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Доклад A8-0298/2015 

Жузе Мануел Фернандеш, Жерар Дьопре 

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 г. - всички раздели 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността) с 

цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8–0298/2015 

Резолюция на Европейския парламент относно позицията на Съвета относно 

проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година 

(11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

– като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за 

атомна енергия, 

– като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно 

системата на собствените ресурси на Европейските общности1, 

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 

Съвета2, 

– като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 20203 

(Регламент за МФР), 

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово 

управление4 (МИС), 

                                                 
1  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17. 
2  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 
3  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884. 
4  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 
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– като взе предвид своята резолюция от 29 април 2015 г. относно бюджетната 

прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 

2016 година1, 

– като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 

2016 година, приет от Комисията на 24 юни 2015 г. (COM(2015)0300), 

– като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз 

за финансовата 2016 година, приета от Съвета на 4 септември 2015 г. и предадена на 

Парламента на 17 септември 2015 г. (11706/2015 – C8-0274/2015), 

– като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, 

Европейския съвет и Съвета от 23 септември 2015 г. относно управлението на 

кризата с бежанците: незабавни оперативни, бюджетни и правни мерки по линия на 

Европейската програма за миграцията (COM(2015)0490), 

– като взе предвид член 88 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите 

заинтересовани комисии (A8-0000/2015), 

Раздел ІІІ 

Общ преглед 

 

1. приветства проектобюджета на Комисията за 2016 г. като стъпка в правилната 

посока; отбелязва при все това, че има възможност да се реализират допълнително 

значителни по обем икономии чрез повишаване на ефикасността и приветства 

следователно предложените от Съвета изменения и поставения в тях акцент върху 

фискалната отговорност; 

2. отбелязва, че четенето на Парламента на бюджета за 2016 г. отразява до известна 

степен политическите приоритети, приети в резолюцията от 11 март 2015 г. относно 

общите насоки2 и в резолюцията от 8 юли 2015 г. относно мандата за тристранната 

среща3; изразява въпреки това съжаление във връзка с решението на Парламента да 

се опита да не спази таваните на многогодишната финансова рамка за периода 

2014 – 2020 г. (МФР), договорени от Комисията, Съвета и Парламента; счита, че 

това означава да се заеме безотговорна позиция, като се има предвид фискалното 

положение на редица държави членки; 

3. подчертава, че таваните, договорени в МФР, трябва да бъдат спазвани, особено в 

контекста на предстоящия преглед на приоритетите на МФР; изразява съжаление 

във връзка с решението на Парламента да изчерпи маржовете по функции 1а, 1б и 3 

и да остави ограничена свобода на действие в рамките на функция 4 в бюджета за 

2016 г.; счита, че логическото заключение при неспазването на тези тавани не е, че 

                                                 
1  Приети текстове, P8_TA(2015)0172. 
2  Приети текстове, P8_TA(2015)0060. 
3  Приети текстове, P8_TA(2015)0263. 
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таваните са неподходящи, а по-скоро че Парламентът трябва да възприеме по-

реалистичен и отговорен подход към разходите в качеството си на подразделение на 

бюджетния орган; 

4. предлага справянето с кризата с миграцията и бежанците да бъде приоритетното 

основание за увеличение в този бюджет; разбира, че тази криза не може да бъде 

преодоляна единствено с помощта на финансови средства; изразява въпреки това 

съжаление по повод неспособността на Парламента да определи приоритети, да 

ограничи разхищението и да съсредоточи разходите върху мерки за облекчаване на 

кризата, по-конкретно от ясно разпознаваеми бюджетни редове със слаба степен на 

усвояване и ниска степен на изпълнение; счита, че позицията на Парламента излага 

на риск действията на Европа в отговор на кризата; 

5. отбелязва публикуването на писмо за внасяне на корекции № 2/2016 на Комисията 

от 14 октомври 2015 г.; приветства увеличаването на разходите за облекчаване на 

проблемите в сектора на селското стопанство; призовава при все това Комисията да 

преразгледа функции 3 и 4, за да потърси възможности за икономии, които биха 

могли поне частично да допринесат за финансирането на мерки за облекчаване на 

кризата с миграцията и бежанците; 

6. изразява отново убеденост, че бюджетът на Съюза не следва да пренебрегва вече 

поетите между трите институции политически ангажименти, особено във връзка с 

Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и инициативата за 

младежка заетост; счита, че нарушаването на тези ангажименти не само подкопава 

доверието в Парламента от икономическа гледна точка в дългосрочен план, но 

подкопава и способността да се предприемат действия във връзка със спешни 

краткосрочни приоритети в бюджета за 2016 г.; 

