

2.  подготовка на евентуални корекции и удължаване на текущата МФР до 
2015/2016 г., за да бъде гарантиран безпроблемен преход за система на МФР с 
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продължителност от 5 години, която предоставя на всеки Парламент и на 
всяка Комисия, по време на техните съответни мандати, политическата 
отговорност за всяка МФР, съвместно с евентуални корекции и удължаване на 
текущите програми в съответствие с удължаването на МФР,  

3.  подготовка на следващата МФР с начало 2016/2017 г. (от избрания през 
2014 г. Парламент). 
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СОБСТВЕНИ РЕСУРСИ 

4. ИСТОРИЯ 

Член 269 от Договора за създаването на Европейската общност гласи: "Без да 
се засягат останалите приходи, бюджетът се финансира изцяло от собствени 
ресурси". 

1.3. ПРОГРЕСИВНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ 

Първоначално Европейските общности бяха финансирани чрез национални 
вноски. След решението от 21 април 1970 г. бюджетът на Общността се 
финансира от собствени ресурси, дължими на Общностите по право, без да е 
необходимо националните органи да вземат допълнително решение. 
Решението от 1970 г. осигури "традиционните собствени ресурси " (мита, 
селскостопански мита и налози върху захарта и изоглюкозата) и "собствен 
ресурс от ДДС", предназначен за балансиране на бюджета. "Четвърти ресурс", 
основан върху националния БВП, беше въведен през 1988 г. 

Постепенно ресурсът на база БНД се е превърнал в основен източник за 
финансиране на бюджета на ЕС, като в момента той е отговорен за повече от 
70% от съвкупните приходи, ДДС представлява около 15%, а традиционните 
собствени ресурси представляват остатъка.  

Други приходи, които допринасят за около 1% от бюджета, включват данъци 
върху заплатите, плащани от служители на ЕС, вноски за определени програми 
на ЕС от страна на държави, които не са членки на ЕС, както и от глоби, 
наложени на дружества, които нарушават законодателството в областта на 
защита на конкуренцията и други закони. 

1.4. СИСТЕМА, ЗАВЪРШЕНА С ПОМОЩТА НА МЕХАНИЗМИ ЗА 
КОРЕКЦИЯ 

"Отстъпката за обединеното кралство" беше въведена на 7 май 1985 г. след 
провеждането на заседанието на Европейския съвет от Фонтенбло. Отстъпката 
за Обединеното кралство е механизъм за компенсация, чрез който на 
Обединеното кралство се възстановяват две трети от разликата между неговия 
дял от приходите от ДДС и дела му от предоставеното финансиране от 
Общността. С цел запазване на наличните съвкупни собствени ресурси, 
отстъпката за Обединеното кралство се финансира посредством допълнително 
събиране на средства от държавите-членки, като се има предвид 75%-но 
намаление за Германия (въведено през 1985 г.) и за Нидерландия, Австрия и 
Швеция (договорено през 1999 г. по време на заседанието на Европейския 
съвет в Берлин). По този начин първоначалната отстъпка бива съпътствана от 
отстъпки към отстъпката. 

1.5. ЧАСТИЧНА ПРОМЯНА, ПРИЕТА ПО ВРЕМЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
СЪВЕТ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2005 Г. 

Европейският съвет от декември 2005 г. призова за допълнителни корекции на 
собствените ресурси, при намаляване на отстъпката за Обединеното кралство 
и същевременно въвеждане на допълнителни компенсации за стойността за 
отстъпката за редица държави-членки. Беше постигнато споразумение за 
следните корекции: 
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•  хармонизиране на изискуемата ставка по ДДС за всички държави-членки с 
изключение на Германия, Нидерландия, Швеция и Австрия, които следва 
да се възползват от по-ниски ставки за периода 2007-2013 г.; 

•  намаление с 605 милиона евро и 150 милиона евро на годишните брутни 
вноски за собствени ресурси за Нидерландия и Швеция за периода 2007-
2013 г.; 

•  корекция на изчислението на отстъпката за Обединеното кралство, 
ограничена до 10,5 милиарда евро за периода 2007-2013 г., посредством 
прогресивно намаляване на общите разпределени разходи, с изключение 
на ОСП, в държавите-членки, присъединили се след 30 април 2004 г. 

В допълнение към това, в споразумението относно Многогодишната финансова 
рамка за периода  2007-2013 г. беше въведена клауза за преразглеждане. 
Съветът призова Комисията да предприеме широкообхватен преглед, 
включващ всички аспекти на разходите и приходите, включително Общата 
селскостопанска политика и британската отстъпка, и да изготви доклад през 
2008 или 2009 г. 

5. ДЕЙСТВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

2.1 СИСТЕМА НА СОБСТВЕНИТЕ РЕСУРСИ, КРИТИКУВАНА ОТ ЕП 

В своята резолюция от 29 март 2007 г. относно на собствените ресурси 
Европейският парламент подчерта, че настоящата система на собствени 
ресурси, която зависи главно от вноските на държавите-членки, е 
антидемократична. Системата на собствените ресурси е сложна и 
неразбираема за европейските граждани. Тази система не допринася за 
видимостта на участието в полза на европейската интеграция и е довела до все 
по-трудни разисквания относно размера на вноските на държавите-членки. ЕП 
също така подчерта, че редица амбициозни европейски инициативи, като 
например "Галилео" или трансевропейските мрежи, са пострадали от липсата 
на финансиране. В допълнение към това, фактът, че 85% от собствените 
ресурси са по-скоро "вноски", отколкото действителни собствени ресурси, е 
довел до усложняване на разискванията относно "пропорционалната 
възвръщаемост", чрез която държавите-членки изчисляват своя нетен 
бюджетен баланс. 

В редица резолюции Европейският парламент подчерта липсата на приходи 
(т.е. таванът на собствените ресурси, фиксиран през 1992 г. в Единбург на 
1,24% от БНД1, никога не е бил постигнат; бюджетът на Общността е нараствал 
с по-бавни темпове, отколкото бюджетите на държавите-членки). Европейският 
парламент също така се изказа в полза на реформирането на системата на 
собствените ресурси. Бяха разработени предложения за гарантиране на 
бюджетната автономия на Съюза и за демократизиране и даване на по-голяма 
прозрачност за европейските граждани на начините за събиране на приходи. 

                                                 
1 След 2002 г. понятието брутен вътрешен продукт (БВП) е заменено с брутен национален доход 
(БНД). Таванът от 1,27% от БНД се равнява на 1,24% от БНД, в съответствие с новия 
статистически метод. 
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2.2 ДВУСТЕПЕНЕН ПОДХОД, ДОГОВОРЕН В РЕЗОЛЮЦИЯТА ОТ 29 
МАРТ 2007 Г. 

Резолюцията от 29 март 2007 г. относно бъдещето на собствените ресурси на 
Европейския съюз предостави определени насоки за прегледа на Комисията 
2008/2009 г. Тя също така дава ясен знак на държавните и правителствени 
ръководители относно позициите на техните парламенти, тъй като тази 
резолюция се основава върху доклад по собствена инициатива на Alain 
Lamassoure, който е бил във връзка с националните парламенти на държавите-
членки на ЕС с цел постигане на консенсус относно последователен подход 
относно бъдещето на собствените ресурси на ЕС. 

След като посочва недостатъците на настоящата финансова система, тази 
резолюция се застъпва за един прогресивен подход на два етапа. 

• Първият етап следва да спомогне за подобряване на настоящата система 
на национални вноски. Равенството и солидарността между държавите-
членки следва да бъдат съпътствани от ясно представяне, така че да 
бъдат разбираеми и прозрачни за представителите и за гражданите. 

• Вторият етап на реформата се изразява в създаването на действителна 
система на собствените ресурси, с цел съживяване на буквата и духа на 
Учредителните договори. Тази нова система ще бъде основана върху 
редица принципи , като например пълно зачитане на принципа на 
данъчния суверенитет на държавите-членки и принципа на данъчния 
неутралитет. Няма да бъдат увеличавани нито общият размер на 
публичните разходи, нито данъчната тежест на гражданите. В 
допълнение, мащабът на бюджета на ЕС ще остане непроменен и новата 
система ще бъде въвеждана постепенно. 

Бяха проучени няколко възможности. Осъществените контакти с националните 
парламенти показаха, че въпреки че времето за европейски данък още не е 
дошло, тази възможност не следва да се изключва. Резолюцията подчертава, 
въпреки това, че е от съществено значение да се проучи въпросът за 
създаването на нова система на собствени ресурси, основана на вече 
съществуващ в държавите-членки данък, като идеята е този данък, частично 
или изцяло, да бъде внасян пряко в бюджета на ЕС като същински източник на 
собствени ресурси, като по този начин се създаде пряка връзка между Съюза и 
европейските данъкоплатци. По време на обмена с националните парламенти и 
в докладите на Комисията относно реформата на системата на собствените 
ресурси бяха взети предвид редица евентуални данъци, включително ДДС, 
акцизи върху моторно гориво за транспорт и други енергийни данъци, данъци 
върху тютюневи изделия, алкохол и екоданъци. 

6. РАЗПОРЕДБИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ХОДА НА РАТИФИЦИРАНЕТО НА 
ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН 

Договорът от Лисабон открива пътя в тази посока (член 311 от ДФЕС 
(консолидирана версия), като заменя член 279 от Договора за създаване на 
Европейска общност.  

Той изисква бюджетът да бъде финансиран изцяло от собствени ресурси, 
предвижда Съветът да приеме единодушно и след провеждане на консултации 
с Парламента решение относно системата на собствени ресурси на Съюза, 
включително възможността за създаване на нови категории собствени ресурси 
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и  премахване на съществуващи такива. Това решение трябва да бъде 
ратифицирано от държавите-членки. То също така изисква Съюзът да си 
осигурява средствата, необходими за постигането на своите цели и 
осъществяването на своите политики. 

Що се отнася до промените в мерките по прилагане на собствените ресурси, и 
като има предвид, че преди Съветът е бил задължен да се консултира с 
Парламента, според новия договор Съветът може да действа единствено след 
като е получил съгласието на Парламента. 

По този начин, въпреки че в своята резолюция от 18 март 2009 г. относно 
финансовите аспекти на Договора от Лисабон ЕП изрази съжаление от факта, 
че държавите-членки не са се възползвали от възможността да установят 
система на истински собствени ресурси на Съюза и че не е бил отбелязан 
напредък по отношение на приобщаването на ЕП в процеса на определяне на 
границите и естеството на наличните собствени ресурси, той приветства 
положените усилия по отношение на възможността да се приемат мерки за 
изпълнение на решението за собствените ресурси. 
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ПО-ТЯСНА ВРЪЗКА МЕЖДУ БЮДЖЕТ И 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

 
Законодателството и бюджетът са тясно свързани.  ЕП играе ключова роля в 
качеството си както на бюджетен, така и на законодателен орган. Докато 
специализираните законодателни комисии водят преговори с Комисията и 
Съвета относно законодателните аспекти на инициативите на Общността, 
(напр. същност на политики, програми, действия и т.н.), комисията по бюджети 
води преговори със Съвета относно бюджетните аспекти на всяка програма на 
ЕС и относно финансовия пакет на всяка инициатива. Нито една програма или 
инициатива с финансово въздействие не може да бъде приета без 
определянето на бюджет от страна на бюджетния орган. 

2. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ И 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОМИСИИ НА ЕП 

2.1. СТАНОВИЩА 

Освен най-видимата дейност на комисията по бюджети - годишната бюджетна 
процедура, комисията участва постоянно в законодателните процедури на 
всяка специализирана комисия. Комисията по бюджети приема становища за 
специализираните комисии с оглед както на законодателни, така и на 
незаконодателни дейности. 
Що се отнася до законодателните предложения с бюджетно отражение, 
предоставените от комисията по бюджети становища имат за цел да установят 
финансовата съвместимост на всяко законодателно предложение с таваните 
на функциите на Многогодишната финансова рамка (МФР). В допълнение към 
това, по време на годишната бюджетна процедура становищата на комисията 
имат за цел да установят спазването на финансовите пакети на програмите на 
ЕС, заложени в законодателната процедура, с която се занимават 
специализираните комисии. Също така правилникът за дейността (член 50) 
предвижда процедура за засилено сътрудничество, когато въпрос на 
компетенция относно определен случай попада почти в равни пропорции в 
компетенциите на две или повече комисии.  
По отношение на незаконодателни дейности (доклади по собствена 
инициатива), комисията по бюджети предоставя становища относно проекти на 
политически резолюции, свързани с различни политически сектори, наред с 
другото, подчертано, относно финансовите аспекти на тези политики и 
основните принципи на правилното бюджетно управление. 

2.2. РОЛЯ НА КОМИСИЯТА В УСЛОВИЯТА НА НЕОЧАКВАНИ СЪБИТИЯ, 
В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ КОМИСИИ  

1.2.1 Фонд за солидарност  и Фонд за приспособяване към 
глобализацията  

Комисията по бюджети преговаря с другото направление на бюджетния орган с 
цел финансиране на непредвидени разходи. 

Такъв е случаят с мобилизирането на Фонда за солидарност в случай на 
национални бедствия, които засягат държава-членка. Комисията по бюджети е 
водеща в тази процедура, а комисията по регионално развитие предоставя 
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становище по въпроса. Същият е случаят с мобилизирането на Фонда за 
приспособяване към глобализацията в полза на дружества от държава-членка, 
които са засегнати от световната икономическа криза. Също и в тези случаи 
комисията по бюджети е водеща, а комисията по заетост предоставя 
становище. 

 

1.2.2 "Галилео" и Европейският план за икономическо 
възстановяване: два примера за успешно сътрудничество между 
комисията по бюджети и специализираната комисия по промишленост, 
изследвания и енергетика (ITRE) 

  
Освен гореспоменатото мобилизиране на двата европейски фонда, неотдавна 
възникнаха два специфични случая, когато комисията по бюджети беше 
призована да води преговори относно непредвидени разходи в сътрудничество 
със специализирана комисия.  

Първият случай се отнася до "Галилео", след като частните дружества, 
участващи във финансирането на програмата, се отказаха от своето решение 
през септември 2008 г. Комисията ITRE - отговаряща за предложения 
регламент относно продължаване на изпълнението на европейските програми 
за спътникова радионавигация (EGNOS и „Галилео“) - не беше в състояние да 
приеме законодателното предложение на Комисията, тъй като не 
съществуваше съответен финансов пакет.  

Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. предвижда 
възможността да се изменя МФР с цел да се реагира при непредвидени 
ситуации. В своето решение от 19 септември Комисията предвиждаше да 
преразгледа МФР с цел осигуряване на допълнителни 2,4 милиарда евро, 
необходими за фазите на разгръщане и действие на програмата "Галилео". 

По време на бюджетната процедура за 2008 г. на първо четене Парламентът 
приветства решението на Комисията за преразглеждане на МФР. По време на 
съгласуването във връзка с бюджетната процедура, проведено на 23 ноември 
2007 г., ЕП настоя за преразглеждане на МФР.  

След дълги преговори Съветът се приближи към изискванията на Парламента 
в съответствие с разпоредбите на междуинституционалното споразумение от 
17 май 2006 г. Общото споразумение между комисията по бюджети и Съвета 
определи преразглеждането на МФР на 1,6 милиарда евро, като добави 200 
милиона евро от преразпределение на програми на Общността по функция 1а, 
400 милиона евро от промяна на приоритетите по Седма рамкова програма за 
научни изследвания -Евратом, както и от мобилизирането на Инструмента за 
гъвкавост за сумата 200 милиона евро.  Споразумението беше в съответствие с 
абсолютния приоритет на ЕП за ненамаляване на финансовите пакети на 
многогодишните програми. 

Комисията по бюджети прие предложение за решение за промяна на МФР. 
Комисията ITRE, отговаряща за законодателното предложение, успя да приеме 
законодателно предложение за "Галилео" и да представи доклад в пленарната 
зала. 
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Вторият случай засяга Европейския план за икономическо възстановяване, 
предложен от Комисията през януари 2009 г. с цел подпомагане на 
икономиката на ЕС в условията на световната финансова и икономическа 
криза. Комисията по бюджети води преговори със Съвета по финансовите 
аспекти на предложението на Комисията, по-специално относно източника на 5 
милиарда евро, които следва да бъдат заделени отчасти за енергийния сектор, 
отчасти за разработването на широколентова интернет връзка в селските 
райони и за укрепване на действията, свързани с "новите предизвикателства", 
определени в контекста на прегледа на състоянието на Общата 
селскостопанска политика. 

