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МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА

До момента има пет многогодишни финансови рамки (МФР). Договорът от Лисабон
превърна МФР от междуинституционално споразумение в правно обвързващ акт.
Установена за срок от поне пет години, МФР трябва да осигури систематичност
в развитието на разходите на Съюза в рамките на неговите собствени ресурси
и определя разпоредби, с които годишният бюджет на Съюза трябва да бъде
в съответствие, като по този начин полага крайъгълния камък на финансовата
дисциплина.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

— Член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

— Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне
на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 г.[1];

— Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския
парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството
по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[2].

КОНТЕКСТ

През 80-те години на ХХ век поради нарастващото несъответствие между ресурсите
и потребностите се зароди климат на конфликт в отношенията между институциите.
Концепцията за многогодишна финансова перспектива беше разработена като
опит за намаляване на конфликтите, засилване на бюджетната дисциплина и
подобряване на изпълнението чрез по-добро планиране. Първото междуинституционално
споразумение (МИС) беше подписано през 1988 г. То съдържаше финансовата
перспектива за периода 1988—1992 г., известна също като пакет „Делор I“, чиято
цел беше да осигури средствата, необходими за бюджетното изпълнение на Единния
европейски акт. На 29 октомври 1993 г. беше договорено ново МИС, заедно с финансовата
перспектива за периода 1993—1999 г. (пакет „Делор II“), което даде възможност
за удвояване на структурните фондове и повишаване на тавана на собствените
ресурси (1.5.1). Третото МИС за финансовата перспектива за периода 2000-2006 г.,
известно също като Програма 2000, беше подписано на 6 май 1999 г. и едно от
основните предизвикателства пред него беше осигуряването на необходимите ресурси за
финансиране на разширяването (6.3.1). Четвъртото МИС, което обхваща периода 2007—
2013 г., беше сключено на 17 май 2006 г.
Договорът от Лисабон превърна многогодишната финансова рамка от
междуинституционално споразумение в правно обвързващ акт. В Договора за

[1]ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884
[2]ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_1.5.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_6.3.1.pdf


Справочник за Европейския съюз - 2017 2

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се посочва, че освен че определя
„размера на годишните тавани на бюджетните кредити за поети задължения по категории
разходи, както и на годишния таван на бюджетните кредити за плащания“ МФР също
така „предвижда всички други разпоредби, необходими за нормалното протичане на
годишната бюджетна процедура“. Регламентът за МФР е придружен от МИС, което
обхваща областите на бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси
и доброто финансово управление. Петата и настояща МФР, която обхваща периода 2014
—2020 г., беше приета на 2 декември 2013 г. Настоящата МФР е първата, която е
приета съгласно новите разпоредби на Договора от Лисабон, съгласно които Съветът,
като действа в съответствие със специална законодателна процедура, трябва да приеме с
единодушие Регламента за МФР след като получи одобрението на Парламента.

МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ПЕРИОДА 2014—
2020 Г.

