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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. припомня, че разходите на ЕС следва да разполагат със съответната гъвкавост и 

да бъдат подложени на надлежен демократичен контрол и отчетност, поради 

което е необходимо Парламентът да бъде включен в пълна степен в процеса на 

вземане на решения по отношение на регламента за многогодишната финансова 

рамка (МФР); призовава, следователно, за по-активен диалог между Съвета и 

Парламента при преговорите по следващата МФР и предупреждава да не се 

прилага обичайният за Европейския съвет подход „отгоре надолу“, при който се 

определят общите тавани за всяка функция, вместо първо да се направи оценка на 

действителните потребности на програмите; 

2. отбелязва, че текущата МФР силно ограничава финансовата автономност на 

Съюза, тъй като по-голямата част от приходите се състои от национални вноски 

от държавите членки, а за голяма част от разходите вече е предвидено да се 

върнат в същите тези държави членки под формата на обратни постъпления; 

3. подчертава, че бюджетът на ЕС е инструмент, който допринася за постигането на 

общите цели на Съюза, определени в член 3 от ДЕС, и счита, че той е изпълнявал 

добре целта си в миналото; 

4. изтъква, че МФР за периода след 2020 г. трябва да позволи на Съюза да реагира 

едновременно на съществуващи и нововъзникващи предизвикателства, които 

изискват общоевропейски подход; 

5. посочва възможността за преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с 

квалифицирано мнозинство за приемането на следващия регламент за МФР, като 

се използват разпоредбите на член 312, параграф 2 от ДФЕС, които позволяват 

по-добро съгласуване на преговорите по МФР с процедурата за приемане на 

годишния бюджет на Съюза; 

6. призовава за привеждане на бъдещите МФР в съответствие с продължителността 

на законодателния мандат на Парламента и мандата на Комисията, като по този 

начин се намали продължителността на МФР от седем на пет години за някои 

програми, докато за други, особено тези, свързани с програми, които изискват 

дългосрочно програмиране и/или политики, предвиждащи сложни процедури за 

създаването на системи за изпълнение, като политиката на сближаване или 

политиката за развитие на селските райони, следва да се договарят за период от 5 

+ 5 години със задължително междинно преразглеждане; 

7. припомня, че практиката на Европейския съвет да се опитва да увеличи ролята си 

в законодателния процес чрез вземане на решения относно законодателни 

разпоредби в преговорите по МФР не съответства на Договорите, които изрично 

изключват такава роля на Европейския съвет; 

8. подчертава значението на МФР като многогодишен бюджет, съсредоточен 

основно върху инвестициите; 
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9. подчертава, че излизането на Обединеното кралство от ЕС ще засегне силно 

следващата МФР, особено по отношение на приходите; поради това настоява да 

се обърне дължимото внимание на въвеждането на истински собствени ресурси; 

подкрепя препоръките на Групата на високо равнище за собствените ресурси по 

отношение на диверсифицирането на приходите в бюджета на ЕС, включително 

за нови собствени ресурси, за да се намали делът на вноските въз основа на БНД в 

бюджета на ЕС с оглед изоставяне на подхода „подобаваща възвръщаемост“ 

(„juste retour“) на държавите членки; 

10. счита, че Европейският съюз не може да чака резултата от излизането на 

Обединеното кралство от ЕС, за да започне подготовката на преговорите за МФР 

за периода след 2020 г., и че предложение по този въпрос следва да бъде 

представено от Комисията във възможно най-кратък срок, в идеалния случай до 

първото тримесечие на 2018 г.; 

11. припомня, че новите приоритети и инициативи на ЕС следва да се финансират с 

нови средства, без да застрашават съществуващите програми и политики; 

призовава в тази връзка за задълбочена реформа на системата за финансиране на 

Съюза — истинска система на собствени ресурси — така че бюджетът на ЕС да 

стане по-стабилен, по-устойчив и по-предвидим, като същевременно се подобри 

прозрачността за гражданите; счита, че трябва да се предприемат действия с оглед 

единството на бюджета и по-голяма гъвкавост на бюджета; 

12. счита, че европейските граждани все повече желаят Съюзът да реагира на големи 

трансгранични предизвикателства, които не могат да бъдат решени ефикасно от 

държавите членки; предупреждава държавите членки, че Съюзът не може да се 

справи подобаващо с тези предизвикателства, ако неговите бюджетни ресурси не 

бъдат увеличени съответно; 

13. призовава за по-добро взаимно допълване между националните бюджети и 

бюджета на ЕС; 

14. счита, че въвеждането на нова функция за прилагането на Европейски съюз за 

отбрана, за предпочитане финансирана с нови собствени ресурси, ще бъде в 

съответствие с Договорите на ЕС; 

15. подчертава, че следващата МФР следва изцяло да вземе предвид ангажиментите, 

поети от ЕС в рамките на COP 21. 
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