 Постигнатото на 2 април 2009 г. споразумение установи подход, състоящ се от 
два етапа:  

o  Етап 1:  2,6 милиарда евро:  

Таванът на функция 1а беше увеличен с 2 милиарда евро чрез намаляване на 
тавана на функция 2 със същата сума. От бюджета за 2009 г. бяха добавени 
600 милиона евро за развитие на селските райони.  

o Етап 2:  2,4 милиарда евро:  

останалите 2,4 милиарда следваше да бъдат осигурени чрез компенсация при 
съгласуването на бюджетната процедура за 2010 г. и 2011 г. с помощта на 
всички бюджетни средства, предвидени в нейната правна рамка и без да се 
засягат финансовите пакети на програмите, предмет на съвместно решение, и 
годишната бюджетна процедура. 

В този случай резултатът от преговорите беше отново приемлив за ЕП, тъй 
като бе приет принципът на ненамаляване на финансовите пакети на 
многогодишните финансови програми.  

След това комисията по бюджети одобри промяната на МФР в съответствие с 
постигнатото със Съвета споразумение. Като следствие от това комисията 
ITRE беше в състояние да одобри законодателното предложение и да го 
предаде в пленарна зала за окончателно приемане. 
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ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ 

 

След Договора, Финансовият регламент (ФР) е главният източник на 
информация относно принципите и процедурите в основата на изработването, 
приемането и изпълнението на бюджета на Европейския съюз и контрола на 
финансите на Европейските общности. Правилата за неговото прилагане 
съдържат по-подробни технически правила, необходими за прилагането на 
Финансовия регламент. 

Въпреки че член 279 на Договора за създаване на Европейска общност 
предвижда само консултиране с Парламента при изготвянето на финансови 
регламенти, Европейският парламент изигра важна роля в процедурата. 

По време на шестия парламентарен мандат бяха в сила две версии на 
Финансовия регламент: версията от 2002 г. и версията от 2006 г.2 
1. ОБЩ КОНТЕКСТ: ОСНОВНИТЕ АСПЕКТИ НА 

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕГЛАМЕНТ ПРЕЗ 2002 
г. 

1.1 Преразглеждането на ФР през 2002 г. беше първото му основно 
преразглеждане след 1977 г. 

Преработката та Финансовия регламент, датиращ от декември 1977 г., беше 
един от основните елементи на административната и финансовата 
реформа3, която беше първата задача, възложена на Комисията Проди, 
назначена през септември 1999 г. Целта на преработката беше осигуряване на 
подходящо управление на фондовете на ЕС, обемът на които бе нараснал 
значително. 

1.2 Две основни промени бяха приети на 25 юни 2002 г. 

o Реформа на финансовия контрол и увеличение на 
отговорностите та Генералната дирекция  

Финансовият регламент от 1977 г. се основаваше на система на 
предварителен контрол от страна на централния финансов контрольор на 
всяка институция. Преработката му през 2002 г. даде повече правомощия и 
отговорности на разпоредителите с бюджетни кредити в Генералните 
дирекции.  Децентрализирана система на предварителен и последващ контрол 
дава възможност на разпоредителите с бюджетни кредити да разпореждат 
разходи без това да изисква предварително одобрение от централния 
контрольор, които след това обаче  подлежат на различни видове контрол, 
включително контрол, свързан с вътрешен одит. Финансовите участници носят 
по-голяма отговорност и всяка Генерална дирекция трябва да представя 
годишен отчет на дейността си заедно с  декларация за достоверността и 
точността на отчета. 

o Реформа в счетоводството 

                                                 
2 Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г., 
3 Бяла книга „Реформиране на Комисията“: COM(2000) 10 окончателен, от 18.01.2000 г. 
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Втората основна промяна при преработката на Финансовия регламент през 
2002 г. е преминаването от счетоводство на парична база към модерно 
счетоводство на базата на текущо начисляване, което позволява 
признаване на събитията и сделките в момента на тяхното реализиране, а не 
само когато парите в брой са получени или платени.  

2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕГЛАМЕНТ ПРЕЗ 2006 г. И 
ОСНОВНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА ЕП 

2.1 ГРАФИК И ПРОЦЕДУРА 

Финансовият регламент се подлага на преглед всеки три години или когато 
това се окаже необходимо. Комисията направи първите си предложения през 
2005 г., което бе последвано от две години преговори със Съвета и 
Парламента преди постигането на съгласие.  

Въпреки че член 279 на Договора за ЕО предвижда Парламентът да бъде само 
консултиран по предложението за Финансов регламент,  при 
преразглеждането на Финансовия регламент през 2002 г. ЕП счете, че 
поради значителните си последствия за бюджета Финансовият регламент не 
може да бъде приет едностранно само от едно от направленията на бюджетния 
орган.  В съответствие със Съвместната декларация от 4 март 1975 г. е 
постигнато съгласие за процедура на съгласуване и ЕП участва като 
равноправен партньор. 

Финансовият регламент, приет на 13 декември 2006 г., изменя повече от 
половината от членовете на Финансовия регламент, приет на 25 юни 2002 г.  

2.2 ЦЕЛТА НА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ФИНАНСОВИЯ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕЗ 2006  г. 

Целите на преразглеждането на Финансовия регламент през 2006 г. бяха 
опростяване на финансовите процедури и повишаване на ефективността и 
прозрачността на разходването на средства на ЕС. Тъй като при 
първоначалното въвеждане на Финансовия регламент и на правилата за 
неговото прилагане бенефициерите на средства от ЕС и използващите 
Финансовия регламент се оплакваха от прекалената му сложност, възникна 
необходимост от създаване на подобрен финансов регламент за новото 
поколение програми, финансирани от ЕС (2007-2013 г.) като структурните 
фондове или Рамковата програма за научни изследвания и технологично 
развитие. 

2.3 ЕП ВЗЕ АКТИВНО УЧАСТИЕ В ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА 
ФИНАНСОВИЯ РЕГЛАМЕНТ 

ЕП оказа силна подкрепа на и влияние върху новото преразглеждане на 
финансовия регламент. Той взе активно участие в неговото опростяване. ЕП 
призова за по-голяма прозрачност и за постигане на правилно равновесие 
между  процедури, улесняващи потребителите, защитата на финансовите 
интереси на ЕС и в крайна сметка на данъкоплатците и принципа за 
пропорционалност на административните разходи.  

Както беше подчертано от докладчика на BUDG/CONT на ЕП в становището на 
CONT за BUDG, Финансовият регламент, приет през 2002 г., съдържа сложни 
процедурни разпоредби, които водят до „бюрократизация на процесите, 
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проточващи се във времето процедури и опити за избягване на отговорността 
чрез включване на възможно най-много йерархии и процедурни етапи." Освен 
това кандидатите за безвъзмездни средства и  участниците в търгове за 
поръчки трябваше да преминават през сложни и скъпи процедури за 
кандидатстване. 

2.4 ПОСТИЖЕНИЯТА НА ЕП ПРИ ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА 
ФИНАНСОВИЯ РЕГЛАМЕНТ ПРЕЗ 2006 г. 

Въпреки първоначалните реакции на Съвета ЕП успя да въведе принципа на 
пропорциалността. 

Този принцип беше въведен в тръжната система и в системата за отпускане 
на безвъзмездна помощ с цел ускоряване на процедурите и намаляване на 
бюрокрацията. ЕП постигна отстъпка, според която процедурните изисквания 
и необходимите документи следва да бъдат пропорционални на 
отпусканата сума или на други свързани разходи и рискове. Този подход 
облагодетелства преди всичко  малките структури, като малките и средните 
предприятия, училищата и университетите, които обикновено са бенефициери 
на малки безвъзмездни суми или поръчки.  

Принципът за пропорционалност също така засяга административната 
дейност, при която мерките за проверка следва да са пропорционални на 
съответните суми и рискове.  

Освен това ЕП предложи изменения, които бяха приети, за спазване на 
принципа на пропорционалността по отношение на отговорността, която 
носят  разпоредителите с бюджетни кредити, а именно, че отговорността, 
която се търси от тях, следва да бъде съразмерна със степента на 
нарушението. В случаите на проявена небрежност отговорността, която се 
търси от разпоредителите с бюджетни кредити, е сведена до 12 месечни 
заплати, докато в случаите на умишлено правонарушение се налага пълна 
компенсация на нанесените щети. 

Някои от най-спорните въпроси по отношение на прозрачността бяха 
свързани със създаването на база данни на участници, отстранени от 
търгове за обществени поръчки и разкриването на информация за 
бенефициери на средства от селскостопанските фондове. Тази степен на 
прозрачност беше постигната благодарение на натиска, оказан от Парламента. 

Друг спорен въпрос се отнасяше до увеличаване на възможностите на 
европейските политически партии за дългосрочно финансово планиране 
и въвеждането на изключение от правилото за нереализиране на печалба, за 
да стане възможен преносът на част от излишъка. Това беше прието през 2007 
г. 

Освен това ЕП успя да запази своите прерогативи по отношение на 
прехвърлянето на бюджетни кредити от една глава на бюджета в друга по 
време на бюджетната година и правото си за информация. 
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АГЕНЦИИ 

В момента съществуват два вида Европейски агенции. 

Децентрализираните агенции (наричани също така регулаторни или 
традиционни агенции) представляват юридически лица, създадени от 
европейския законодател с цел подпомагане на изпълнението на определена 
европейска политика. Те притежават правен статут и административна и 
финансова автономност. Повечето от тях са изцяло или частично финансирани 
чрез субсидия от бюджета на ЕС и са обект на правилата на Финансовия 
регламент.  

Децентрализираните агенции могат да развиват различни дейности: да 
подпомагат регулирането на определен сектор като понякога вземат отделни 
правно обвързващи решения; да предоставят техническа и научна помощ на 
европейските институции или на държави-членки, понякога под формата на 
доклади от проверки; да насърчават сътрудничеството между националните 
органи, понякога чрез развиване на оперативни дейности в своята област на 
дейност; да предоставят освен това информационни услуги и услуги, свързани 
с обмен на контакти.   

Съществуват 26 децентрализирани агенции (една от които е в процес на 
закриване), сред които тези от първия и втория стълб. Още три са в процес на 
създаване. Успоредно с това съществуват 3 агенции в рамките на втория 
стълб, но те са изцяло междуправителствени (включително по отношение на 
финансирането). През 2009 г. средствата, отделени от бюджета на ЕС за 
децентрализираните агенции, надвишават 580,3 милиона евро.   Техният щат, 
включващ всички категории, наброява над 5 000 длъжности,  4 211 от които за 
временно нает персонал. 

Изпълнителните агенции се създават с решение на Комисията за изпълнение 
на част или цяла програма на Общността или на проект от името на Комисията 
и под нейна отговорност. Те са изцяло под контрола на Комисията, която носи 
пълната отговорност за тях. Административните им разходи (основно за 
заплащане на служителите) се финансират от бюджета на Съюза, Раздел 3 
(Комисия) и не са по функция 5 (Администрация) на Многогодишната 
финансова рамка.  По отношение на бюджета ЕП ги разглежда като част от 
бюджета на Комисията. 

В момента има шест изпълнителни агенции. През 2009 г. в бюджетът на ЕС са 
заделени 139,7 милиона евро за функционирането на тези агенции. През 2009 
г. за тях работят 368 срочно наети лица и 941 договорно наети лица (и 30 
командировани национални експерти). 

ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА ЕП ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИТЕ АГЕНЦИИ 

ЕП играе важна роля по отношение на децентрализираните агенции. Първите 
агенции бяха създадени със законодателен акт на Съвета и Парламента.  
Тогава единственият бюджетен инструмент за наблюдаването им беше 
годишният бюджет, при приемането на който Парламентът гласува субсидия за 
агенцията (обикновено под формата на незадължителен разход, което 
означава, че ЕП има последната дума), и процедурата по освобождаване от 
отговорност, при която ЕП освобождава от отговорност поотделно всяка 
агенция, която получава субсидия от ЕС, за изпълнението на годишния й 
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бюджет.  Парламентът използва този инструмент за развитие на контрола си 
върху финансовото управление на агенциите: ЕП не само приема субсидията 
за агенцията, но и щатното й разписание, определящо нейния щат. Освен това 
ЕП успя да наложи на агенциите представянето на годишни работни програми, 
стратегически многогодишни планове, многогодишни планове в областта на 
щатната политика, редовни оценки на техните дейности, и т.н. 

През последния парламентарен мандат, ЕП успя да включи в 
Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление принцип, според който, при създаване на нова агенция 
двете направления на бюджетния орган следва да постигнат своевременно 
споразумение относно финансирането на тази нова агенция4. Чрез въвеждане 
на този принцип ЕП целеше гарантиране на наличността на необходимите 
финансови средства за правилното функциониране на новите агенции и 
избягване на финансирането на новите агенции чрез преработване на 
програмите или използване на резерви: новите агенции може да се нуждаят от 
„свежи” пари. Това се считаше за особено важно в период на обявяване на 
нова вълна на децентрализирани агенции на фона на оскъдни средства и опит, 
който показваше, че създаването на агенции често зависи повече от волята на 
държавите-членки да осигурят присъствието на престижна европейска агенция 
на своя територия, отколкото от евентуалната  добавената стойност на новите 
агенции за управлението на европейско равнище.    

С развитието на правомощията на ЕП в процеса на съвместно вземане на 
законодателни решения стана ясно, че агенциите следва да се създават със 
законодателен акт и съгласно процедурата на съвместно вземане на решения 
на ЕП и Съвета, като по този начин се увеличават възможностите на ЕП при 
определяне на структурата и начина на функциониране на агенциите.  

На нивото на годишните бюджетни процедури през 2005 г. ЕП осигури 
допълнително финансиране за децентрализираните агенции, възлизащо на 
40 милиона евро чрез Инструмента за гъвкавост, с цел да се гарантират и 
подсилят приоритетите на Парламента, както и да се осигури на агенциите 
нужното финансиране за изпълнение на задачите им. Увеличението на броя  на 
агенциите и нарастващото им въздействие върху бюджета, предимно по 
функция 3, предизвика загриженост от страна на Парламента, който подчерта 
политическата си воля да усили още повече своя контрол върху агенциите 
както на политическо, така и на бюджетно равнище.  

По време на бюджетната процедура за 2007 г., Парламентът, Съветът и 
Комисията постигнаха споразумение за обща декларация относно планираните 
три нови агенции. Декларацията даде формален израз на позицията на ЕП 
относно създаването на децентрализирани агенции (информация за 
въздействието върху бюджета, както е предвидено в член 47 от новото 
Междуинституционално споразумение). Парламентът възстанови ППБ 
кредитите за 2007 г. , но част от тях бяха заделени под формата на резерв в 
очакване на съобщенията за оценките на агенциите.  

Финансирането и управлението на агенциите на ЕС бе в центъра на 
разискванията и по време на бюджетната процедура за 2008 г.  След 
                                                 
4 "47. Когато разработва предложение за създаване на нова агенция, Комисията прави оценка на 
бюджетните последици в съответната позиция в разходната част. На основата на тази 
информация и без да се накърняват законодателните процедури във връзка със създаването на 
агенцията, двете направления на бюджетния орган се ангажират в рамките на бюджетното 
сътрудничество да постигнат своевременно споразумение за финансирането на агенцията.”  
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съгласуването след второ четене бяха приети съвместни декларации , 
целящи осъществяване на по-добър контрол върху създаването, развитието и 
финансирането на агенциите на ЕС.  Те се отнасяха преди всичко до: 

o прехвърлените приходи, особено тези, свързани с 
децентрализирани агенции, 

o  създаването, оценката и финансирането на агенциите на ЕС. 

Обемът на бюджетните редове, отнасящи се до финансирането на 
децентрализираните агенции, нарасна с над 20% и бюджетът за "Фронтекс" се 
удвои, в съответствие с желанието на Парламента.  

При съставянето на бюджета за 2009 г.  преди предлагането на субсидията за 
всяка агенция бяха взети предвид прехвърлените приходи и излишъка за 
предишните години.  

И накрая във връзка с бъдещото развитие на агенциите беше приета 
съвместна декларация за незабавно създаване на междуинституционална 
работна група, което стана факт през декември 2008 г. Тази 
междуинституционална група, в която ЕП има петима представители, ще се 
опита да постигне общ подход по въпроси като ролята и мястото на агенциите в 
междуинституционалното пространство, създаването, структурата и 
функционирането на тези агенции, тяхното финансиране, бюджет, управление 
и контрол, основаващ се на задълбочена оценка на съществуващото 
положение. Всъщност преди известно време Комисията, с подкрепата на ЕП, 
представи предложение за междуинституционално споразумение по тези 
въпроси, но отхвърлянето му от Съвета доведе до неговото оттегляне. В 
момента се работи на техническо равнище, като успоредно с това се прави 
външна оценка на функционирането на цялостната система на агенциите. 
Очаква се до края на годината оценката и техническата работа да приключат, 
за да може работната група да заработи и да представи своите заключения до 
края на 2010 г.  
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ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ 
 

Настоящият раздел определя понятията пилотни проекти и подготвителни 
действия и описва правилата, определящи тяхното използване, прави преглед 
на изпълнението на пилотни проекти и подготвителни действия от 2000 г. насам 
и накрая разглежда въздействието им върху законодателния дневен ред.   

