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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. настоява за пълноценното и съдържателно участие на Европейския парламент в 

междуинституционалните разисквания относно ролята, структурата, целите, 

приоритетите и резултатите от прилагането на многогодишната финансова рамка 

(МФР) в съответствие с неговия мандат, приет на пленарно заседание; 

2. призовава за цялостен, широкообхватен, истински преглед на функционирането на 

МФР, който впоследствие да доведе до задължително законодателно 

преразглеждане на Регламента за МФР в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС, 

Евратом) № 1311/2013 на Съвета и на придружаващото го междуинституционално 

споразумение, като бъдат обхванати финансовите средства, предоставени по линия 

на действащата рамка; 

3. отбелязва използването на специалните инструменти и на инструментите за 

гъвкавост за посрещане на извънредните и непредвидени обстоятелства, пред които 

се изправя Съюзът; обръща внимание в частност на извънредното положение във 

връзка с миграцията и на трудностите, срещани от европейските граждани в 

резултат на икономическата криза; подчертава следователно необходимостта да се 

разпределят, при преразглеждането на МФР, повече средства по съответните 

функции, за да се осигури възможност на ЕС да реагира по-организирано на 

настоящата хуманитарна и икономическа криза; призовава за още по-голяма 

гъвкавост с цел адекватно справяне с подобни обстоятелства; подчертава все пак, че 

при предприемането на действия във връзка с нови предизвикателства ЕС не трябва 

да намалява средствата, предоставяни за целите на сближаването; подчертава, че 

повишаването на гъвкавостта следва да се придружава от засилен парламентарен 

контрол; 

4. припомня, че съгласно член 311, първи параграф от ДФЕС „Съюзът си осигурява 

средствата, необходими за постигане на [своите] цели и успешното изпълнение на 

[своите] политики“; счита при тези обстоятелства, че натрупването на неплатени 

сметки от предходни бюджети на ЕС и недостигът на средства за посрещане на 

криза и предизвикателства, настоящи или бъдещи, в т.ч. разселването на бежанците, 

миграционните потоци, координирането на борбата срещу тероризма, повишаването 

на безопасността на гражданите на ЕС, подкрепата и координирането на енергийния 

и транспортния сектор и подкрепата за мерки за борба с изменението на климата, 

показват спешната необходимост от повече действия на равнището на ЕС и повече 

финансиране от ЕС; 

5. счита, че е необходимо да се реформира системата на финансиране на МФР, най-

вече чрез създаването на нови и истински собствени ресурси за бюджета на ЕС, като 

таксата върху финансовите трансакции и други приходи от европейски данъци, за 

да се премине към бюджет, който „се финансира изцяло от собствени ресурси“, 

както е предвидено в член 311 от ДФЕС, и съответно настоятелно призовава Съвета 

да отдели внимание на този въпрос, без това да засяга окончателния доклад на 

групата на високо равнище за собствените ресурси; настоятелно призовава освен 
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това Съвета да обмисли възможностите за създаването на фискален и бюджетен 

капацитет в рамките на еврозоната; подчертава, че всеки нов инструмент следва да 

бъде включен в бюджета на ЕС, но извън таваните на МФР, и да бъде финансиран с 

истински собствени ресурси; 

6.  подчертава необходимостта от единство на бюджета на ЕС въз основа на 

демократична отчетност и прозрачност; 

7. изисква провеждането на прозрачни, добре информирани, убедителни разисквания 

със Съвета и Комисията относно най-подходящата продължителност на 

финансовите рамки за периода след 2020 г., като се уеднакви продължителността на 

МФР с политическия цикъл на Европейския парламент и на Комисията, съгласно 

разпоредбите на член 312, параграф 1 на ДФЕС, отчитайки най-вече, от една страна, 

последиците от рамките за циклите на планиране и изпълнението на отделните 

политики и от друга страна, необходимостта от определена степен на гъвкавост и 

механизми за преглед, така че да се постигне възможно най-добро равновесие 

между устойчивост, предвидимост и гъвкавост; 

8. призовава за активирането на наличните клаузи за преход по отношение както на 

Регламента за МФР, както е посочено в член 312, параграф 2 на ДФЕС, така и по 

отношение на процедурата на вземане на решения относно собствените ресурси, 

както е предвидено в член 48, параграф 7 от Договора за ЕС, включително 

възможността да се премине от гласуване с единодушие към гласуване с 

квалифицирано мнозинство; 

9. счита, че регламентите за прилагане на МФР и съответните фондове биха могли да 

бъдат допълнително рационализирани и опростени, в съответствие с целите, 

установени в Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество. 
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