7. подчертава, че е важно да се спазва напълно съвместното изявление относно план 

на плащанията за периода 2015 – 2016 г., договорен от Парламента, Съвета и 

Комисията1, след като беше поет съвместен ангажимент да се намалят натрупаните 

неизпълнени искания за плащане по линия на програмите за сближаване за периода 

2007 – 2013 г. на около 2 милиарда евро до края на 2016 г. и да се избягва в бъдеще 

неустойчиво натрупване; 

8. подкрепя използването на специални инструменти като извънредни мерки, които да 

се използват при извънредни обстоятелства, и счита, че такива инструменти са 

доказателство за достатъчната гъвкавост, която предлага МФР; счита, че 

настоящата криза с миграцията и бежанците оправдава използването на специални 

инструменти; изразява при все това съжаление, че необходимото допълнително 

финансиране за адекватен отговор на ЕС на кризата би могло да бъде осигурено от 

съществуващи бюджетни редове, и по-специално от бюджетните редове без ясно 

доказуема добавена стойност на ЕС; изразява загриженост, че позицията на 

Парламента е свързана с многократното използване на специални инструменти в 

рамките на редица бюджетни редове, като по този начин се подкопава способността 

да се предприемат действия в отговор на непредвидени обстоятелства през 2016 г.; 

                                                 
1  Приети текстове, P8_TA(2015)0263, приложение ІІ. 
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Подфункция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места 

9. изразява отново подкрепа за модернизиране на бюджета, с даване на приоритет на 

заетостта, предприятията и предприемачеството, и по-специално на бюджетните 

редове с най-голяма възможност да допринесат за целта за работни места и растеж; 

потвърждава отрицателното въздействие в краткосрочен план, което биха могли да 

имат позицията на Комисията и позицията на Съвета върху някои бюджетни редове; 

изразява желание въпреки това да види, че в следващите бюджети на ЕС се поставя 

непрекъснато акцент върху създаването на работни места, насърчаването на растежа 

и научните изследвания и развитието; 

10. изтъква неотдавнашното споразумение относно ЕФСИ; изразява съжаление във 

връзка с предложените от Съвета съкращения по вече договорени разходи за 

програмите „Хоризонт 2020“ и „Механизъм за свързване на Европа“; изразява също 

така съжаление във връзка с фискално безотговорното решение на Парламента да 

увеличи допълнително бюджета на ЕС над споразумението за подкрепа от МФР за 

увеличаване на средствата по бюджетните редове на програмите „Хоризонт 2020“ и 

„Механизъм за свързване на Европа“ до равнището им отпреди създаването на 

ЕФСИ, нарушавайки изцяло предходното споразумение относно МФР между трите 

институции; призовава всички страни да прекратят политическото позьорство и да 

спазват споразуменията за ЕФСИ и за МФР, които вече одобриха; 

Подфункция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване 

11. разбира, че в идеалния случай не следва да се предприемат съкращения под 

предложението на Комисията; изтъква въпреки това значението на фискалната 

отговорност; приветства следователно измененията на Съвета, които целят 

запазване на финансирането за най-слабо развитите региони и намаляване на 

финансирането за най-развитите региони като пример за европейска солидарност; 

12. разбира, че младежката безработица е особен проблем в редица държави членки; 

изразява при все това съжаление във връзка с решението на Парламента да увеличи 

разходите за инициативата за младежка заетост над тавана на МФР вследствие на 

значителния обем средства, предоставени на ранен етап през предходните години, 

значителното предварително финансиране и довода на Комисията, че не е належащо 

да се предвидят увеличени бюджетни кредити за поети задължения в бюджета за 

2016 г.; припомня, че заетостта е до голяма степен отговорност на държавите 

членки и ги призовава да положат всички възможни усилия, за да осигурят високи 

равнища на заетост и да разглеждат специфичните проблеми на младите хора; 

Функция 2 – Устойчив растеж: природни ресурси 

13. приветства проектобюджета на Комисията; изразява въпреки това съгласие със 

становището на Съвета, че има обширни области, в които може да бъде установена 

неефективност, като измененията в рамките на проект на коригиращ бюджет 

№ 7/2015; подкрепя следователно умерените съкращения, предложени от Съвета, на 

бюджетните кредити за поети задължения и за плащания по функция 2; 
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14. подкрепя увеличението на разходите за облекчаване на кризата в сектора на 