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОНЯТИЯТА "ПИЛОТЕН ПРОЕКТ" И 
"ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ" И ПРАВИЛА, ОПРЕДЕЛЯЩИ 
ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ  

 
Според общото правило усвояването на бюджетните кредити, записани в 
бюджета за която и да е област на дейност на Общностите или на Европейския 
съюз, се предшества от приемане на основен акт.  Въпреки това, член 49 на 
Финансовия регламент5 разрешава изпълнението на следните дейности  без 
основен акт, при условие че са от компетенциите на Общностите или на Съюза: 

а) бюджетни кредити за пилотни схеми от експериментален характер, 
създадени за изпитване на осъществимостта на определена дейност и нейната 
целесъобразност. Съответните бюджетни кредити за поети задължения могат 
да се запишат в бюджета само за две поредни финансови години; 

б) бюджетни кредити за подготвителни действия, в областите на приложение 
на  Договора за ЕО и Договора за Евратом и на Дял VI от Договора за 
Европейски съюз, предназначени за подготовка на предложения с оглед 
одобряване на бъдещи дейности. При подготвителните действия следва да се 
съблюдава последователен подход и те могат да бъдат под различна форма. 
Съответните бюджетни кредити по задължения могат да бъдат записани в 
бюджета за не повече от три поредни финансови години. Законодателната 
процедура трябва да бъде приключена преди края на третата финансова 
година. В хода на законодателния процес, бюджетните кредити за поети 
задължения трябва да съответстват на конкретните характеристики на 
подготвителното действие във връзка с предвидените дейности, преследваните 
цели и бенефициерите. Следователно, използваните средства не могат да 
съответстват по обем на средствата, предвидени за финансиране на 
определената дейност. 

В Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина6 са 
определени общите лимити за бюджетните кредити, които могат да се отпускат 
за пилотни проекти (ПП) и подготвителни действия (ПД).  За периода 2007-2013 
годишният лимит за бюджетни кредити за пилотни проекти е 40 милиона евро, 
за нови подготвителни действия 50 милиона евро, а за всички подготвителни 
действия 100 милиона евро. 

                                                 
5 Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия 
регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 
1). 
6 Междуинституционално споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, 
Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление – 
включително Многогодишната финансова рамка 2007-2013 г. (OВ C 139, 14.6.2006 г). 
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2. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ 

Проучване, проведено от комисията по бюджети за историята на ПП и ПД и 
използването им от 2000 г. насам7 ,показва, че след бавен старт използването 
на пакетите, разрешени за ПП и ПД, се подобрява значително през 
разглеждания период. Докато горните граници за всички ПД са напълно 
спазени през целия период, горната граница за нови ПД беше надвишена през 
2008 г., а горната граница за ПП беше надвишена през 2006 и 2007 г.  

По отношение на резултатите, въпреки че по-голямата част от ПП, които бяха 
завършени през 2000-2008 г., бяха продължени чрез трансформиране в ПД, 
чрез включване в съществуващо правно основание или чрез приемане на ново 
правно основание, 40 % от тях все пак бяха изоставени. Само 16 % от ПД бяха 
изоставени – останалите бяха продължени или чрез включване в вече 
съществуващо правно основание - тъй като дейностите, които покриваха се 
изпълняваха другаде, или чрез приемане на ново правно основание. 

По време на последната финансова перспектива най-големият дял от 
средствата за ПП и ПД бяха за дейности в рамките на политиката за вътрешния 
пазар, а в сегашната финансова рамка най-големият дял досега е за дейности 
в областта на предприемачеството.  Най-големите дялове от бюджета за ПП и 
ПД  са заделени през 2001 г.  в областта на вътрешните политики (1,1%) и през 
2007 г. в областта на гражданството, свободата, сигурността и правосъдието 
(1.5%).   

3. ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПИЛОТНИТЕ ПРОЕКТИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ 
ДЕЙСТВИЯ 

И трите институции могат да предлагат пилотни проекти (ПП) и подготвителни 
действия (ПД). Въпреки това досега по-голямата част от предложените 
инициативи идват от Европейския парламент. Фактът, че много от тези 
предложения доведоха до приемането на нови правни основания или 
изменение на съществуващи правни основание за включване на предложените 
дейности, ясно показва, че ПП и ПД дават на Европейския парламент важна 
възможност да поема инициатива и да оказва влияние върху законодателния 
дневен ред. Предложени досега от Европейския парламент ПП и ПД са имали 
законодателни последствия в много области и по-специално в областта на 
свободата, правосъдието и сигурността, както и в областите на 
предприемачеството, заетостта и социалното дело, селското стопанство, 
информационното общество и медиите, образованието и културата, 
здравеопазването и защитата на потребителите и външните отношения.   
 
 

                                                 
7 Проучване относно Последващи действия по пилотни проекти и подготвителни дейности, 
7.4.2009 г., публикуван на  http://www.europarl.europa.eu/studies. 
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ЧАСТ 2 

 

БЮДЖЕТНИ МЕХАНИЗМИ В ГОДИШНИТЕ И 
МНОГОГОДИШНИ ПРОЦЕДУРИ 

 

 
 
 
 
 
 
За допълнителни подробности и основни данни за Многогодишната 
финансова рамка за периода 2007-2013 г., както и за годишните бюджетни 
процедури от шестия парламентарен мандат, се обръщайте също така към 
отделното проучване, поръчано от комисията по бюджети и изготвено от 
Отдела по бюджетни въпроси относно  "Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. и бюджетните процедури за периода 2005-
2009 г." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DV\785929BG.doc 27/65  

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МНОГОГОДИШНАТА РАМКА? 
 

Годишните бюджетни процедури се провеждат в Многогодишна финансова 
рамка (МФР), приета с помощта на Междуинституционално споразумение за 
бюджетната дисциплина и доброто финансово управление 

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА 
 
След реформата през 1988 г. бюджетната процедура е поставена в рамките на 
многогодишна финансова рамка чрез приемане на Междуинситуционални 
споразумения (МИС), с цел предотвратяване или превъзмогване на риска от 
сериозни конфликти по време на годишните бюджетни процедури. 

Въпреки че МИС нямат правно основание съгласно настоящия Договор (от 
Ница), те са станали основа на междуинституциалните отношения в областта 
на бюджета. Въвеждането им гарантира навременното приемане на годишните 
бюджети. 
Последното МИС беше прието на 14 май 2006 г. Целта на това МИС беше да 
се затегне бюджетната дисциплина, да се подобри функционирането на 
годишната бюджетна процедура и сътрудничеството между институциите по 
бюджетните въпроси, както и да се гарантира добро финансово управление.  
МИС се състои от три части: 
- Част I: Многогодишната финансова програма (обяснена по-долу) 
- Част II: Мерки за подобряване на междуинституционалното сътрудничество по 
време на бюджетната процедура 
- Част IIІ: Добро финансово управление на фондовете на ЕС. 
 
Забележка:  Ако Договорът от Лисабон бъде приет, Многогодишната 
финансова рамка ще бъде адаптирана чрез специална законодателна 
процедура и ще стане правно обвързваща (член 312 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, консолидирана версия). 

 

МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА (МФР) 2007-2013 г.  
 

a) Горни граници, функции и технически корекции 

• Определят се няколко горни граници 
Решението за собствените ресурси поставя общата годишна горна граница 
за собствени ресурси на 1,24% от Брутния национален доход. Тази горна 
граница определя максималната сума на годишните разходи на Общността под 
формата на бюджетни кредити за плащания и поети задължения. 
В съответствие с горните граници, определени в решението за 
собствените ресурси, Финансовата рамка определя лимитите за 
увеличението на разходите по категории („функции”) (вж. по-долу) на 
бюджетните кредити за поети задължения и за общите разходи за кредити по 
плащания за всяко година от периода. 

• Технически корекции на Финансовата перспектива 
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Всяка година Комисията прави предложение за техническа корекция на 
Финансовата рамка за следващата година. Това се дължи главно на факта, че 
финансовата рамка се основава на постоянни цени и всяка година трябва да 
бъде коригирана, за да се отчете инфлацията.  

• Разходите на ЕС се разделят на 6 функции 
функция 1:  Устойчив растеж подфункция 1а:  Конкурентоспособност 

за растеж и заетост 
подфункция 1б:  Сближаване за растеж 
и заетост 

функция 2:  Опазване и управление на природните ресурси 
функция 3:  Гражданство, свобода, 
сигурност и правосъдие 

подфункция 3а:  Свобода, сигурност и 
правосъдие 
подфункция 3б:  Гражданство 

функция 4:  ЕС като фактор от световно значение 
функция 5:  Администрация 
функция 6:  Компенсации 

Въвеждането на финансова рамка улесни годишните преговори по бюджета и 
доведе до разработването на инструменти за многогодишно финансово 
програмиране (многогодишните програми на ЕС). 

Преглед на бюджетите в периода 2005-2009, сравнени с годишните горни 
граници, определени от Финансовите перспективи/МФР за периода 2005-2009 г. 
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b) Инструменти за увеличаване на гъвкавостта 
 
Използването на следните инструменти позволява включването на нови 
бюджетни кредити за поети задължения в бюджета, като при необходимост се 
надвишават горните граници, определени във Финансовата рамка. 

 Преразглеждането на Финансовата рамка е начин за справяне с 
непредвидени обстоятелства, при условие, че не се надвишава горната 
граница за собствени ресурси. Решението за преразглеждане се взема 
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съвместно от двете направления на бюджетния орган, по предложение на 
Комисията, в съответствие с правилата за гласуване съгласно член 272, 
параграф 9 от Договора за ЕО (ако обаче увеличението надвишава 0,03% от 
БНД, решението на Съвета трябва да е единодушно). 
Междуинституционалното споразумение поставя следните условия за 
процедурата по преразглеждане на финансовата рамка.  

- преразглеждането трябва да бъде предложено и прието преди 
започването на бюджетната процедура за съответната година (или за първата 
година на съответния период), 

- за да се гарантира бюджетна дисциплина, преди каквото и да било 
преразглеждане, институцията трябва да установи възможностите за 
преразпределение на бюджетни кредити или в рамките на съответната 
функция, или чрез преразпределение на бюджетни кредити между различните 
функции на финансовата рамка, 

- преразглеждането на задължителни разходи не може да води до 
намаляване на наличната сума за незадължителни разходи, 

- всяко преразглеждане трябва да поддържа подходящо съотношение 
между поетите задължения и плащанията. 

 Инструментът за гъвкавост покрива ясно определени разходи, които не 
могат да бъдат финансирани в рамките на горните граници за съответната 
финансова година. Максималната годишна сума на която той може да възлиза 
е 200 милиона евро по текущи цени. Остатъкът, който не е бил използван през 
година N, може да бъде пренасян до година N+2, което е нова възможност в 
сравнение с предишните финансови перспективи. 

 Фондът за солидарност дава възможност за бърз отговор в случай на 
природни бедствия и големи аварии на територията на държава-членка или 
страна кандидат за членство. Максималният годишен размер не може да 
превишава 1 милиард евро по текущи цени. 

 Резервът за непредвидени ситуации дава възможност за бърз отговор 
на конкретна нужда от помощ на държави, които не са членки на ЕС, 
вследствие на събития, които не са могли да бъдат предвидени при 
приемането на бюджета. На първо място това се отнася за хуманитарни 
операции, но резервът също така би могъл да бъде използван за управление 
на кризи и защита. След приемането на МИС от 17 май 2006 г., Резервът за 
непредвидени ситуации беше изваден от Многогодишната финансова рамка. 
Годишният размер на резерва е 221 милиона евро по текущи цени. 

 Фондът за приспособяване към глобализацията беше създаден през 
2005 г. Чрез него може да се предостави допълнителна подкрепа за работници, 
засегнати от последствията на големи икономически и структурни промени; 
неговият размер не може да надвишава 500 милиона евро на година по 
текущи цени. 

 
В периода от 2007 г. до средата на 2009 г. гореспоменатите инструменти бяха 
мобилизирани както следва: 
 

БЮДЖЕТ ЗА КАКВО? ИНСТРУМЕНТ КОЛКО? 
(m€) 

Палестина. 
Резерв за непредвидени 
ситуации8 
 

492007 

Гърция, Унгария, Германия, Фонд за солидарност на 197

                                                 
8 След 2007 г. Резервът за непредвидени ситуации се добавя към горните граници във МФР. 
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БЮДЖЕТ ЗА КАКВО? ИНСТРУМЕНТ КОЛКО? 
(m€) 

Франция ЕС 

Франция, Германия, 
Финландия 

Европейски фонд за 
приспособяване към 
глобализацията 

19

Галилео, ОВППС Гъвкавост 270

Галилео, ЕТИ Преразглеждане на МФР 
(за 2008-2013 г.) 1 600

Италия, Малта, Португалия, 
Испания, Литва 

Европейски фонд за 
приспособяване към 
глобализацията 

49

Обединено кралство, Гърция, 
Словения, Франция, Кипър 

Фонд за солидарност на 
ЕС 281

2008 

Продоволствен инструмент Резерв за непредвидени 
ситуации (вкл. допълване) 262

Резерв за непредвидени 
ситуации 79

Гъвкавост 420
Продоволствен инструмент 

Преразпределение (08-10) 240

Румъния Фонд за солидарност на 
ЕС 12

2009 

Испания 
Европейски фонд за 
приспособяване към 
глобализацията 

3

Преразглеждане на МФР 2 600План за икономическо 
възстановяване (първа 
стъпка) 

     от които:   2 000 млн. 
евро преразпределение  2009/2010

/2011 План за икономическо 
възстановяване (втора 
стъпка) 

предстои да бъде взето 
решение 2 400
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СТОЙНОСТИ ОТ МНОГОГОДИШНАТА РАМКА (СЛЕД ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО ПРЕЗ 2009 ГОДИНА) 
 

(EUR million - current prices)

COMMITMENT APPROPRIATIONS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Sustainable Growth 53.979 57.653 61.700 61.782 63.638 66.628 69.621 435.001
1a Competitiveness for Growth and Employment 8.918 10.386 13.272 12.388 12.987 14.203 15.433 87.587

1b Cohesion for Growth and Employment 45.061 47.267 48.428 49.394 50.651 52.425 54.188 347.414

2. Preservation and Management of Natural Resources 55.143 59.193 57.639 60.113 60.338 60.810 61.289 414.525
of which: market related expenditure and direct payments 45.759 46.217 46.679 47.146 47.617 48.093 48.574 330.085

3. Citizenship, freedom, security and justice 1.273 1.362 1.523 1.693 1.889 2.105 2.376 12.221
3a Freedom, Security and Justice 637 747 872 1.025 1.206 1.406 1.661 7.554
3b Citizenship 636 615 651 668 683 699 715 4.667

4. EU as a global player 6.578 7.002 7.440 7.893 8.430 8.997 9.595 55.935

5. Administration (1) 7.039 7.380 7.699 8.008 8.334 8.670 9.095 56.225
6. Compensations 445 207 210 862

TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS 124.457 132.797 136.211 139.489 142.629 147.210 151.976 974.769

as a percentage of GNI 1,02% 1,08% 1,15% 1,15% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS 122.190 129.681 121.934 134.155 133.882 140.769 142.683 925.294

as a percentage of GNI 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,04% 1,05%
Margin available 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,20% 0,19%

Own Resources Ceiling as a percentage of GNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANCIAL FRAMEWORK 2007-2013 REVISED FOR EUROPEAN ECONOMIC RECOVERY PLAN (CURRENT PRICES)

(1) The expenditure on pensions included under the ceiling for this heading is calculated net of the staff contributions to the relevant scheme, within the limit of € 500 million at 
2004 prices for the period 2007-2013.
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ГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА 

ГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА СЛЕДВА ПРАГМАТИЧЕН ГРАФИК 

Договорът за създаване на Европейската общност (член 272) определя 
различните етапи на бюджетната процедура. В него са установени 
правомощията на всяко от двете направления на бюджетния орган 
(Европейския парламент и Съвета) и на Комисията в тази процедура. 
Член 272 от Договора за ЕО предвижда официален график за всеки етап от 
процедурата. Въпреки това, с двойната цел да се гарантира, че 
проектобюджетът може да се провери, както подобава, и да се използва по 
възможно най-добрия начин времето, с което разполага бюджетният орган, от 
1988 г. е въведена определена степен на гъвкавост в графика. На практика 
времето, предоставено на Съвета и Парламента на всеки етап от бюджетната 
процедура, е по-дълго. За да се улесни процесът на вземане на решения, бяха 
въведени и редица тристранни срещи (триалог), както и други мерки. Този 
прагматичен график функционира от финансовата 1977 година. 

ЕТАПИТЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОЦЕДУРА 

a) Бюджетната процедура стартира с документи, 
представени от Комисията: Годишната политическа 
стратегия (ГПС) и Предварителния проектобюджет (ППБ) 

Всяка бюджетна процедура започва с изготвянето в рамките на Комисията 
на Предварителния проектобюджет (ППБ) – процес, над който ЕП има 
косвено влияние, например чрез своите резолюции относно законодателната 
и работната програма на Комисията или чрез резолюциите си за годишната 
политическа стратегия (ГПС) на Комисията. 

• Етап на Комисията 

Този ранен етап включва, в рамките на Комисията, предварителните 
разисквания, годишната политическа стратегия, изслушванията, 
предварителния разчет на различните институции и, накрая, представянето на 
Предварителния проектобюджет (ППБ) пред бюджетния орган. 

Годишната политическа стратегия (ГПС) се приема през февруари, като 
очертава политическите приоритети на Комисията за следващата година. В нея 
се посочват инициативите, за които Комисията счита, че са необходими за 
осъществяването на тези приоритети, и се определя бюджетната рамка, нужна 
за изпълнението им. След това гореспоменатото решение служи за 
направляване на процеса, свързан с изготвянето на предварителния 
проектобюджет, както и за планирането на дейностите на Комисията за 
следващата година (тоест поставя началото на годишния цикъл на планиране и 
създаване на програми). 
Тези предварителни етапи се реализират от Комисията при пълна 
самостоятелност. 

На този етап Предварителният проектобюджет (ППБ) е единственият 
документ, предвиден в Договора. Обикновено той се публикува в началото на 
май от година "N-1" и се изпраща на бюджетния орган в средата на юни на 
всички езици.  

• Етап на Парламента 
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През март/април Парламентът приема резолюция относно ГПС на 
Комисията, в която посочва своите собствени приоритети за предстоящата 
година и призовава Комисията да ги вземе предвид при изготвянето на 
Предварителния проектобюджет (ППБ).  
Резолюция може да се приеме след представянето на ППБ. В нея се 
очертава първоначалната оценка на Парламента на предложението на 
Комисията и на ранен етап се излагат политическите приоритети на ЕП  за 
следващата година. 

• Етап на Съвета 

Съветът също посочва своите приоритети на този етап от бюджетната 
процедура, обикновено под формата на резолюция, приета след представянето 
на ГПС  от Комисията, но преди представянето на ППБ. 

• Триалог 

В съответствие с Междуинституционалното споразумение, между 
представителите на Парламента, Съвета и Комисията трябва да се проведе 
триалог след техническите корекции на финансовата рамка (вж. по-горе) и 
преди изготвянето на Предварителния проектобюджет от Комисията, за да се 
обсъдят евентуалните приоритети за следващата финансова година. 

b) Първо четене на ЕП се провежда, след като Съветът 
приеме Проектобюджета (ПБ) 

През юни и юли от година "N" ППБ за година "N+1" се разисква и подлага на 
внимателно разглеждане преди първо четене на Съвета. След приемането в 
края на юли Съветът изпраща своя Проектобюджет (ПБ) на Парламента.  
Преди Съветът да приеме Проектобюджета, се уговаря така нареченото 
заседание за съгласуване, съгласно Междуинституционалното споразумение. 
Съгласуването се провежда на два етапа. Първата подготвителна стъпка се 
състои в триалог, чиято цел е да се проучи дали има възможност за ранни 
споразумения по определени аспекти на бюджета. Втората стъпка се състои в 
самото формално заседание за съгласуване. За да има действителен 
мандат от целия Парламент при съгласуването, след триалога, комисията по 
бюджети обикновено внася резолюция на пленарно заседание, в която 
очертава главните въпроси, които следва да се повдигнат пред Съвета, както и 
главните позиции, които делегацията на Парламента би могла да приеме. 
Първо четене на Парламента се провежда през септември и октомври от 
година "N". На този етап ПБ се разглежда от комисията по бюджети и 
специализираните комисии. След това измененията на специализираните 
комисии се подлагат на внимателно разглеждане от комисията по бюджети, 
която излиза със становище по тях. Измененията, получили отрицателно 
становище от комисията по бюджети, могат да бъдат внесени повторно, като се 
нуждаят от квалифицирано мнозинство на пленарно заседание, за да бъдат 
приети. Комисията по бюджети носи обща отговорност на всяко четене до 
приемането им на пленарно заседание. Преди приемането на първо четене на 
Парламента, се организират трети триалог и заседание за съгласуване, с цел 
да се намери обща гледна точка по неразрешените въпроси. 
На първо четене и двете институции вземат предвид разяснителни документи, 
като например Отчетите за дейността и Финансовите отчети, които 
придружават ППБ. Тези документи целят да опишат и анализират бюджетните 
предложения с повече подробности, по-специално чрез оценка на 
изпълнението на различните дейности. 
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c) Второ четене на Съвета и на Парламента  
Процедурата за второ четене на Съвета, което се провежда в края на 
ноември от година "N", е в голяма степен подобна на първо четене на Съвета: 
ПБ се променя в зависимост от предложенията за промени, приети от Съвета. 
Обикновено Съветът възстановява своите стойности от първо четене. Преди 
Съветът да приеме своето второ четене, се организира четвърти триалог. 
Накрая, през декември от година "N" Парламентът приема Общия бюджет, 
посредством своето второ четене. Следва да се отбележи, че бюджетът, като 
цяло, може да бъде отхвърлен от Парламента.  
Когато бюджетът бъде приет, генералните дирекции и службите на 
Комисията адаптират собствената си работна програма, наречена Годишен 
план за управление (ГПУ), за година "N+1" към въведените промени в 
сравнение с ППБ. ГПУ се основава на концепцията за управление по дейности 
(вж. речника). Ако бюджетът не бъде приет, влиза в сила системата на 
"временните суми от една дванадесета" (член 273 от Договора за ЕО), която 
позволява разходване всеки месец, по отношение на всяка глава от бюджета, 
на сума, равняваща се на максимум една дванадесета част от бюджетните 
кредити за предходната финансова година. 

Съсредоточаване на вниманието върху срещите в рамките на 
триалога и заседанията за съгласуване 

По време на бюджетната процедура срещите в рамките на триалога и 
заседанията за съгласуване са ключови стъпки от процедурата, насочени към 
постигане на споразумения по по-лесен начин. 

Срещите в рамките на триалога и заседанията за съгласуване не са 
предвидени в Договора. Те се организират между трите институции на всяка 
важна стъпка от бюджетната процедура и всеки път, когато е необходимо да се 
обсъдят конкретни въпроси (вж. по-долу). 
Организират се, за да се улесни постигането на цялостно споразумение 
относно бюджета, като се отчитат основните приоритети на ЕП и Съвета.   

ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА МОЖЕ ДА СЕ ГЛАСУВА 
КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ 

При неизбежни, извънредни или непредвидими обстоятелства може да се 
наложи Комисията да предложи, през година "N", изменения към приетия 
бюджет, под формата на предварителни проекти на коригиращи бюджети. 
Коригиращите бюджети се използват също така за целите на включването на 
излишъка от предходната година (N-1) в бюджета за текущата година (N). Към 
коригиращите бюджети се прилагат същите процедурни правила, както към 
общия бюджет. 
 

БЪРЗ ПРЕГЛЕД НА ГОДИШНИЯ ГРАФИК 
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ОТРАЖЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН  

Ако Договорът от Лисабон влезе в сила, той ще доведе до драматични промени 
в годишния бюджетен график и годишната бюджетна процедура. 

Една от главните промени ще бъде предизвикана от премахването на 
разграничаването между задължителни и незадължителни разходи (ЗР/НЗР):  
ролята на двете направления на бюджетния орган (ЕП и Съвета) ще бъде 
същата, що се отнася до целия бюджет. Бюджетната процедура, като такава, 
ще се превърне в "специална" процедура на съвместно вземане на решение, 
при която ЕП и Съветът ще трябва да постигнат съгласие по целия бюджет. 

Съгласно новите разпоредби проектобюджетът (ПБ) ще се изготвя от 
Комисията, която придобива правото на инициатива, що се отнася до 
бюджетната процедура9.  Всяко от направленията на бюджетния орган ще има 
право на едно четене, като сегашното второ четене се заменя с  помирителна 
процедура.  

ПБ на Комисията се изпраща на ЕП и Съвета до 1 септември. 

Съветът трябва да приеме своята позиция по ПБ до 1 октомври. 

След това ЕП трябва да се произнесе до 42 дни от получаването на позицията: 

 - ако ЕП одобри позицията на Съвета в съответния й вид или не се 
произнесе по нея, бюджетът се счита за приет; 

                                                 
9 В резултат на това Комисията може да изменя своя проектобюджет. Член 250, параграф 2, от 
Договора за функционирането на Европейския съюз обаче ограничава тази възможност до 
свикването на Помирителния комитет. 
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 - ако ЕП приеме изменения (с мнозинство от своите членове), 
председателят му, в съгласие с председателя на Съвета, "незабавно" свиква 
заседание на Помирителния комитет10.  

Помирителният комитет, който трябва да бъде съставен от "членовете на 
Съвета или техни представители и още толкова членове, представляващи ЕП", 
в този случай разполага с 21 дни, за да стигне до споразумение. 11  

Ако Помирителният комитет не постигне споразумение в срок до 21 дни, 
бюджетът се счита за неприет и трябва да се започне нова процедура, като 
Комисията представи нов проектобюджет. 

Ако Помирителният комитет постигне споразумение по компромисен текст, ЕП 
и Съветът имат на разположение 14 дни, за да изразят становището си по този 
текст: бюджетът е приет, ако нито една от двете институции не го е отхвърлила, 
като Съветът гласува с квалифицирано мнозинство, а Парламентът – с 
мнозинство от своите членове12.  

Ако и двете институции го отхвърлят, Комисията трябва да представи нов 
проектобюджет.  

Същото важи и за случая, когато ЕП го отхвърля (с абсолютно мнозинство от 
своите членове), а Съветът не го отхвърля (като или го одобрява, или не се 
произнася по него).  

От друга страна, ако ЕП го одобри (с обикновено мнозинство), а Съветът го 
отхвърли, ЕП все още има възможността да потвърди отново приетите от него 
на първо четене изменения в срок до 14 дни след отхвърлянето от Съвета, при 
условие че ги одобри повторно с мнозинство от съставляващите го членове и с 
три пети от подадените гласове. В този случай бюджетът се счита за приет с 
измененията, потвърдени от ЕП. Ако ЕП не успее да потвърди всички свои 
изменения, за въпросните бюджетни редове остава в сила текстът на 
Помирителния комитет.  

От това може да се заключи, че ролята на Парламента се засилва в новата 
бюджетна процедура:  той ще има решаващата дума по отношение на целия 
бюджет; годишен бюджет не може да бъде приет без съгласието на ЕП, но 
същевременно ЕП може да одобри бюджет без съгласието на Съвета или при 
липса на негово становище13.  

Въпреки всичко тази процедура ще изисква усилване на вътрешните и на 
междуинституционалните механизми за диалог при подготовката на 
бюджетната процедура. Премахването на второто четене и по-твърдият график 
за всяка стъпка от процедурата ще изискват отлична подготовка на 
                                                 
10 Освен ако Съветът не информира Парламента, в срок до 10 дни от предаването на проекта, че 
е одобрил всички негови изменения. В този случай Помирителният комитет не провежда свое 
заседание, тъй като бюджетът се счита за приет със съответните  му изменения.  
11 Комисията участва в работата на Помирителния комитет и съгласно Договора от Лисабон 
трябва да предприеме "всички необходими инициативи, за да подпомогне сближаването на 
позициите на Европейския парламент и на Съвета".  
12 С други думи: ако и двете институции го одобрят, ако никоя от двете не се произнесе или ако 
една от двете го одобри, а другата не се произнесе. 
13 Макар това да е доста теоретична възможност, тъй като изглежда трудно Съветът да отхвърли 
текст, по който неговата делегация, съставена от по един представител от всяка държава-членка, 
е преговаряла и го е приела. 
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политическо, техническо и стратегическо ниво на всяка една институция, тъй 
като ще има по-малко възможности за "корекции". 

По принцип, договореният между институциите прагматичен календар следва 
да се спазва или дори да се изпреварва.  За да се гарантира успехът на новата 
процедура, следва да се договорят предварително, на междуинституционално 
равнище, редица въпроси, отнасящи се до организацията на помирителната 
фаза, информационния поток между институциите и т.н., преди всичко формата 
на делегацията на ЕП и делегацията на Съвета, председателството и срока на 
функциониране на Помирителния комитет.  
 

Различните резултати от процедурата  могат да се синтезират, както следва: 

ЕП го  одобрява + Съветът го одобрява  = бюджетът е приет 

ЕП го одобрява + Съветът не се 
произнася със становище = бюджетът е приет 

ЕП го  одобрява + Съветът го отхвърля  = бюджетът се приема в съответствие с 
измененията на ЕП или общ текст 

ЕП не се произнася със становище + 
Съветът  го одобрява  = бюджетът е приет 

ЕП не се произнася със становище + 
Съветът не се произнася със становище = бюджетът е приет 

ЕП не се произнася със становище + 
Съветът  го отхвърля  = бюджетът е отхвърлен 

ЕП го  отхвърля + Съветът го одобрява  = бюджетът е отхвърлен 

ЕП го отхвърля + Съветът не се произнася 
със становище = бюджетът е отхвърлен 

ЕП го  отхвърля + Съветът го отхвърля = бюджетът е отхвърлен 
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ЧАСТ 3 

 

ГОДИШНИ БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ГОДИНИТЕ 
ОТ 2005 ДО 2009 
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БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА ЗА 2005 ГОДИНА 
Докладчици:   г-н Salvador Garriga Polledo (Раздел III - Комисия) 

г-жа Anne E. Jensen (други раздели - други институции) 
 

2005 г. беше първата пълна година за Европейския съюз с 25 държави-членки. 
В хода на бюджетната процедура за 2005 г. встъпиха в длъжност както 
новоизбран Европейски парламент, така и новоназначена Комисия. Това беше 
и втората година от прилагането на номенклатурата "Бюджет по дейности" 
(БД), но първата година, за която всички предложения и решения се 
основаваха на класификацията "БД". 
Бюджетната процедура за 2005 г. се оказа по-лесна, отколкото тази за 2004 г., 
въпреки факта, че наличният резерв беше по-малък, отколкото резерва, 
произтичащ от първоначалното финансово планиране на Комисията, особено 
по отношение на функция 3 ("Вътрешни политики"), функция 4 ("Външни 
дейности") и функция 5 ("Администрация") от Финансовата перспектива. Това 
се дължеше на годишната техническа корекция на финансовата перспектива 
вследствие на развитието на цените и брутния национален доход (БНД). 
Приетият бюджет достигна 116 554 милиона евро като бюджетни кредити за 
поети задължения (1,10% от БНД на ЕС-25) и 106 300 милиона евро като 
бюджетни кредити за плащания (1,00% от БНД на ЕС-25). Бюджетните кредити 
за поети задължения се увеличиха с 6,2%, а бюджетните кредити за плащания 
– с 4,4%. 
Главните въпроси, поставени на разискване, бяха традиционните причини 
за раздор, тоест функция 4 ("Външни дейности") и функция 5 
("Администрация"), мобилизирането на средства от Инструмента за гъвкавост и 
равнището на бюджетните  кредити за плащания. По отношение на равнището 
на бюджетните кредити за плащания позицията на ЕП от първо четене беше 
като цяло да се възстанови ППБ, а в някои случаи да се увеличат плащанията 
над бюджетните кредити от ППБ, с цел да се намали равнището на 
неизпълнените поети задължения. Освен това, нещо, което е доста 
необичайно, съдържанието на годишното писмо за внасяне на корекции в 
областта на селското стопанство вече беше одобрено от бюджетния орган на 
заседанието за съгласуване, с изключение на пилотен проект, иницииран по-
късно от Парламента (изследване, свързано със споразуменията в областта на 
рибарството между ЕС и трети страни). 
В сравнение с бюджета за 2004 г., голямото увеличение на бюджетните 
кредити за плащания (+ 9,7 милиарда евро) се дължеше главно на пълното 
интегриране на новите държави-членки, последиците от реформата през 2003 
г. на Общата селскостопанска политика (с увеличение на разходите за 
селско стопанство с около 10%) и по-добрите прогнози за прилагането на 
структурните фондове. 

