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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. потвърждава своята силна подкрепа за широкообхватна реформа на системата за 

собствени ресурси на Европейския съюз; припомня, че текущата система за 

собствени ресурси противоречи на духа на Договорите, като се има предвид, че 

член 310, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС) предвижда, че Съюзът не приема актове, които биха имали отражение 

върху бюджета, без да гарантира, че подобен разход може да бъде финансиран в 

рамките на собствените ресурси на Съюза, и това, че член 311 от ДФЕС 

предвижда, че бюджетът на Съюза се финансира изцяло от собствените му 

ресурси; подчертава при все това, че на практика по-голямата част от приходите 

на ЕС идва от национални вноски под формата на процент от БНД (69,1%) и ДДС 

(12,4%), които не се възприемат като същински собствен ресурс, тъй като те са 

довели до „игра с нулев резултат“ между държавите членки; 

2. изтъква, че настоящата система на собствени ресурси се характеризира със 

значителна степен на сложност и липса на прозрачност; поради това призовава 

институциите на ЕС и държавите членки за справяне с тези недостатъци ефикасно 

и конструктивно; 

3. счита, че ролята на Парламента в рамките на процедурата по приемане на 

собствените ресурси следва да бъде засилена; счита, че преминаване от гласуване 

с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство (ГКМ) и обикновената 

законодателна процедура за приемането на собствени ресурси би дало на 

Парламента и на Съвета еднакви права при вземането на решения както в 

приходната, така и в разходната част на бюджета на ЕС; 

4. подчертава значението на използването на възможността, предоставена от 

излизането на Обединеното кралство от ЕС, и насърчава държавите членки и 

Комисията да преразгледат настоящата система от отстъпки и корекции, които са 

не само в противоречие с буквата и духа на Договорите, но също са доказали, че 

изместват фокуса на дискусиите от европейската добавена стойност на бюджета 

на ЕС към ефекта на „нетното салдо“ върху вноските от държавите членки, без да 

се отчитат страничните ефекти на бюджета; 

5. изтъква, че бюджетът на ЕС следва да разполага със система от същински 

собствени ресурси, вследствие на препоръките на групата на високо равнище за 

собствените ресурси; 

6. призовава Комисията да започне обсъждане относно това как финансовите 

средства, пряко генерирани от политиките на ЕС, биха могли да станат приходи за 

бюджета на ЕС; 

7. счита, че реформа на системата от собствени ресурси следва да бъде основана на 

принципите на справедливост, стабилност, единство, солидарност, устойчивост, 

субсидиарност и разбираемост за европейските граждани; припомня принципите, 

които са изброени в доклада на Монти и използвани от групата на високо 
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равнище за собствените ресурси с цел оценка на евентуални нови собствени 

ресурси, и счита, че те представляват полезни насоки за размисъл относно 

реформите; подчертава, наред с това, значението на осигуряването на достатъчно 

приходи за бюджета на ЕС, така че политиките на ЕС да бъдат адекватно и 

убедително финансирани, по-специално след излизането на Обединеното 

кралство от ЕС; 

8. счита, че реформа в приходната част следва да върви ръка за ръка с реформа в 

разходната част, за да се повиши европейската добавена стойност на разходите на 

ЕС чрез гарантиране на видима връзка между разходите на ЕС и политиките и 

приоритетите на ЕС и чрез подкрепяне на политиките на ЕС в ключови области на 

компетентността на ЕС с висок потенциал за европейска добавена стойност, като 

единния пазар, опазването на околната среда и действията в областта на климата, 

енергийния съюз, общата политика на отбрана и намаляването на данъчната 

разнородност на единния пазар, както препоръчва докладът на Монти1; 

9. припомня значението, при провеждането на бъдещите реформи, на запазването на 

единството на бюджета на ЕС и ограничаването на използването на програми и 

средства, успоредни на бюджета на ЕС, като такива бъдат използвани ограничено 

само в строго обосновани случаи и подлежат на подходящ надзор, съобразно 

препоръката на групата на високо равнище за собствените ресурси; 

10. обръща внимание върху факта, че е необходим задълбочен размисъл относно 

последиците от дебата относно бъдещето на Европа, започнат от Европейската 

комисия през март 2017 г., относно реформата на системата за собствени ресурси; 

счита, че всички тези пет сценария за бъдещето на ЕС, представени от Комисията 

през март 2017 г., биха изискали допълнително финансиране, получено от 

същински собствени ресурси, с цел изпълнение на целите, посочени в член 3 от 

Договора за Европейския съюз, понастоящем включени в новите приоритети на 

Съюза; настоява върху значението на зачитането на единството на бюджета и на 

намаляването, а не увеличаването на неговата сложност, за да се осигури 

съгласуваност на политиките на ЕС както във вътрешен, така и във външен план. 

  

                                                 
1 Окончателен доклад и препоръки на групата на високо равнище за собствените ресурси във връзка с 

бъдещото финансиране на ЕС, приети през декември 2016 г. 
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