селското стопанство, потвърдено в писмо за внасяне на корекции № 2/2016 на 

Комисията, особено в сектора на млякото и млечните продукти, и подкрепя 

позицията на Парламента в това отношение; приветства факта, че пакетът съдържа 

набор от мерки, насочени към преодоляване на дългосрочните последици на 

руското ембарго за европейските земеделски стопани; 

Функция 3 – Сигурност и гражданство 

15. приветства увеличението на разходите, предложено в проектобюджета за 2016 г. и 

писмо за внасяне на корекции № 2/2016 на Комисията, което е насочено към 

миграцията и бежанците; поставя въпреки това под въпрос дали Комисията е 

разгледала достатъчно задълбочено всички възможности за преразпределяне на 

бюджетни кредити в рамките на функция 3, особено като се има предвид, че 

Съветът успя да открие възможности за икономии в размер на 25 милиона евро в 

бюджетни кредити за поети задължения и на 35 милиона евро в бюджетни кредити 

за плащания; критикува мобилизирането на инструмента за гъвкавост за сума в 

размер на 1,5 милиарда евро вследствие на неспособността на Комисията и на 

Парламента да намерят възможности за реализацията на икономии; изразява отново 

убеждение, че има многобройни бюджетни редове в рамките на функция 3 със 

слабо доказуема добавена стойност на ЕС, по които предвиденото понастоящем 

финансиране би могло да бъде пренасочено в полза на усилията за справяне с 

кризата с миграцията и бежанците; 

16. счита, че е необходимо ясно разграничение между политиката в областта на 

убежището и политиката в областта на миграцията; счита, че са необходими 

дългосрочни практични, устойчиви и качествени решения за предотвратяване на 

нови случаи на загуба на човешки живот в търсене на убежище в ЕС, както и 

осигуряването на ефективна сигурност на границите и вътрешна сигурност; 

Функция 4 – Глобална Европа 

17. отбелязва големите увеличения на разходите в проектобюджета за 2016 г. на 

Комисията в сравнение с бюджета за 2015 г.; изразява съгласие със Съвета, че тези 

увеличения на разходите не оставят достатъчен марж под таваните; подкрепя 

позицията на Съвета, която все пак представлява съществено увеличение на 

разходите в полза на по-слабо развитите държави, за да се подпомогне облекчаване 

на проблемите в съседните държави; изразява съжаление, че в позицията на 

Парламента се оставя марж от едва 50 000 EUR по функция 4, който е напълно 

недостатъчен за справяне с непредвидени обстоятелства през 2016 г.; изтъква, като 

пример за непредвидено обстоятелство, съвместния план за действие на ЕС и 

Турция, договорен от Съвета на 15 октомври 2015 г.1, който ЕС ще бъде неспособен 

да финансира, в случай че бъде приета позицията на Парламента; 

18. приветства въпреки това мерките, обявени в съобщението на Комисията от 

23 септември 2015 г. и потвърдени в писмо за внасяне на корекции № 2/2016; 

поставя под въпрос дали Комисията е разгледала икономиите, набелязани от Съвета 

                                                 
1  Заключения на Европейския съвет от 15 октомври 2015 г., EUCO 26/15.  
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в рамките на функция 4; посочва отново, че проект на коригиращ бюджет № 7/2015 

показа, че е възможно значително преразпределяне на средства в полза на 

приоритетните области; подчертава, че сами по себе си финансовите средства няма 

да решат кризата с миграцията и с бежанците; счита, че допълнителното 

финансиране следва да бъде правилно насочвано, прозрачно и отговорно, за да се 

гарантира, че удовлетворява приоритетни потребности; 

19. счита, че финансовите средства за справяне с кризата с миграцията и бежанците 

следва да бъдат насочвани към източника, вместо към последиците от проблема; 

подчертава, че е важно да се осигурява подкрепа за бежанците в близост до техните 

държави на произход, например чрез укрепване на съответните агенции на ЕС и 

регионалния доверителен фонд на ЕС в Сирия; 

Функция 5 – Администрация 

20. счита, че административните разходи на Комисията следва да подлежат на 

икономии чрез повишаване на ефикасността, каквито предприеха националните 

администрации; счита, предвид многобройните кризи, пред които се изправя ЕС, 

също както и продължаващите последици на световната икономическа криза, че 

Комисията следва да реализира символично значителни икономии чрез повишаване 

на ефикасността, за да покаже солидарност с трудностите, пред които са изправени 

националните администрации; 