Парламентът получи гаранции за достатъчно бюджетни кредити за покриване 
на разходите, свързани със селскостопански и структурни дейности, 
посредством общ ангажимент, поет от ЕП, Съвета и Комисията, за бързо 
представяне и приемане на коригиращ бюджет, в случай че капацитетът за 
изпълнение в държавите-членки нарасне. За 2005 г. и 2006 г. беше гарантирано 
и удължаване на програмата "Peace II" за Северна Ирландия. 
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Двете направления на бюджетния орган се споразумяха за предоставяне на 
конкретна информация на ЕП от страна на Комисията в контекста на 
Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС). 
Външните дейности бяха съсредоточени, наред с другото, върху 
подпомагането за възстановяване на мира и демокрацията. За втора 
последователна година бе включена съществена помощ за Ирак по тази 
функция, в съответствие с желанието на ЕП.   Общо 200 милиона евро бяха 
предоставени на разположение за тази цел. 
Новата политика за съседство също беше подсигурена от Парламента. 
Бюджетните кредити за поети задължения за предприсъединителна помощ 
възлизаха на 2,1 милиарда евро, включвайки за пръв път Хърватия. Пакет 
помощи на стойност 120 милиона евро бе заделен за икономическото развитие 
на турската общност в Кипър. 
От Фонда за солидарност бяха мобилизирани средства, възлизащи общо на 
98,55 милиона евро (за Словакия, балтийските държави и Швеция). 
Мобилизираха се средства от Инструмента за гъвкавост в размер на 185 
милиона евро за "Peace II" (45 милиона), децентрализираните агенции (40 
милиона) и възстановяването на Ирак (100 милиона).  Резервът за 
непредвидени ситуации също беше използван три пъти в хода на 2005 г. (два 
пъти за цунамито в Индийския океан  през 2004 г.  (170 милиона евро) и веднъж 
за земетресението в Кашмир (40 милиона евро)). 
Целта на гореспоменатото допълнително финансиране за 
децентрализираните агенции (40 милиона евро чрез Инструмента за 
гъвкавост) беше да се гарантират и подсилят приоритетите на Парламента, 
както и да се осигури за агенциите нужното финансиране за изпълнение на 
задачите им.  Но увеличението на броя  на агенциите и нарастващото им 
въздействие върху бюджета, предимно по функция 3, безпокоеше Парламента, 
който подчерта политическата си воля да усили още повече своя контрол над 
агенциите както на политическо, така и на бюджетно равнище.  
 
СОБСТВЕН БЮДЖЕТ НА ПАРЛАМЕНТА 
Собственият бюджет на Парламента за 2005 г. се характеризираше с процеса 
на разширяването, тоест подсигуряването на нови ресурси и длъжности, с цел 
да се задоволят нуждите, свързани със страните, присъединили се към ЕС през 
2004 г.  Само през тази година бяха създадени около 180 допълнителни 
длъжности.  Също така комисията по бюджети се съгласи да одобри решението 
на Бюрото относно договорите за закупуване за новите сгради D4/D5 (които 
сега са преименувани на "Willy Brandt" и "József Antall"). 
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БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА ЗА 2006 ГОДИНА 
Докладчици:   г-н Giovanni Pittella (Раздел III - Комисия) 
г-н Valdis Dombrovskis (други раздели - други институции) 

 

2006 г. беше последната година от така наречения Програмен период 
"Програма 2000". Особеност на бюджетната процедура за 2006 г. 
представляваше неуспехът да се постигне споразумение на заседанието за 
съгласуване преди второ четене на Съвета. Споразумение бе постигнато едва 
една седмица по-късно, по време на извънредна среща в рамките на триалога. 
Бюджетът за 2006 г. беше определен на 121 191 млн. евро бюджетни кредити 
за поети задължения и 111 970 млн. евро бюджетни кредити за плащания 
(съответно 1,09% и 1,01% от БНД на ЕС-25, т.е. 2 504 и 7 323 млн. евро под  
равнищата, установени с горните граници от Финансовата перспектива). 

Главните спорни въпроси се отнасяха до равнището на бюджетните кредити  
за плащания, финансовите пакети за някои програми по процедурата на 
съвместно вземане на решение, набирането на нови длъжностни лица 
вследствие на разширяването през 2004 г., използването на Инструмента за 
гъвкавост (вж. по-долу) и бюджета на ОВППС. 

Парламентът държеше на принципа да се отпускат свежи пари за новите 
политически приоритети, за да се запази договореното финансиране за 
съществуващите програми. Политическите приоритети на Парламента се 
състояха в желанието за по-добро изпълнение на стратегиите от Лисабон и 
Гьотеборг, насърчаването на информационната политика на ЕС, изготвянето 
на Европейски пакт за младежта, както и засилването на външните дейности 
на ЕС. 
На своето първо четене Парламентът прие, като позиция за водене на 
преговори, да се излезе извън рамките на горните граници от Финансовата 
перспектива за функции 2, 3 и 4 и леко да се намалят бюджетните кредити за 
ОВППС. При това свое действие Парламентът недвусмислено отказа да 
изложи на опасност своите приоритети и отправи критики към 
непоследователността на Съвета при намаляването на разходите по функция 
4, освен ОВППС, за което получената информация все още се считаше за 
незадоволителна. 
Вследствие на разширяването през 2004 г., за шест програми по процедурата 
на съвместно вземане на решение бяха отпуснати допълнителни средства, в 
рамките на горните граници по функция 3, в сравнение с първоначалните им 
финансови пакети, за които беше взето съвместно решение. По този начин 
Парламентът се сдоби със 100 милиона евро допълнително финансиране 
за програми, свързани с Лисабонската стратегия, включително "Младежта 
и образованието".  
Парламентът получи съгласие да се компенсира увеличение с 655 милиона 
евро на средствата по функция 1б ("Развитие на селските райони") с 
намаляване със същата сума на средствата по функция 1a, с оглед на 
прилагането на модулационните мерки, свързани с реформата на ОСП. 

По функция 4, макар бюджетът за ОВППС да беше увеличен на 102,6 милиона 
евро, Парламентът постигна съвместна декларация (от EП и Съвета), която 
подсили информираността му по въпросите на ОВППС чрез потвърждаване 
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на съвместната декларация от ноември 2002 г. (за съвместни срещи) и вдигане 
на нивото на представителство на Съвета до ниво посланици. 

Имаше общо съгласие да се мобилизират средства от Инструмента за 
гъвкавост в размер на 275 милиона евро, превишавайки годишната му 
горна граница от 200 милиона евро, благодарение на наличната сума, 
пренесена от предходни години. Бяха финансирани четири дейности по 
функция 4: три приоритета на Парламента (цунамито, последствията от 
реформата, свързана с Протокола за захарта, възстановяването на Ирак ) и 
ОВППС. 
Равнището на бюджетните кредити за плащания беше предмет на особено 
сериозни спорове по време на бюджетната процедура за 2006 г. В сравнение 
с традиционните гледища на Парламента и Съвета14, позициите за водене на 
преговори наистина бяха по-твърди, тъй като бюджетът за 2006 г. щеше да 
представлява отправна точка както за преговорите по Многогодишната 
финансова рамка за периода 2007-2013 г., така и за бюджетите за 2007-2013 г., 
в случай че не се постигнеше съгласие за следващата Финансова рамка. 
Резервът за непредвидени ситуации беше използван два пъти, за да се 
финансира помощ за Дарфур, Западния бряг, ивицата Газа, палестинския 
народ и Ливан на обща стойност 180 милиона евро. Фондът за солидарност 
бе използван веднъж, за да се покрият разходи, свързани с наводненията през 
2005 г. в Австрия, България и Румъния, като средствата възлязоха на 106 
милиона евро. 
По отношение на законодателството, през 2005 г. се извърши преразглеждане 
на правилата за прилагане на Финансовия регламент, за да се вземе предвид 
новата директива за обществените поръчки (вж. предходния раздел относно 
главните постижения на ЕП, що се отнася до законодателната власт). 

 

СОБСТВЕН БЮДЖЕТ НА ПАРЛАМЕНТА 
Доколкото става въпрос за собствения бюджет на Парламента, набирането на 
персонал от новите държави-членки продължи през цялата 2006 г., за да се 
постигнат договорените нива, като за целта бяха предвидени бюджетни 
средства. Същевременно в бюджета бяха включени кредити за следващото 
разширяване (България и Румъния) въз основа на прогнозни потребности. 
Комисията по бюджети изиска всички институции да анализират напредъка при 
набирането на персонал от новите държави-членки.  Също така се съгласи да 
се продължи с политика на придобиване по отношение на неговите сгради (а не 
на наемане) и призова за по високо ниво на преразпределение на персонала. 

                                                 
14 Съветът иска да се намалят бюджетните кредити за плащания, за да се изравнят с очакваните 
потребности, свързани с изпълнението, докато ЕП иска да се предостави адекватно финансиране 
за политическите приоритети и да се намали равнището на неизпълнените поети задължения. 
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БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА ЗА 2007 ГОДИНА 
Докладчици:   г-н James Elles (Раздел III - Комисия) 
г-н Louis Grech (други раздели - други институции) 

 

При времето, посветено на преговорите относно Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. и Многогодишната финансова рамка (MФР) 
за 2007-2013 г. и тяхното приемане, програмата за бюджетната процедура бе 
забавена и някои от нейните стъпки се изпълниха в опростена форма. Както и 
през 2005 г., заседанието за съгласуване, предшестващо второ четене на 
Съвета, бе допълнено от триалог през декември 2006 г., поради трудности при 
постигането на споразумение на второ четене.  
Бюджетът за 2007 г. беше определен на 126 551 млн. евро бюджетни кредити 
за поети задължения и 115 497 млн. евро бюджетни кредити за плащания 
(съответно 1,08% и 0,99% от БНД на ЕС, т.е. 1 850 и 8 369 млн. евро под  
равнището, установено с горните граници от МФР). 

В сравнение с предходни години, насочеността на преговорите се промени, 
преминавайки от използването на Инструмента за гъвкавост и зачитането на 
горните граници към постигането на по-добро съотношение между качество и 
цена (насърчаване на по-ефикасно и по-ефективно разходване на средства), 
преразглеждането на Финансовия регламент, набирането на длъжностни лица 
от новите държави-членки и съкращенията на работни места, предложени от 
Съвета (във връзка с проектодекларацията му относно "програма за 
производителност"). Както и преди, равнището на бюджетните кредити за 
плащания и ОВППС продължиха да бъдат важни въпроси за разискване. 
Бюджетната процедура за 2007 г. беше сложна за Съвета, тъй като той срещна 
затруднения при постигането на квалифицирано мнозинство по няколко 
въпроса, преди всичко във връзка с подхода за "повишаване на 
производителността", подкрепян от финландското председателство, за който 
не се постигна съгласие за декларация на Съвета по въпроса. Парламентът се 
противопостави на съкращенията на работни места, предложени от Съвета, 
и определи резерв за заплатите на служителите, за да постигне ангажимент за 
изпълнение на съществен аналитичен преглед, който да осигури междинна 
оценка на потребностите на Комисията от персонал и дела на служителите, 
натоварени с изпълнението на административна и поддържаща функция. 
Парламентът също така стратегически постави Съвета в трудна позиция, като 
реши да не предлага използването на Инструмента за гъвкавост като 
допълнително средство за финансиране и настоя за преразглеждането на 
Финансовия регламент като абсолютно необходимо условие за каквото и да 
било споразумение по бюджета за 2007 г. Това позволи да се постигне 
споразумение за преразглеждането на Финансовия регламент и да се 
преодолее нежеланието на определени държави-членки да въведат нови 
разпоредби относно доброто финансово управление на средствата на ЕС и 
особено вътрешен контрол. 
Подходът, търсещ по-добро съотношение между качество и цена (вж. 
по-горе), бе въведен в годишната бюджетна процедура на постоянна основа, 
както бе предвидено в съвместната декларация на ЕП и Комисията. 

Трябва да се изтъкнат други положителни елементи по отношение на ЕП. 
Макар сумата от ППБ за бюджета на ОВППС да бе възстановена, ЕП се 
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погрижи да не се правят никакви промени в номенклатурата на ОВППС и се 
сдоби с нови права за получаване на информация, като например указания 
по въпроси, които са важни за ЕП, или писмени сведения относно 
назначаването на специални представители на ЕС. 
ЕП, Съветът и Комисията приеха съвместна декларация, що се отнася до  
трите нови агенции, планирани в бюджета за 2007 г. Чрез нея се формализира 
позицията на ЕП относно създаването на децентрализирани агенции 
(информация за въздействието върху бюджета, както бе предвидено в член 47 
от новото Междуинституционално споразумение). 
Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше 
създаден с максимална годишна сума от 500 милиона евро като бюджетни 
кредити за поети задължения и беше мобилизиран два пъти за Франция, 
Германия и Финландия (18,6 милиона евро). 

Резервът за непредвидени ситуации през 2007 г. се използва веднъж, за 
сума от 49,2 милиона евро, с оглед справяне с кризисната ситуация в Газа и 
Западния бряг. През 2007 г. Фондът за солидарност се мобилизира два пъти, 
веднъж заради наводнения в Гърция (9,3 милиона евро) и Унгария (15,1 
милиона евро), а втория път заради Германия (силни бури, 166,9 милиона евро) 
и Франция (ураган, 5,3 милиона евро). 
Необичайните по брой и равнище резерви в бюджета (първоначално 4 440 
млн. евро в бюджетни кредити за поети задължения, от които след второ 
четене останаха 3 500 млн.) са преди всичко резултат от късното приемане на 
близо 30 основни инструмента15 след закъснялото споразумение на държавите-
членки относно общо предложение за новата многогодишна финансова рамка, 
както и от  загриженост на бюджетния орган относно неговите прерогативи след 
въвеждането на доброволната модулация в селскостопанските разходи (т.е. 
доброволно прехвърляне на средства от предназначените за директно 
подпомагане на  селското стопанство ("първи стълб" на ОСП) към  развитие на 
селските райони ("втори стълб" на ОСП)). 

От законодателна гледна точка през 2006 г. беше осъществен 
широкообхватен преглед на Финансовия регламент и правилата за 
неговото прилагане. Най-спорните въпроси бяха свързани с базата данни за 
организации, изключени от обществените поръчки, с прозрачността относно 
крайните бенефициери на селскостопански субсидии (за които Комисията 
гарантира оповестяването на информация в регламентите за прилагане по 
сектори) и с финансирането на европейските политически партии, като ЕП 
постигна успех при утвърждаването на възможността на европейските 
политически партии за дългосрочно финансово планиране чрез въвеждането 
на изключение от правилото за нереализиране на печалби, което прави 
възможен преноса на част от излишъка.  
 
СОБСТВЕН БЮДЖЕТ НА ПАРЛАМЕНТА 
Във връзка със собствения бюджет на Парламента, комисията по бюджети 
изрази съжаление поради недостатъчното внимание, което според нея е 
отделяно на разходите, произтичащи от факта, че Парламентът разполага с 
три различни места на работа. В своята резолюция тя оцени тези разходи на 
16% от общия бюджет, т.е. около 200 млн. евро.  Комуникационната политика 
беше сериозно застъпена в бюджета, като бюджетни кредити бяха насочени 

                                                 
15 Т.нар. "Пакет Проди", който включва области като миграцията, младежта, 
научноизследователската дейност и др. 
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към Центъра за посетители, съвременното аудиовизуално оборудване, както и 
към проекта за нов уебсайт.  Допълнителни бюджетни кредити бяха 
предназначени за свързани с разширяването на ЕС разходи, след 
присъединяването на България и Румъния. 
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БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА ЗА 2008 ГОДИНА 
Докладчици:   г-н Kyösti Virrankoski (Раздел III - Комисия) 

г-н Ville Itälä (други раздели - други институции) 
 

Бюджетната процедура за 2008 г. показа, че въпреки традиционната съпротива 
от страна на Съвета преразглеждането на Многогодишната финансова рамка 
стана необходимо още през първата година след нейното влизане в сила, в 
съответствие с приоритетите на ЕС, като например "Галилео" и Европейския 
технологичен институт (ЕТИ). 

Бюджетът за 2008 г. беше определен на 129 150 млн. евро бюджетни кредити 
за поети задължения и 120 347 млн. евро бюджетни кредити за плащания 
(съответно 1,03 % и 0,96% от БНД на ЕС, т.е. 3 693 и 9 650 млн. евро под  
горните граници, установени в МФР). 

В бюджетната процедура за 2008 г., основните теми , разисквани от 
Парламента и Съвета, включваха финансирането на "Галилео", свързани със 
служителите  и назначаването въпроси (подобно на предходната година),  
Функция 4 Разходи, финансирането и надзора на агенциите на ЕС, както и 
използването на различните инструменти за финансиране, посочени в 
Междуинституционалното споразумение. 