В своето изменено предложение от 6 юли 2012 г. Комисията предложи за периода
2014—2020 г. да се увеличи таванът на бюджетните кредити за поети задължения
до 1 033 милиарда евро (1,08 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС), а на
бюджетните кредити за плащания — до 988 милиарда евро (1,03 % от БНД на ЕС).
С оглед на настоящия икономически климат председателите на Комисията, Парламента
и Съвета постигнаха политическо споразумение на 27 юни 2013 г. относно пакет за
МФР, който намали общия таван на бюджетните кредити за поети задължения до 960
милиарда евро (1,00 % от БНД на ЕС), а на бюджетните кредити за плащания — до 908
милиарда евро (0,95 % от БНД на ЕС). В своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно
политическото споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2014—
2020 г. Парламентът припомни, че приемането на Регламента за МФР и новото МИС
е обвързано с приемането на коригиращи бюджети, необходими за осигуряването на
допълнителни бюджетни кредити за плащания за финансовата 2013 г., с политическо
споразумение относно правните основания на съответните многогодишни програми и със
създаването на група на високо равнище по въпросите на собствените ресурси.
Когато тези условия бяха изпълнени, Парламентът даде одобрението си за проекта
на регламент на 19 ноември 2013 г. и Съветът прие Регламента за МФР (Регламент
№ 1311/2013 на Съвета) за периода 2014—2020 г. на 2 декември 2013 г. На 21 април
2015 г. Регламент № 1311/2013 на Съвета беше изменен с Регламент № 2015/623 на Съвета,
с който неизползваните през 2014 г. бюджетни кредити за поети задължения (над 21
милиарда евро по текущи цени) бяха прехвърлени към следващите години (2015, 2016 и
2017 г.) за подфункция 1б, функция 2 и функция 3.
Член 6, параграф 1 от Регламента за МФР изисква от Комисията, всяка година преди
началото на бюджетната процедура за година n + 1, да направи техническа корекция на
МФР в съответствие с промените в БНД на ЕС и в цените и да съобщи резултатите на
Парламента и Съвета.
На 30 юни 2016 г. Комисията прие техническата корекция на МФР за 2017 г. в съответствие
с промените в БНД на ЕС и корекцията на финансовите пакети за политиката на
сближаване. В резултат на тази техническа корекция бюджетните кредити за поети
задължения (155 631 милиона евро) достигат общо 1,04 % от БНД на ЕС, а бюджетните
кредити за плащания (142 906 милиона евро) — общо 0,95 % от БНД на ЕС. БНД за 2017 г.
е установен на 14 989 356 милиона евро по текущи цени за ЕС-28.
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Коригирана многогодишна финансова рамка
(ЕС-28) за 2017 г. (в милиони евро, по текущи цени)

БЮДЖЕТНИ
КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Общо
2014—
2020 г.

1. Интелигентен и
приобщаващ растеж 52 756 77 986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563

2. Устойчив растеж:
природни ресурси 49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034

от които: разходи, свързани
с пазара, и преки плащания 43 779 44 190 43 951 44 146 44 163 44 241 44 264 308 734

3. Сигурност и гражданство 1 737 2 456 2 546 2 578 2 656 2 801 2 951 17 725
4. Глобална Европа 8 335 8 749 9 143 9 432 9 825 10 268 10 510 66 262
5. Администрация 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254 69 584
от които: административни
разходи на институциите 7 056 7 351 7 379 8 007 8 360 8 700 9 071 56 224

6. Компенсации 29 0 0 0 0 0 0 29
ОБЩО БЮДЖЕТНИ
КРЕДИТИ ЗА ПОЕТИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 979 1 087 197

като процент от БНД 0.90 % 1.17 % 1.05 % 1.04 % 1.04 % 1.04 % 1.03 % 1.04 %
ОБЩО БЮДЖЕТНИ
КРЕДИТИ ЗА
ПЛАЩАНИЯ

135 762 140 719 144 685 142 906 149 713 154 286 157 358 1 025 429

като процент от БНД 1.01 % 1.02 % 0.98 % 0.95 % 0.97 % 0.97 % 0.96 % 0.98 %
Наличен марж 0.22 % 0.21 % 0.25 % 0.28 % 0.26 % 0.26 % 0.27 % 0.25 %
Таван на собствените
ресурси като процент от
БНД

1.23 % 1.23 % 1.23 % 1.23 % 1.23 % 1.23 % 1.23 % 1.23 %

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

А. МФР за периода 2014—2020 г.
През юли 2010 г. Парламентът създаде специална комисия по политическите
предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.
(комисията SURE) със задачата да изготви доклад относно следващата МФР преди
Комисията да представи своите предложения. Въз основа на доклада на комисията SURE
Парламентът прие на 8 юни 2011 г. резолюция, озаглавена „Инвестиция за бъдещето:
нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и
приобщаваща Европа“.
В своята резолюция от 3 юли 2013 г. Парламентът даде политическо потвърждение, преди
да даде правно одобрение за пакета за МФР на 19 ноември 2013 г., на споразумението
за МФР за периода 2014—2020 г., постигнато от председателите на Парламента, Съвета
и Комисията след интензивна поредица от преговори, по време на които Парламентът
осигури:
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— гъвкавост на поетите задължения и плащанията между бюджетни редове и години,
така че да се даде възможност за усвояване на пълните суми, предвидени за периода
2014—2020 г.;