Агенции 

21. одобрява, като правило, прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на 

агенциите; изразява съгласие с решението на Парламента за увеличаване на 

финансирането на агенциите, съсредоточено върху миграцията, а именно 

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Фронтекс, Европол, 

Евроюст, eu-LISA, CEPOL и Агенцията за основните права; изразява съжаление във 

връзка с опитите на Парламента да увеличи разходите на други агенции, които 

очевидно не са приоритет; 

Плащания 

22. припомня предишните ангажименти на Парламента, Съвета и Комисията да 

избягват натрупването на неплатени сметки; изразява следователно съжаление във 

връзка с решението на Парламента да увеличи съществено бюджетните кредити за 

поети задължения, които Комисията ще се бори да преобразува в плащания; 

изразява също така съжаление по повод постоянството, с което Съветът съкращава 

разходите повече, отколкото бюджетните кредити за поети задължения; призовава 

двете институции да действат отговорно; 

Други раздели 

Раздел І – Парламент 

23. подчертава очевидните икономии на разходи, които могат да бъдат реализирани в 

бюджета на Парламента, не на последно място във връзка с абсурдното положение, 
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съгласно което пленарни заседания се провеждат както в Брюксел, така и в 

Страсбург; призовава настоятелно Парламента и Съвета да създадат пътна карта за 

преминаване към едно място на работа, за което призова широкото мнозинство в 

Парламента в доклада Фокс-Хефнер, приет на 20 ноември 2013 г.1; счита, че 

пътуванията между Брюксел и Страсбург противоречат на усилията на Парламента 

да бъде възприеман като фискално отговорна институция и подкопават принципно 

начина, по който обществеността възприема Парламента; 

24. счита, че Парламентът може да реализира съществени допълнителни бюджетни 

икономии, като намали броя на служебните лица и по този начин намали също така 

необходимостта от офис пространство и сгради, като отмени изпълнението на 

проекти като „Дом на европейската история“ и като преустанови прекомерното 

популяризиране на политиките от самия Парламент; 

25. счита, че могат да се реализират допълнителни бюджетни икономии чрез 

преструктуриране на междупарламентарните делегации, делегациите на 

съвместните парламентарни комитети и многостранните парламентарни асамблеи с 

оглед на намаляването на броя делегации в чужбина и техните общи разходи; 

26. счита, че могат да се реализират допълнителни икономии в бюджета на Парламента 

чрез намаляване на вноските за учредяване на политически партии и фондации и 

разходите за парламентарни сътрудници; отбелязва факта, че генералният секретар 

внесе в Бюрото предложение с цел постигане на ново равновесие между 

акредитираните парламентарни сътрудници и местните сътрудници; очаква 

окончателното решение да влезе в сила най-късно през юли 2016 г., като се спази 

срокът на действащите договори; 

27. изразява съжаление във връзка с позицията на Парламента относно 5-процентното 

намаляване на персонала, която противоречи на духа и принципа на 

междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г.2, договорено с 

Комисията и Съвета; отбелязва препоръките на комисията по бюджетен контрол по 

отношение на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с 

изпълнението на бюджета за финансовата 2013 г.3; счита, че може да се постигне 

10-процентно намаление на бюджета на Парламента без по никакъв начин да се 

засегнат основните отговорности на членовете на Парламента; изразява отново 

тяхната загриженост по повод многобройния персонал в кабинета на председателя 

на Европейския парламент, включващ 35 служители, в т.ч. двама шофьори и личен 

разпоредител; изразява съгласие, че това поражда много въпроси и че е лош пример 

за намаляване на разходите и фискална отговорност в Парламента; 

28. отбелязва, че Парламентът се противопоставя на разширяването на Съда на ЕС; 

счита, че ако се провежда реформа, тя би следвало да бъде бюджетно неутрална; 

                                                 
1  Приети текстове, P7_TA(2013)0498. 
2  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 5.  
3  Приети текстове, P7_TA(2015)0121. 
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29. призовава за цялостен анализ на разходите и ползите на Европейския икономически 

и социален комитет и на Комитета на регионите, за да се оцени тяхната добавена 

стойност за ЕС; 

o 

o     o 

30. продължава да бъде убеден, че европейският бюджет следва да осигурява добавена 

стойност и да не уронва правата и отговорностите на правителствата на държавите 

членки; призовава всички страни да съставят отговорен бюджет с особен акцент 

върху облекчаването на кризата с миграцията и бежанците; 

31. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на 

националните парламенти. 

Or. en 

 