Един от най-значимите спорни въпроси засягаше "Галилео" и ЕТИ, във връзка с 
които ЕП призова за преразглеждане на Многогодишната финансова рамка.  
Желанието на ЕП беше да гарантира финансирането на "Галилео" и ЕТИ 
посредством бюджета на ЕС, без да се излагат на риск необходимите 
финансови средства от многогодишните програми в рамките на Лисабонската 
програма. За "Галилео" и ЕТИ бяха осигурени 3,7 млрд. евро в периода до 2013 
г. Бяха използвани различни инструменти за финансиране, включително 
преразглеждане на МФР 2007-2013 г. (1,6 млрд.), мобилизиране на  
Инструмента за гъвкавост (200 млн.), използване на маржовете (300 млн.), 
както и преразпределение (200 млн.) и определяне на нови приоритети (400 
млн.). 
ЕП получи финансиране за нарасналите нужди по Функция 4 Разходи. Това 
отново беше възможно единствено чрез мобилизиране на Инструмента за 
гъвкавост, което извежда на преден план хроничното  недостатъчно 
финансиране на Функция 4. Финансовите нужди на ОВППС (включително 
полицейските мисии на ЕС в Косово) бяха удовлетворени и Комисията пое 
ангажимент пред ЕП за провеждане на редовен политически диалог с  него 
три пъти годишно във връзка с демократичния контрол и съгласуваността 
на външните действия на ЕС. Наред с това ЕП изтъкна слабостите на 
Комисията при програмирането на потребностите в тази област. 
Значителните увеличения, предложени от Парламента, се отнасяха до 
помощите за Палестина (например подпомагане на уязвими семейства  и на 
доставчиците на обществени услуги) и Косово (например помощ при прехода и 
при изграждането на институции). С изключение на финансирането по ОВППС, 
Косово получи 265 млн. евро, а Палестина - 300 млн. евро в бюджетни кредити 
за поети задължения, т.е. близо два пъти повече от първоначално 
предложеното от Комисията в ППБ. Някои суми бяха заделени в резерв от ЕП 
за Ирак, в очакване на допълнителна информация относно използването на 
средствата. 
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Агенциите на ЕС бяха също основна тема на разискване в хода на 
процедурата. След съгласуване, постигнато на второ четене, бяха приети 
съвместни декларации с цел осъществяване на по-добър контрол върху 
създаването, развитието и финансирането на агенциите на ЕС. Броят на 
бюджетните редове, определени за финансирането на децентрализираните 
агенции, нарасна с над 20%, а бюджетът за "Фронтекс" се удвои, в 
съответствие с желанието на Парламента.  
Функция 5 (Административни разходи) нарасна с 4,4%, по-специално поради 
свързаните с разширяването потребности. Така нареченият доклад за преглед 
на персонала в Комисията, за който призова ЕП през 2006 г., беше представен 
през април 2007 г. 
Следва да се отбележи, че бюджетът за 2008 г. беше първият бюджет, в който 
свързаните с растежа и заетостта разходи (Функция 1 - 44,9% от бюджета за 
2008 г.) надвишават свързаните със селското стопанство (Функция 2 - 42,6% 
от бюджета за 2008 г.), година преди предвиденото в профила на МФР, и 
дори преди включването на допълнителното финансиране за "Галилео" по 
Функция 1а. Докато бюджетните кредити по Функция 2 намаляха в сравнение с 
2007 г., с нов  акцент върху разходите за развитие на селските райони, 
бюджетните кредити, предвидени във Функция 1, нараснаха значително. 
Въпросът за годишните справки на държавите-членки в условията на 
поделеното управление беше също повдигнат в хода на бюджетната 
процедура.  
Целта на Парламента беше установяването на  "бюджет, ориентиран към 
резултати". Въвеждането на система за бюджет/управление по дейности 
(БД/УД) беше обсъдено и анализирано от двете направления на бюджетния 
орган. Европейският парламент и Комисията проведоха проучвания, а през 
март 2009 г. беше приет доклад по инициатива на ЕП. 
През 2008 г. Инструментът за гъвкавост беше приложен за Функция 1а 
("Галилео") и ОВППС за обща сума в размер на 270 млн. евро. Европейският 
фонд за приспособяване към глобализацията беше мобилизиран в полза на 
пет държави (Италия, Малта, Португалия, Испания и Литва) за 49 млн. евро. 
Сума в размер на 281 млн. евро от Фонда за солидарност беше 
предназначена за Обединеното кралство, Гърция, Словения, Франция и Кипър. 
 

СОБСТВЕН БЮДЖЕТ НА ПАРЛАМЕНТА 
Във връзка със собствения бюджет на Парламента, беше договорен и гласуван 
пилотен проект, който позволява на членовете на ЕП да получават 
индивидуален устен превод. В бюджета на ЕП намират израз намерението 
Парламентът да спазва екологичните норми (сертифициране по СОУОСО) и 
призивът към администрацията да ускори този процес (който беше осъществен 
впоследствие). Бяха съставени бюджетни разпоредби за периода до 
приемането на правно основание за финансирането на европейски политически 
фондации. Бяха създадени две нови генерални дирекции и бяха договорени 
бюджетни кредити с цел подобряване на предназначените за членовете на ЕП 
услуги.  
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БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА ЗА 2009 ГОДИНА 
Докладчици:   г-жа Jutta Haug (Раздел III – Комисия) 

г-н Janusz Lewandowski (други раздели - други институции) 
 

Бюджетната процедура за 2009 г. беше последната приета по време на шестия 
парламентарен мандат.   Бюджетът за 2009 г. беше определен на 133 846 млн. 
евро бюджетни кредити за поети задължения и 116 096 млн. евро бюджетни 
кредити за плащания (съответно 1,03 % и 0,89% от БНД на ЕС, т.е. 3 187 и 
8 084 млн. евро под  горните граници, установени в МФР). 
Сред основните въпроси, разгледани в хода на преговорите, се нареждат 
традиционни въпроси от интерес за Парламента като малките маржове по 
Функция 4, равнището на плащанията и изпълнението на бюджета в областта 
на политиката на сближаване. Наред с това възникнаха нови финансови 
потребности, като например продоволствения инструмент и европейския план 
за икономическо възстановяване, целящ  справяне с икономическия спад. ЕП 
подчерта и необходимостта от достатъчно средства за неговите приоритети, 
сред които са изменението на климата, конкурентоспособността за растеж и 
заетост и  общата имиграционна политика. 
ППБ беше сериозно критикуван от Парламента във връзка с ниското равнище 
на плащанията като процент от БНД. В проектобюджета за 2009 г. се 
наблюдава безпрецедентно намаляване в размер на 3% на равнището на 
плащанията в сравнение с бюджета за 2008 г., във вида, в който беше приет от 
Парламента през декември 2007 г. Тези намаления засегнаха преди всичко 
политиката на сближаване, но също и функциите за гражданството и 
външните действия. След направените от Съвета намаления, ЕП повиши 
равнището на всички функции над равнището на ППБ, като Функции 1 и 3 
печелят от повечето от предложените допълнителни плащания. 
В крайна сметка, бюджетните кредити за плащания за 2009 г. бяха малко 
повече в сравнение с окончателния бюджет за 2008 г. (т.е. включително 
изменящите бюджети, приети през 2008 г.). 
 Като предварително условие за постигането на споразумение относно 
бюджета, ЕП изиска ускоряване и опростяване на усвояването на 
структурни и кохезионни фондове. Това придоби официален характер чрез 
съвместна декларация относно изпълнението на политиката на сближаване, 
за което бяха изискани подходящи последващи мерки на политическо и 
техническо равнище. ЕП и Съветът изискаха от Комисията да направи бърза 
оценка на най-важните аспекти на системите за управление и контрол, с цел да 
се направят възможни междинните плащания. Нещо повече, в едностранна 
декларация ЕП изрази своите тревоги относно ниската степен на изпълнение 
на бюджета и на плащанията в областта на политиката на сближаване, което 
не позволява на ЕС да се справи с предизвикателствата пред него, особено в 
условията на икономическата криза. По отношение на приноса на ЕС за 
европейския план за възстановяване, който възлезе на близо 30 млрд. евро, 
ЕП подкрепи преразглеждането на МФР, с цел предоставяне на допълнителен 
стимул за икономиката в размер на 5 млрд. евро (финансиран от 
неизразходвани средства). Това финансиране беше предназначено за проекти 
в областта на енергетиката, по Функция 1. По Функция 2, средства бяха 
предназначени за широколентовия интернет достъп в селските райони и 
укрепването на дейности, свързани с "новите предизвикателства", определени 
в контекста на проверката на състоянието на Общата селскостопанска 
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политика. Беше постигнато споразумение по този въпрос в хода на 
тристранните разговори, проведени през април 2009 г. 
Във връзка с Функция 4,  Комисията призна, че възможността на ЕС да 
реагира при непредвидени кризи е доста ограничена, и се ангажира с обща 
оценка на положението по Функция 4, съобразно призива на Парламента. 
Докладът за оценката се очаква в срок до септември 2009 г.  
ЕП постигна споразумение относно финансирането на продоволствения 
инструмент, предназначен за бързо реагиране по отношение на покачващите 
се цени в развиващите се страни. Беше постигната договореност за 
финансиране на този инструмент по Функция 4, вместо по Функция 2. Беше 
взето решение за сума в размер на 1 млрд. евро за период от три години 
(2008-2010 г.)  и, с цел да се избегне излагането на риск на текущи дейности и 
приоритети, беше предоставено финансиране посредством резерва за спешна 
помощ, чийто максимален размер за 2008 г. беше повишен чрез промяна в 
МИС, посредством мобилизиране на Инструмента за гъвкавост и пренасочване 
на средства от непрограмирания пакет на Инструмента за стабилност. 
Съвместната декларация относно продоволствения инструмент изиска от 
Комисията да гарантира последователност и взаимно допълване с Европейския 
фонд за развитие (ЕФР). 
Във връзка с агенциите, съвместна декларация изиска бързото създаване 
на междуинституционална работна група, която беше създадена през 
декември 2008 г. 

Парламентът реши да предостави повече информация относно определени 
действия на ЕС, чрез създаването на определени бюджетни редове, свързани 
с изменението на климата, закона за малките предприятия, Грузия, стратегията 
на ЕС за Балтийско море, приспособяването на риболовния флот към 
покачването на цените на горивата. 

Наред с това, Парламентът предостави на службите на Комисията 
своевременно съобщение относно намерението си във връзка с пилотни 
проекти и подготвителни действия, с цел гладко и своевременно протичане 
на процеса на вземане на решения в съответните области. 

 

СОБСТВЕН БЮДЖЕТ НА ПАРЛАМЕНТА 
Във връзка със собствения бюджет на ЕП, през 2009 г. бяха осъществени 
различни адаптации на бюджета във връзка с важни промени на устава, напр. 
въвеждането на Устав на членовете на ЕП, новия режим за парламентарните 
сътрудници, както и отмяната на бюджетни кредити, първоначално предвидени 
с оглед на определени разпоредби в Договора от Лисабон.  Бяха предвидени 
разпоредби във връзка с изборите през 2009 г., и по-специално 
комуникационните дейности. Стартира пилотен проект за "подобрено 
сътрудничество" между комисията по бюджети и Бюрото на Парламента. Нещо 
повече, за първи път широкообхватен  ("аналитичен") преглед на човешките 
ресурси, изискан от комисията по бюджети, беше предоставен като основа за 
дискусии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

СТОЙНОСТИ В ГОДИШНИТЕ БЮДЖЕТИ 
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2004 Budget PDB Council 1st Reading  EP 1st reading 
(incl. ABs 1-10) (incl. PDALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) (incl. voted* ALs 1-3) 2005 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2005 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.439.000.000 45.081.285.000 43.993.285.000 50.451.450.000 49.889.850.000 49.676.450.000 49.114.850.000 50.722.950.000 50.161.350.000 
   -  Agricultural expenditure 44.598.000.000 38.545.285.000 38.545.285.000 43.610.450.000 43.610.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 43.881.950.000 43.881.950.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.536.000.000 5.448.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.441.000.000 41.030.673.000 34.522.302.882 42.438.497.444 35.396.027.704 42.423.497.444 32.396.027.704 42.424.497.444 36.204.987.338 
   -  Structural Funds 37.247.000.000 35.348.673.000 31.722.302.882 37.306.564.455 32.390.527.704 37.291.564.455 29.390.527.704 37.292.564.455 33.199.487.338 
   -  Cohesion Fund 5.194.000.000 5.682.000.000 2.800.000.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 9.012.000.000 8.704.761.754 7.510.377.641 8.958.583.120 7.728.621.139 8.903.343.120 7.686.181.139 9.026.328.620 7.894.445.939 
4.  External Actions 5.119.000.000 5.176.551.000 4.950.907.978 5.169.000.000 5.000.179.000 5.039.600.000 4.976.179.000 5.244.000.000 5.504.197.950 
5.  Administration 6.360.000.000 6.121.983.823 6.121.983.823 6.380.997.612 6.380.997.612 6.300.428.657 6.300.428.657 6.377.784.182 6.377.784.182 
6.  Reserves 446.000.000 442.000.000 442.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.472.000.000 1.733.261.220 2.856.200.000 2.075.000.000 3.225.090.000 2.081.000.000 3.025.090.000 2.080.000.000 3.626.690.000 
8.  Compensation 1.305.000.000 1.409.545.056 1.409.545.056 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 119.594.000.000 109.700.060.853 101.806.602.380 117.224.517.172 109.371.754.451 116.175.308.217 105.249.745.496 117.626.549.242 111.520.444.405 

Compulsory expenditure   41.490.416.176 41.544.750.814 46.536.555.944 46.562.574.944 45.744.226.944 45.785.245.944 46.802.068.505 46.843.603.205 
Non-compulsory expenditure   68.209.644.677 60.261.851.566 70.687.961.228 62.809.179.507 70.431.081.273 59.464.499.552 70.824.480.737 64.676.841.200 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,01%   1,03%   0,99%   1,05% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2005 Final Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) (incl. ABs 1-8) 2005 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Commitments Payments Payments 

1.  Agriculture 49.676.450.000 49.114.850.000 49.676.450.000 49.026.450.000 48.464.850.000 49.114.850.000 
   -  Agricultural expenditure 42.835.450.000 42.835.450.000 42.835.450.000 42.185.450.000 42.185.450.000 42.835.450.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 6.841.000.000 6.279.400.000 6.841.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 6.279.400.000 

2.  Structural Operations 42.423.497.444 32.396.027.704 42.423.497.444 42.420.297.444 32.396.027.704 32.396.027.704 
   -  Structural Funds 37.291.564.455 29.390.527.704 37.291.564.455 37.288.364.455 30.290.527.704 29.390.527.704 
   -  Cohesion Fund 5.131.932.989 3.005.500.000 5.131.932.989 5.131.932.989 2.105.500.000 3.005.500.000 
3.  Internal Policies 8.921.143.120 7.703.981.139 9.052.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 7.923.781.439 
4.  External Actions 5.039.600.000 4.976.179.000 5.219.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.476.162.603 
5.  Administration 6.300.428.657 6.300.428.657 6.351.199.258 6.292.367.368 6.292.367.368 6.351.199.258 
6.  Reserves 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 446.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 2.081.000.000 3.025.090.000 2.081.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 3.286.990.000 
8.  Compensation 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 1.304.988.996 
TOTAL 116.193.108.217 105.267.545.496 116.554.135.698 115.955.652.216 105.684.048.940 106.300.000.000 

Compulsory expenditure 45.743.787.944 45.784.806.944 45.743.787.944 45.078.212.878 45.119.231.878 45.784.806.944 
Non-compulsory expenditure 70.449.320.273 59.482.738.552 70.810.347.754 70.877.439.338 60.564.817.062 60.515.193.056 
Appropriations as a % of GNI   0,99%    1,00%  1,00% 

 
 
 
* : For Council and EP's first readings, the 
figures presented take Amending letters into 
account for the items and amounts voted by 
each institution during their second reading. 
This aims at better identifying the actual impact 
of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its 
PDB. 
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2005 Budget PDB Council 1st Reading EP 1st reading 
(incl. ABs 1-8)  (incl. PDALs 1-3) (incl. ALs 1-3) * (incl. ALs 1-3) * 2006 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2006 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 52.618.000.000 49.026.450.000 48.464.850.000 51.050.720.000 50.991.020.000 50.901.020.000 50.841.320.000 51.089.152.000 51.029.452.000 
   -  Agricultural expenditure 44.847.000.000 42.185.450.000 42.185.450.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.130.020.000 43.130.020.000 43.318.152.000 43.318.152.000 
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 6.841.000.000 6.279.400.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000 

2.  Structural Operations 44.617.000.000 42.420.297.444 32.396.027.704 44.555.004.990 35.639.599.237 44.555.004.990 35.489.599.237 44.567.004.990 39.230.274.394 
   -  Structural Funds 38.523.000.000 37.288.364.455 30.290.527.704 38.522.922.880 32.134.099.237 38.522.922.880 31.984.099.237 38.534.922.880 35.085.574.394 
   -  Cohesion Fund 6.094.000.000 5.131.932.989 2.105.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 4.144.700.000 
3.  Internal Policies 9.385.000.000 9.150.548.408 8.016.662.269 9.218.659.185 8.836.227.649 9.174.946.589 8.320.209.681 9.435.738.785 8.808.473.823 
4.  External Actions 5.269.000.000 5.234.000.000 5.476.162.603 5.432.500.000 5.308.395.920 5.267.344.950 5.225.843.164 5.724.344.950 5.478.206.920 
5.  Administration 6.708.000.000 6.292.367.368 6.292.367.368 6.697.756.487 6.697.756.487 6.577.886.113 6.577.886.113 6.655.369.817 6.655.369.817 
6.  Reserves 458.000.000 446.000.000 446.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000 
7.  Pre-accession Strategy 3.566.000.000 2.081.000.000 3.286.990.000 2.480.600.000 2.965.150.000 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000 
8.  Compensation 1.074.000.000 1.304.988.996 1.304.988.996 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.322 

TOTAL 123.695.000.000 115.955.652.21
6 

105.684.048.94
0 120.966.740.994 111.969.649.625 120.488.302.974 110.824.258.527 121.483.710.874 115.626.127.276 

Compulsory expenditure   45.078.212.878 45.119.231.878 45.999.102.201 46.009.299.201 45.833.486.201 45.851.644.201 46.033.197.201 46.045.566.201 
Non-compulsory expenditure   70.877.439.338 60.564.817.062 74.967.638.793 65.960.350.424 74.654.816.773 64.972.614.326 75.450.513.673 69.580.561.075 
Appropriations as a % of GNI 1,08%   1,00%   1,01%         

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2006 Final Budget** 

 (incl. ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3)   (incl. ABs 1-6) 2006 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Agriculture 51.050.720.000 50.991.020.000 51.050.720.000 50.991.020.000    
   -  Agricultural expenditure 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000 43.279.720.000    
   -  Rural Development & supporting 
measures 7.771.000.000 7.711.300.000 7.771.000.000 7.711.300.000     

2.  Structural Operations 44.555.004.990 35.489.599.237 44.555.004.990 35.639.599.237    
   -  Structural Funds 38.522.922.880 31.984.099.237 38.522.922.880 32.134.099.237    
   -  Cohesion Fund 6.032.082.110 3.505.500.000 6.032.082.110 3.505.500.000     

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better identifying the 
actual impact of every actor on the budgetary 
procedure's figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission to its PDB.  