— задължителна клауза за преразглеждане, даваща възможност за преоценка на
бюджетните потребности по време на периода на МФР и тяхното коригиране, ако е
необходимо, което позволява на новоизбрания Европейски парламент да изпълнява
своята роля, както и ангажимент за преразглеждане на продължителността на
бъдещите МФР; ясно разбиране за осъществим начин и график за създаването на
истинска система на собствени ресурси за ЕС;

— повишена гъвкавост за справяне с младежката безработица и засилване на научните
изследвания, без да се намаляват средствата за други програми[3];

— повишена гъвкавост за предоставяне на помощ в случай на големи бедствия чрез
Фонда за солидарност;

— заделяне на средства за широкомащабните проекти ITER, GALILEO и COPERNICUS
с цел защита на други програми в случай на превишаване на разходите;

— единство и прозрачност на бюджета, като се гарантира пълна информация за
гражданите относно всички разходи и приходи в резултат от решения, взети от или
от името на гражданите на ЕС, и адекватен парламентарен контрол.

Б. Междинен преглед/междинно преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.
Междинният преглед беше едно от предварителните условия на Парламента за
приемането на МФР за периода 2014—2020 г. На 14 септември 2016 г. Комисията
публикува съобщение относно междинния преглед на МФР за периода 2014—2020 г.,
придружено от законодателно предложение за преразглеждането на Регламента за МФР
(предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент № 1311/2013 за
определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.), като призова
настоятелно Парламента и Съвета бързо да го приемат. Комисията по бюджети (BUDG) на
Парламента отговаряше за полагането на основата за мандата за преговори на Парламента
за преразглеждането на МФР и започна подготовката си достатъчно време предварително.
На 29 юни 2016 г. тя публикува доклад за оценка на първите години от функционирането
на МФР, очакванията по отношение на преразглеждането от Комисията и ключовите
елементи за МФР за периода след 2020 г. Този доклад беше основата за приемането на
резолюцията на Парламента от 6 юли 2016 г., която включва исканията на Парламента
за настоящата МФР, както и съображенията за следващата МФР. На 26 октомври 2016 г.
Парламентът прие с голямо мнозинство последваща резолюция към предложението на
Комисията, която приветства предложените от Комисията промени в МФР.
Накрая, след преговорите и споразумението на Съвета от 7 март 2017 г. относно
преразглеждането на МФР за периода 2014—2020 г., Парламентът прие резолюция[4]

за изменение на Регламента за МФР на 5 април 2017 г. Ключовият елемент на
споразумението е допълнителната помощ в размер на 6 милиарда евро (15 %
преразпределения, 85 % неразпределени ресурси) при спазване на годишната бюджетна

[3]2 543 милиона евро (по цени от 2011 г.), които ще бъдат предварително изплатени (т.е. изразходени
по-бързо през 2014 и 2015 г.) за следните програми: „Младежка заетост“: 2 143 милиона евро;
„Хоризонт 2020“: 200 милиона евро; „Еразъм“: 150 милиона евро; и COSME: 50 милиона евро.

[4]Законодателна резолюция на Европейския парламент от 5 април 2017 г. относно проекта на регламент на
Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова
рамка за годините 2014—2020 (14942/2016 — C8-0103/2017 — 2016/0283(APP)) (Специална законодателна
процедура — одобрение)

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0283(APP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0111+0+DOC+XML+V0//BG
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процедура, които ще бъдат предоставени за свързани с миграцията мерки (3,9 милиарда
евро) и за създаване на работни места и растеж (2,1 милиарда евро, от които 1,2 милиарда
евро в полза на инициативата за младежка заетост). Укрепването на Инструмента за
гъвкавост и резерва за спешна помощ ще позволи повече средства да бъдат прехвърлени
по-лесно между бюджетни редове и години, така че Съюзът да бъде в състояние да реагира
на непредвидени събития и нови приоритети.
Специалната законодателна процедура за приемането на МФР, която е посочена в член 312
от ДФЕС и беше приложена и за междинното преразглеждане, изисква едновременно
единодушие в Съвета и одобрение от Парламента (с мнозинство от съставляващите го
членове). Преразгледаната МФР все още трябва да бъде официално приета от Съвета
с единодушно гласуване.
Vera Milićević
05/2017
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