3.  Internal Policies 9.183.746.589 8.504.827.001 9.372.714.185 8.889.218.143     
4.  External Actions 5.267.344.950 5.225.843.164 5.544.000.000 5.369.049.920     
5.  Administration 6.584.194.495 6.584.194.495 6.656.369.817 6.656.369.817     
6.  Reserves 458.000.000 458.000.000 458.000.000 458.000.000     
7.  Pre-accession Strategy 2.480.600.000 2.837.900.000 2.480.600.000 2.892.850.000     
8.  Compensation 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332 1.073.500.332     
TOTAL 120.653.111.356 111.164.884.229 121.190.909.324 111.969.607.449 120.569.771.496 107.378.469.621 

 ** : Because of the transition from 2000-2006 to 2007-
2013 Financial Frameworks, the Headings have been 
modified between 2006 and 2007. This is why only the 
total is presented for 2006 final budget. 

Compulsory expenditure 45.983.186.201 46.001.344.201 45.983.186.201 46.001.344.201 45.058.959.201 45.075.536.201 
Non-compulsory expenditure 74.669.925.155 65.163.540.028 75.207.723.123 65.968.263.248 75.510.812.295 62.302.933.420 
Appropriations as a % of GNI   0,99% 1,003% 1,01%   0,97% 
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MFF 2007 Commission PDB 

(incl. PDAls) 
Council 1st Reading 

(incl. voted ALs)* 
Parliament's 1st Reading  

(incl. voted ALs)* 2007 Budgetary Procedure 
Commitments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 54.405.000.000 54.303.662.015 44.746.628.189 54.283.887.015 44.141.380.189 54.330.158.015 49.444.863.718 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.918.000.000 8.817.103.511 6.947.924.511 8.797.328.511 6.767.676.511 8.843.373.511 9.545.867.311 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.487.000.000 45.486.558.504 37.798.703.678 45.486.558.504 37.373.703.678 45.486.784.504 39.898.996.407 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin)   500.000.000       500.000.000   

2.  Preservation and management of Natural 
resources 58.351.000.000 56.365.876.036 54.831.681.736 55.619.446.036 54.044.111.736 57.606.076.036 56.154.937.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.273.000.000 1.174.394.000 1.106.621.652 1.148.340.000 1.048.187.652 1.234.426.800 1.185.226.952 
   3a:  Freedom, security and justice 637.000.000 571.339.000 426.989.000 561.695.000 400.145.000 619.213.800 477.063.800 
   3b:  Citizenship 636.000.000 603.055.000 679.632.652 586.645.000 648.042.652 615.213.000 708.163.152 
4.  The EU as a global partner 6.578.000.000 6.468.000.000 7.447.469.578 6.358.339.000 7.261.521.578 6.534.333.000 7.834.413.378 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins)   234.527.000   234.527.000  234.527.000  
5.  Administration 7.115.000.000 6.954.245.973 6.954.145.973 6.829.809.929 6.829.709.929 6.956.364.030 6.956.264.030 
6.  Compensations 445.000.000 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 128.167.000.000 126.445.351.176 115.531.193.280 124.918.995.132 113.769.557.236 127.840.531.033 122.020.351.966 

 
 

Council 2nd Reading 
(incl. ALs) 

Parliament's 2nd Reading 
(incl. ALs) 

2007 final Budget 
 (incl. ABs 1-7)** 2007 Budgetary Procedure 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 54.274.887.015 44.137.342.319 54.354.952.015 44.862.050.319 54.854.332.015 43.590.118.012 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 8.788.328.511 6.772.076.511 8.868.167.511 7.071.784.511 9.367.547.511 6.544.801.397 
   1b:  Cohesion for growth and employment 45.486.558.504 37.365.265.808 45.486.784.504 37.790.265.808 45.486.784.504 37.045.316.615 
Globalisation Adjustment Funds (outside the MFF & 
margin) 500.000.000  500.000.000   included above  

2.  Preservation and management of Natural 
resources 56.240.800.036 54.665.465.736 56.250.230.036 54.718.545.736 55.850.230.036 54.210.425.736 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.149.840.000 1.049.687.652 1.246.446.000 1.176.965.652 1.443.632.099 1.270.114.751 
   3a:  Freedom, security and justice 561.695.000 400.145.000 623.833.000 473.683.000 623.833.000 369.871.000 

* : For Council and EP's first readings, 
the figures presented take Amending 
letters into account for the items and 
amounts voted by each institution during 
their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every 
actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the 
amendments brought by the Commission 
to its PDB 

   3b:  Citizenship 588.145.000 649.542.652 622.613.000 703.282.652 819.799.099 900.243.751  
4.  The EU as a global partner 6.401.214.000 7.179.921.578 6.577.933.000 7.352.746.732 6.812.460.000 7.352.746.732 
Emergency Aid Reserve (outside the MFF and margins) 234.527.000  234.527.000   included above  
5.  Administration 6.849.570.101 6.849.470.101 6.942.364.030 6.942.264.030 6.977.864.032 6.977.764.032 
6.  Compensations 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 444.646.152 
TOTAL 126.095.484.304 114.326.533.538 126.551.098.233 115.497.218.621 126.383.164.334 113.845.815.415 

** : For 2007 final budget figures, both 
the Globalisation Adjustment Fund and 
the Emergency Aid Reserve are included 
in the figures presented for Headings 1b 
and 4 respectively 



 

DV\785929BG.doc 56/65  

 
2007 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 
(incl. ABs 1-7) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) 2008 Budgetary Procedure Fin.Pers. 

2008 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 57.275.000.000 54.854.332.015 43.590.118.012 57.148.370.445 50.161.394.107 56.881.956.695 49.114.980.357 57.224.297.945 52.441.147.607 
   1a:  Competitiveness for growth and employment  10.386.000.000 9.367.547.511 6.544.801.397 10.270.429.000 9.538.679.600 10.004.015.250 8.990.265.850 10.346.356.500 9.993.765.100 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.889.000.000 45.486.784.504 37.045.316.615 46.877.941.445 40.622.714.507 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 42.447.382.507 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 58.800.000.000 55.850.230.036 54.210.425.736 55.305.481.496 53.439.178.053 54.752.330.496 52.886.027.053 55.416.892.046 53.556.748.603 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 43.217.000.000 42.311.661.000 42.035.641.756 41.166.490.000 41.115.600.500 40.978.640.000 40.565.750.500 41.613.408.550 41.200.579.050 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.362.000.000 1.443.632.099 1.270.114.751 1.289.527.000 1.190.829.006 1.270.678.780 1.127.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 
   3a:  Freedom, security and justice 747.000.000 623.833.000 369.871.000 691.034.000 496.446.000 686.735.780 478.147.780 728.034.000 533.196.000 
   3b:  Citizenship 615.000.000 819.799.099 900.243.751 598.493.000 694.383.006 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 
4.  The EU as a global partner 7.002.000.000 6.812.460.000 7.352.746.732 7.173.414.000 8.061.743.400 7.391.014.000 7.697.525.400 7.241.203.000 8.132.663.400 
5.  Administration 7.380.000.000 6.977.864.032 6.977.764.032 7.286.417.754 7.286.977.754 7.190.244.746 7.190.804.746 7.285.860.235 7.286.420.235 
6.  Compensations 207.000.000 444.646.152 444.646.152 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

TOTAL 132.026.000.000 126.383.164.33
4 113.845.815.415 128.409.846.98

7 
120.346.758.61

2 127.692.861.009 118.223.954.63
4 

128.717.766.51
8 122.865.065.143 

Compulsory expenditure   44.234.401.352 44.124.503.852 42.710.295.192 42.714.520.192 42.520.401.455 42.163.676.455 43.157.027.216 42.800.362.216 
Non-compulsory expenditure   82.148.762.982 69.721.311.563 85.699.551.795 77.632.238.420 85.172.459.554 76.060.278.179 85.560.739.302 80.064.702.927 
Appropriations as a % of GNI   1,05% 0,95% 1,02% 0,96% 1,02% 0,94% 1,03% 0,98% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget (EP2L) 2008 Budget 

(incl. ALs 1 & 2) (incl. ALs 1 & 2) (incl. ABs 1-10) 2008 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 56.881.956.695 49.114.980.357 57.963.941.445 50.324.204.626 58.337.948.720 45.731.716.659 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 10.004.015.250 8.990.265.850 11.086.000.000 9.772.639.600 11.082.000.000 9.715.239.600 
   1b:  Cohesion for growth and employment 46.877.941.445 40.124.714.507 46.877.941.445 40.551.565.026 47.255.948.720 36.016.477.059 
2.  Preservation & management of Natural 
resources 55.002.330.496 53.136.027.053 55.041.123.496 53.177.320.053 55.559.715.538 53.217.088.053 
   -  of which, Market related expenditure and direct 
pay. 40.866.490.000 40.815.600.500 40.876.490.000 40.825.600.500 41.006.490.000 40.889.550.500 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.301.678.780 1.158.980.786 1.342.877.000 1.241.449.006 1.634.913.642 1.488.945.648 
   3a:  Freedom, security and justice 717.735.780 509.147.780 728.034.000 533.196.000 731.774.000 534.196.000 
   3b:  Citizenship 583.943.000 649.833.006 614.843.000 708.253.006 903.139.642 954.749.648 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for 
the items and amounts voted by each institution 
during their second reading. This aims at better 
identifying the actual impact of every actor on the 
budgetary procedure's figures regardless of the 
timing of the amendments brought by the 
Commission to its PDB 

4.  The EU as a global partner 7.216.014.000 7.737.525.400 7.311.218.000 8.112.728.400 7.551.218.000 7.847.128.400 
5.  Administration 7.206.908.091 7.207.468.091 7.283.860.235 7.284.420.235 7.279.207.193 7.279.767.193 
6.  Compensations 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 206.636.292 

 

TOTAL 127.815.524.354 118.561.617.97
9 129.149.656.468 120.346.758.61

2 
130.569.639.38

5 
115.771.282.24

5 
Compulsory expenditure 42.416.608.666 42.420.833.666 42.385.608.666 42.393.833.666 42.430.668.666 42.430.668.666 
Non-compulsory expenditure 85.398.915.688 76.140.784.313 86.764.047.802 77.952.924.946 88.138.970.719 73.340.613.579 
Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,94% 1,03% 0,96% 1,04% 0,92% 
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2008 Budget PDB Council 1st Reading* EP 1st reading* 

(incl. ABs 1-10) (incl. Commission ALs 1-3)  (incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3) 2009 Budgetary Procedure Fin.Pers. 
2009 

Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments Commitments Payments 
1.  Sustainable Growth 59.700.000.000 58.337.948.720 45.731.716.659 60.103.850.669 45.199.324.666 60.025.540.669 44.478.014.666 60.191.881.669 50.389.658.532 
   1a:  Competitiveness for growth and 
employment 11.272.000.000 11.082.000.000 9.715.239.600 11.689.966.000 10.285.190.500 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.383.773.350 

   1b:  Cohesion for growth and employment 48.428.000.000 47.255.948.720 36.016.477.059 48.413.884.669 34.914.134.166 48.413.884.669 34.664.134.166 48.422.884.669 39.005.885.182 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 59.639.000.000 55.559.715.538 53.217.088.053 56.495.529.486 54.457.232.000 55.863.419.686 53.060.122.000 57.447.382.686 55.389.334.615 
   -  of which, Market related expenditure & direct 
pay. 46.679.000.000 41.006.490.000 40.889.550.500 41.579.892.000 41.536.359.000 41.200.052.000 41.156.519.000 42.458.802.000 42.412.669.000 

3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.523.000.000 1.634.913.642 1.488.945.648 1.467.858.000 1.265.680.000 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.364.407.000 
   3a:  Freedom, security and justice 872.000.000 731.774.000 534.196.000 839.125.000 596.670.000 832.725.000 572.940.000 863.925.000 664.142.000 
   3b:  Citizenship 651.000.000 903.139.642 954.749.648 628.733.000 669.010.000 614.723.000 634.770.000 650.963.000 700.265.000 
4.  The EU as a global partner 7.440.000.000 7.551.218.000 7.847.128.400 7.619.432.000 7.759.456.769 8.153.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.607.161.364 
5.  Administration 7.699.000.000 7.279.207.193 7.279.767.193 7.655.255.982 7.655.255.982 7.552.866.286 7.552.866.286 7.700.730.900 7.700.730.900 
6.  Compensations 210.000.000 206.636.292 206.636.292 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 136.211.000.00
0 130.569.639.385 115.771.282.245 133.551.039.04

9 
116.546.062.32

9 133.251.557.913 114.324.628.24
3 

135.167.926.52
7 123.660.405.323 

Compulsory expenditure   42.430.668.666 42.430.668.666 43.253.554.612 43.238.067.112 42.873.714.612 42.858.227.112 44.125.644.612 44.109.557.112 
Non-compulsory expenditure   88.138.970.719 73.340.613.579 90.297.484.437 73.307.995.217 90.377.843.301 71.466.401.131 91.042.281.915 79.550.848.211 
Appropriations as a % of GNI   1,04% 0,92% 1,03% 0,90% 1,03% 0,88% 1,04% 0,95% 

 
Council 2nd reading Adopted Budget 

(incl. ALs 1-3) (incl. ALs 1-3)  2009 Budgetary Procedure 
Commitments Payments Commitments Payments 

1.  Sustainable Growth 60.025.540.669 44.478.014.666 60.195.881.669 45.999.519.679 
   1a:  Competitiveness for growth and employment 11.611.656.000 9.813.880.500 11.768.997.000 11.024.385.513 
   1b:  Cohesion for growth and employment 48.413.884.669 34.664.134.166 48.426.884.669 34.975.134.166 
2.  Preservation and management of Natural 
resources 55.788.884.011 53.100.586.325 56.121.437.011 52.564.429.680 

   -  of which, Market related expenditure and direct pay. 41.125.356.325 41.081.823.325 41.132.856.325 41.085.323.325 
3.  Citizenship, freedom, security and Justice 1.447.448.000 1.207.710.000 1.514.888.000 1.298.100.000 
   3a:  Freedom, security and justice 832.725.000 572.940.000 863.925.000 617.440.000 
   3b:  Citizenship 614.723.000 634.770.000 650.963.000 680.660.000 
4.  The EU as a global partner 7.993.170.360 7.816.802.379 8.103.930.360 8.324.169.158 
5.  Administration 7.551.997.192 7.551.997.192 7.700.730.900 7.700.730.900 

* : For Council and EP's first readings, the figures 
presented take Amending letters into account for the 
items and amounts voted by each institution during their 
second reading. This aims at better identifying the actual 
impact of every actor on the budgetary procedure's 
figures regardless of the timing of the amendments 
brought by the Commission to its PDB 

6.  Compensations 209.112.912 209.112.912 209.112.912 209.112.912 

TOTAL 133.016.153.144 114.364.223.47
4 

133.845.980.85
2 116.096.062.329 

Compulsory expenditure 42.799.698.937 42.784.211.437 42.799.698.937 42.784.211.437 
Non-compulsory expenditure 90.216.454.207 71.580.012.037 91.046.281.915 73.311.850.892 

 

Appropriations as a % of GNI 1,02% 0,88% 1,03% 0,89% 
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Таблицата по-долу представя преглед на развитието на човешките ресурси в Европейския парламент и институциите в периода 2005-

2009 г. 
 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 Variation 2005-09 
Всички институции 36.372 37.396 38.630 39.489 39.919 9,75% 
Европейски 
парламент  

5.597 5.801 5.933 5.940 6.081 8,65% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ 
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БД (БЮДЖЕТИРАНЕ ПО ДЕЙНОСТИ) / УД (УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ДЕЙНОСТИ) 

Основната цел на бюджетирането по дейности (БД) е да се въведе концепцията за 
бюджетиране въз основа на резултатите и да се предостави ясна рамка за реализиране 
на приоритетите и целите на политиката на Комисията.  
БД включва бюджетирането и финансовото управление въз основа на дейности, които 
са тясно свързани с приоритетите и целите в политиката на Комисията. Ресурсите се 
разпределят и управляват в съответствие с предварително определени политически 
приоритети. Съществуват 270 дейности, групирани в 31 области на политиката. 
Според Комисията, управлението по дейности (УД) "цели вземането на паралелни 
решения относно приоритетите на политиката и съответните ресурси, на всяко равнище 
в организацията. Това позволява ресурсите да бъдат насочвани към приоритети на 
политиката и, обратно, решенията относно приоритетите на политиката да бъдат 
вземани при пълна информираност относно необходимите ресурси." УД съчета 
стратегическо планиране и бюджетиране,  оперативно планиране и управление, 
мониторинг и докладване, извършване на оценка и вътрешен одит. Инструментът, 
необходим за съчетаването на всички тези елементи съгласувано и систематично, е 
цикълът на стратегическо планиране и програмиране (СПП). 
 

АГЕНЦИИ 

Агенциите на ЕС са органи, които имат ясна правосубектност и на които при строги 
условия могат да се делегират правомощия в областта на изпълнението на бюджета. 
Те подлежат на отделно освобождаване от отговорност от органа, който отговаря за 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Съществуват 
два основни вида агенции. 
Съобразно правото на Общността изпълнителните агенции са юридически лица, които 
са създадени с решение на Комисията и на които могат да се делегират правомощия за 
изпълнение изцяло или отчасти на програма или проект на Общността от името на 
Комисията и  под нейна отговорност съобразно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 
19 декември 2002 г. 
За разлика от изпълнителните агенции, децентрализираните (или регулаторни или 
традиционни) агенции не попадат под прекия контрол на Комисията, нито на 
държавите-членки, посредством административния/управителния съвет.   
Децентрализираните агенции на Общността имат статут на юридически лица. Те се 
създават с акт от вторичното законодателство, за да изпълняват много специфична 
техническа, научна или управленческа задача, уточнена в съответния акт на 
Общността.  Понастоящем съществуват близо 20 традиционни агенции. 
 

ГОДИШНИ СПРАВКИ 

Годишните справки са свързани с политиките в областта на сближаване (Структурни 
фондове и Кохезионен фонд) и селското стопанство. Въпреки че по силата на член 274 
от Договора за ЕО, Европейската комисия носи отговорност за изпълнението на 
бюджета, близо 80% от общите разходи (помощи за селското стопанство и структурни 
помощи) се управляват от администрациите на държавите-членки (така нареченото 
"поделено управление"). Наложеното на държавите-членки правно задължение (МИС и 
Финансов регламент) за изготвяне на съответното национално равнище на годишна 
справка за съществуващите проверки и декларации цели подобряване на системите на 
управление и контрол, както и повишаване на отчетността на държавите-членки. За 
първи път годишни справки бяха изискани в срок до 15 февруари 2008 г. (за 2007 г.). За 
разлика от тях, "националните декларации за управление", които Европейският 
парламент подкрепя, са все още инициативи по желание на държавите-членки. 
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РЕФОРМАТА НА ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА (ОСП) 

Първата цел на ОСП, въведена през 1962 г., беше гарантирането на доставки на храни 
посредством политика на подкрепа за цените и неограничена гаранция за изкупуване.  
Тъй като ОСП започна да води до все повече производство в излишък, в периода от 
1988 г. насам бяха осъществени няколко реформи. Реформата от 1992 г. отбеляза 
повратен момент, като замени системата на защита посредством цените със система 
на компенсаторно подпомагане на доходите. 
Реформата от 2003 г. въведе нови принципи, сред които: 
- отделянето на помощите от произведените количества (някои помощи представляват 
еднократно фиксирано плащане), 
- кръстосано спазване, което постави еднократните плащания в зависимост от цял 
набор от критерии във връзка с околната среда, общественото здраве, хуманното 
отношение към животните,  
- модулация, която позволи прехвърлянето на средства от първия стълб на ОСП 
(пазарна политика и помощи) към втория (развитие на селските райони) 
- механизъм за финансова дисциплина (той поставя горна граница на разходите за 
пазарна подкрепа и прякото подпомагане в периода 2007-2013 г.).  
На 20 ноември 2008 г. министрите на земеделието в ЕС постигнаха политическо 
споразумение относно Проверката на състоянието на ОСП. Наред с редица други 
мерки, споразумението премахва обработваемите пустеещи земи, предвижда 
постепенно увеличаване на квотите за мляко, които през 2015 г. ще бъдат отменени, 
превръща пазарната намеса в реална предпазна мрежа и засилва модулацията. 
 

ОВППС:  ОБЩА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ  

Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) беше установена като 
втори стълб на Европейския съюз и се ръководи от разпоредбите в Дял V от Договора 
за създаване на Европейския съюз (ЕС), подписан в Маастрихт през 1992 г. Редица 
важни промени бяха въведени с Договора от Амстердам, влязъл в сила през 1999 г., а и 
оттогава в ОВППС бяха осъществени многобройни развития.  Беше постигнато 
споразумение за провеждане на Европейска политика в областта на сигурността и 
отбраната (ЕПСО) като част от общата рамка на ОВППС. Европейският съвет в Лаакен 
от 14-15 декември 2001 г. прие декларация относно оперативния капацитет на ЕПСО, 
като официално отчете, че Съюзът е в състояние да осъществи операции по 
овладяване на  кризи. 
Съобразно член 21 от Договора от Амстердам е наложително Председателството да се 
консултира с Парламента относно основните аспекти и възможности за ОВППС. 
Европейският парламент може да отправя запитвания или да изготвя препоръки до 
Съвета. 
Междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г. наложи на държавите-членки 
да изготвят годишен документ на Съвета относно основните аспекти и възможности на 
ОВППС, който включва и  финансовите последици за общия бюджет на Европейските 
общности. Парламентът отговаря пряко пред Съвета под формата на своя годишен 
доклад и резолюция относно ОВППС. Този политически диалог беше завършен под 
формата на съвместни консултативни срещи, провеждани поне пет пъти годишно, които 
са упоменати в член 43 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. 
Наред с това, член 42 от МИС въведе следното бюджетно разпределение на разходите 
за ОВППС:  
- операции за управление на кризи, предотвратяване на конфликти, разрешаване на 
конфликти и стабилизиране, наблюдение и изпълнение на процеси в областта на мира 
и сигурността; 
- неразпространение и разоръжаване; 
- неотложни мерки, 
- подготвителни и последващи мерки; 
- специални представители на Европейския съюз. 
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Той определя и специфична горна граница (1 740 млн. евро за периода 2007-2013 г.) за 
ОВППС, като свързаните с неотложни мерки разходи възлизат на по-малко от 20% от 
размера на тази сума за упоменатия период. 
 

НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА НА СЪСЕДСТВО (ЕПС) 

Европейската политика на съседство (ЕПС) цели установяването на специални 
отношения със съседни страни в Източна Европа, южното Средиземноморие и Южен 
Кавказ, за които няма изгледи за скорошно присъединяване. 
ЕПС се съсредоточава върху насърчаването на демокрацията, свободата, 
просперитета, сигурността и стабилността въз основата на съществуващите отношения 
с различните съседни страни. ЕПС се осъществява на практика посредством 
двустранни планове за действие, споразумения за партньорство и сътрудничество 
(СПС) и Евро-средиземноморски споразумения за асоцииране. 
Съседните страни получават финансова и техническа помощ, главно чрез Инструмента 
на европейската политика на съседство и партньорство (ENPI) за периода 2007-2013 г. 
(той замести програмите TACIS и MEDA за периода 2000-2006 г., но запази като 
централен елемент разграничението между съседните държави на юг и на изток).  
С Парламента не се осъществяват консултации на нито един етап от подготовката на 
плановете за действие. При все това, неговите широки законодателни, бюджетни 
правомощия и правомощия на контрол стоят в основата на упражняваното от него 
влияние. 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАКТ ЗА МЛАДЕЖТА 

Европейският пакт за младежта е политически инструмент, който беше приет от 
Европейския съвет през март 2005 г. като част от преразгледаната Лисабонска 
стратегия, целяща превръщането на Европа в най-конкурентната основана на знанието 
икономика в света.   
Пактът за младежта означава по-унифициран и съгласуван подход към въпросите на 
младежта и цели насърчаването на присъствието на всички млади хора в сферата на 
образованието, заетостта и в обществото. Чрез него за първи път политиката за 
младежта присъства толкова осезаемо на равнището на ЕС. 
 

"ГАЛИЛЕО" И ЕВРОПЕЙСКИЯТ ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНСТИТУТ (ЕТИ) 

"Галилео" е европейската инициатива за глобална навигационна спътникова система, 
която предоставя изключително точна, глобална услуга за позициониране под 
граждански контрол. "Галилео" ще предоставя независими услуги на навигация и 
позициониране, като същевременно ще бъде оперативно съвместима с GPS и 
GLONASS - другите две глобални спътникови навигационни системи. Напълно 
реализираната система "Галилео" ще се състои от 30 сателита и свързана с тях 
наземна инфраструктура. 
Начало на проекта беше поставено през 2000 г., като той беше разделен на три етапа, 
първият от които се финансира от публични средства, а вторият и третият (изграждане 
и разгръщане) от частен консорциум. Проектът беше на ръба на неуспеха поради 
провала на преговорите за концесия с частния сектор в началото на 2007 г. 
За да го спасят, през ноември 2007 г. ЕП и Съветът решиха да финансират 
разгръщането му изцяло от средства на ЕС в размер на 3,4 билиона евро, като са 
необходими още 2,4 билиона евро. Европейската спътникова радионавигационна 
система "Галилео" следва да започне да функционира в срок до 2013 г.  С направения 
компромис се отложи решението относно публично-частното партньорство за 
експлоатацията след 2013 г.  
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Целта на ЕТИ е да се разраства и да се възползва от капацитета и възможностите за 
иновации на участници от сферата на висшето образование, научно-изследователската  
дейност, бизнеса и предприемачеството в ЕС и извън него посредством създаването на 
високо интегрирани общности на познания и новаторство (KICs). 
Като цяло, 3,7 билиона евро са предвидени за "Галилео" и ЕТИ в рамките на 
Многогодишната финансова рамка до 2013 г. ЕТИ също ще бъде изцяло финансиран от 
Общността. 
 

ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ И СТРАТЕГИЯТА ОТ ГЬОТЕБОРГ 

Начало на Лисабонската стратегия беше поставено от Европейския съвет през март 
2000 г. Нейна цел беше да превърне Европейския съюз в "най-конкурентоспособната и 
динамична икономика в света, основана на знанието, която е способна на устойчив 
икономически растеж с повече и по-добри работни места и по-голямо социално 
сближаване" до 2010 г. Последна цел, а именно устойчивата околна среда, беше 
добавена в хода на срещата на високо равнище, проведена през юни 2001 г. в 
Гьотеборг. 
Така Лисабонската стратегия има три стълба: 
- икономически стълб, който подготвя прехода към конкурентоспособна, основана на 
знанието икономика 
- социален стълб, който има за цел да модернизира европейския социален модел чрез 
инвестиции в човешките ресурси и борба срещу социалното изключване, и  
- екологичен стълб, добавен на заседанието на Европейския съвет в Гьотеборг. 
Изготвен е списък от цели. Тъй като правомощията принадлежат почти изцяло на 
държавите-членки, беше въведен отворен метод на координация с националните 
планове за действие. 
Средносрочният преглед, направен през 2005 г., разкри неубедителни резултати. 
Лисабонската стратегия получи нов старт и беше пренасочена към постигането на 
засилен, траен растеж и създаването на повече и по-качествени работни места, като 
процесът на координация беше опростен посредством интегрирани насоки за растеж и 
заетост.   
 

МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА (МФР) 2007-2013 Г.  

 Вж. част 2 относно техническите корекции на финансовите перспективи, 
функциите и инструментите за повишаване на гъвкавостта, като например 
Инструмента за гъвкавост, Фонда за солидарност, Резерва за непредвидени 
ситуации   
 
 
 

ПРОГРАМА "PEACE II" ЗА СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ 

Програмата "PEACE II" има за цел консолидирането на мирния процес в Северна 
Ирландия посредством насочване на средства по Цел 1 на Структурните фондове 
(период 2000-2006 г.), която насърчава развитието и структурното приспособяване на 
региони, които изостават в развитието си, т.е. чийто среден БВП на глава на 
населението е по-нисък от 75% от средното за Европейския съюз. 

Подобно на своя предшественик - програмата "PEACE I" (1995-99), "PEACE II" цели да 
насърчи напредъка по пътя към мирно и стабилно общество, както и помирение в 
региона. 
 

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ 
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Член 49, параграф 6 от Финансовия регламент определя пилотните проекти/схеми и 
подготвителни действия както следва:  
- пилотните схеми са с експериментален характер, създадени са за изпитване на 
осъществимостта на определена дейност и нейната целесъобразност. Съответните 
бюджетни кредити за поети задължения могат да се запишат в бюджета само за две 
поредни финансови години;  
- подготвителните действия в приложното поле на Договорите са предназначени за 
подготовка на предложения с оглед одобряване на бъдещи дейности. Съответните 
бюджетни кредити за поети задължения могат да се запишат в бюджета най-много за 
три поредни финансови години. 
Изисква се ППБ да бъде съпътстван от оценка на вече получените от съществуващи 
проекти/дейности резултати и на планираните по-нататъшни мерки. 
Междуинституционалното споразумение предвижда при представянето на ППБ 
Комисията да вземе предвид "възможностите за започване на нова политика в 
различни области чрез пилотни проекти и/или нови подготвителни действия ." То 
ограничава общия размер на бюджетните кредити за пилотни проекти до 40 млн. 
евро за всяка бюджетна година, а размера на кредитите за подготвителни действия - 
до 50 млн. евро за нови дейности, като общо 100 млн. евро могат да се предвидят за 
всички дейности. 
 

НЕИЗПЪЛНЕНИ ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (RAL). 

RAL е акроним на френското “Reste à liquider” и се отнася до средствата за бюджетни 
задължения, които предстои да бъдат използвани (изразходвани). Технически 
погледнато, това са бюджетни кредити, за които е поето задължение, но които не са 
изплатени. Те са преди всичко резултат от наличието на бюджетни кредити, 
предназначени за бюджетирането на многогодишни операции. Следва да се прави 
разграничение между обичайния размер на RAL и извънредните RAL. 
 

СЪОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ КАЧЕСТВО И ЦЕНА 

Съотношението между качество и цена може да се определи като отношение между 
стойността на продукти или публични интервенции, например, и средствата, похарчени 
за тях. 

На равнището на ЕП, подходът, основан на "съотношението между качество и цена", 
представлява нововъведение на бюджетната процедура за 2007 г. и цели подобряване 
на оценката на програмите на ЕС и на прегледа на изпълнението на бюджета в 
съответствие с приоритетите на Парламента и неговите институционални прерогативи. 
Беше договорена обща декларация с Комисията относно правилното изпълнение на 
бюджета и беше изтъкната общата цел на тази дейност, а именно да се постигне по-
добро съотношение между качество и цена за гражданите на ЕС и да се преодолеят 
предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, посредством възможно най-доброто 
разпределение на средства. Съотношението между качество и цена е свързано и с 
управлението по дейности (УД) (вж. по-горе), което има за цел да  представи обща 
картина на функционирането и разходите в различните области на политиката, като 
включва оперативните и административните ресурси. 
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