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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи следните предложения в своя доклад:

А. като има предвид, че съгласно член 8 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) ЕС е решен да насърчава равенството между мъжете и 
жените и да гарантира интегрирането на принципа на равенство между половете във 
всички свои действия;

1. счита, че реформата на приходната част следва да върви ръка за ръка с 
реформирането на разходите и на отстъпките и корекциите, за да се увеличи 
европейската добавена стойност на разходите на ЕС, като се осигури видима връзка 
между разходите и политиките и приоритетите на ЕС и като се оказва подкрепа за 
политиките на ЕС в ключови област на неговата компетентност, като единния пазар, 
миграцията и политиките в областта на убежището, политиката на регионално и 
социално сближаване, общата селскостопанска политика, опазването на околната 
среда и действията в областта на климата, енергийния съюз, общата политика за 
сигурност и отбрана, насърчаването на равенството между половете, научните 
изследвания, технологичното развитие и намаляването на фискалната разнородност 
в рамките на единния пазар, в съответствие с препоръките на доклада Монти1;

Многогодишна финансова рамка

2. припомня, че на разходите на ЕС следва да се предостави необходимата гъвкавост и 
че те трябва да бъдат подложени на подходящ демократичен контрол и отчетност, 
което налага пълното участие на Парламента във всяка фаза от процеса на вземане 
на решения във връзка с Регламента за многогодишната финансова рамка (МФР) 
при спазване на неговите правомощия като съзаконодател; предвид на това, че 
секторното законодателство създава голямата част от програмите на ЕС, призовава 
за преминаване към гласуване с квалифицирано мнозинство в съвета и към по-тесен 
диалог между Съвета и Парламента при преговорите за следващата МФР, преди 
Съветът да представи официално за одобрение от Парламента предложението си за 
регламент за МФР, и предупреждава относно обичайния подход „отгоре-надолу“ на 
Европейския съвет да определя общите тавани за отделните позиции вместо да 
извърши на първо място оценка на действителните нужди на програмите;

3. подчертава факта, че при всяко преразглеждане на МФР следва да се осигури 
пълното участие на Парламента и да се гарантират неговите прерогативи като 
равноправно подразделение на бюджетния орган; приветства предложението на 
Комисията за средносрочен преглед, който да бъде представен преди 1 януари 
2024 г., но изразява съжаление по повод факта, че тя не предложи правно 
обвързващо и задължително преразглеждане в средата на периода, със специфична 
процедура, включваща задължителен график, който гарантира пълното участие на 
Парламента; настоява, че е необходимо провеждането на цялостни преговори между 
Парламента и Съвета с оглед на междинното преразглеждане на МФР;

                                               
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.



PE625.593v02-00 4/11 AD\1165379BG.docx

BG

4. припомня факта, че на няколко пъти той призовава за привеждане на бъдещите 
МФР в съответствие с продължителността на законодателния мандат и на мандата 
на Комисията; изразява съжаление по повод на факта, че Комисията не изготви ясно 
предложение, определящо методите за практическото изпълнение в бъдеще на 
финансова рамка със срок на действие от 5 + 5 години;

5. подчертава, че следващата МФР предоставя възможност на Съюза да докаже, че е 
единен и е в състояние да се справи с политически събития като излизането на 
Обединеното кралство от ЕС, възхода на популистки и националистически 
движения и появата на нови лидери на световната сцена; подчертава, че 
разделението в ЕС не е отговор на глобалните проблеми и на тревогите на 
гражданите; счита, че в частност преговорите относно излизането на Обединеното 
кралство от ЕС показват, че ползите от членството в Съюза превишават значително 
разходите, свързани с вноските в бюджета му;

6. счита, че изискването за единодушие за приемането на Регламента за МФР е реална 
пречка в този процес; във връзка с това призовава Европейския съвет да задейства 
клаузата за преход съгласно член 312, параграф 2 от ДФЕС, така че да се допусне 
приемането на Регламента за МФР с квалифицирано мнозинство; припомня освен 
това, че общата клауза за преход, установена в член 48, параграф 7 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС), също може да бъде използвана, за да се приложи 
обикновената законодателна процедура; подчертава, че преминаването към 
гласуване с квалифицирано мнозинство за приемането на Регламента за МФР ще 
бъде в съответствие с процеса на вземане на решение във връзка с приемането на 
практика на всички многогодишни програми на ЕС, както и с годишната процедура 
за приемане на бюджета на ЕС;

7. приветства потенциала, присъщ на подхода на Комисията за обвързване на 
плащанията от бюджета на ЕС със спазването на принципите на правовата държава 
като основна ценност на Европейския съюз, счита, че спирането на разходите на ЕС 
в дадена държава членка следва да се извършва само като крайна мярка, и отново 
заявява намерението си да проучи подробно всички елементи на предложението, 
свързани с определянето на принципите на правовата държава, и да въведе 
необходимите разпоредби, за да се гарантира, че крайните бенефициери на бюджета 
на Съюза не могат по никакъв начин да бъдат засегнати от нарушения на правилата, 
за които не отговарят;

8. признава, че равенството между половете е залегнало в Договорите и следва да бъде 
включено във всички дейности на ЕС, за да се постигне равенство на практика; 
подчертава, че бюджетирането, съобразено с равенството между половете, трябва да 
стане неразделна част от МФР, включително да се въведе ясен ангажимент в 
Регламента за МФР;

9. подчертава, че следващата МФР следва изцяло да вземе предвид ангажиментите, 
поети от ЕС в рамките на COP 21;

10. приканва Комисията да проучи възможността за въвеждане на клауза за обвързване 
с условия, която да обвързва спирането на бюджетните задължения и плащанията 
със средства на Съюза към държавите членки, които не изпълняват задълженията 
съгласно правото на ЕС, произтичащи от принципа на солидарност между 
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държавите членки в областта на европейската политика в областта на убежището и 
от Хартата на основните права на Европейския съюз; изисква въвеждането на 
необходимите разпоредби, гарантиращи, че преките бенефициенти на бюджета на 
Съюза не може по никакъв начин да бъдат засегнати от нарушения на правила, за които 
не носят отговорност;

Собствени ресурси

11. припомня, че докато член 311, трета алинея от ДФЕС изисква единствено 
консултация с Парламента при приемането на решение относно системата на 
собствените ресурси на Съвета, процедурата за приемане на мерките за изпълнение 
за посочената система, както се посочва в четвърта алинея, изисква Парламентът да 
даде своето съгласие; призовава Съвета да ангажира тясно Парламента на всички 
етапи от процедурата за приемане на собствени ресурси;

12. припомня, че член 311 от ДФЕС гласи: „Съюзът си осигурява средствата, 
необходими за постигане на неговите цели и успешното изпълнение на неговите 
политики. Без да се засягат другите приходи, бюджетът се финансира изцяло от 
собствени ресурси“; поради това подчертава, че правното изискване да се 
предоставят в бюджета на ЕС истински собствени ресурси произтича директно от 
Договора;

13. приветства факта, че предложените от Комисията нови категории собствени 
ресурси са свързани с политики с висока европейска добавена стойност, с цел не да 
се увеличава общата данъчна тежест за гражданите, а да се намали тежестта върху 
националните бюджети и да се създаде осведоменост сред гражданите за 
автономния бюджет на ЕС, който демонстрира добавената стойност на 
европейската интеграция; изразява съжаление относно липсата на амбициозност на 
тези предложения, което води до невъзможност за постигане на заявената цел за 
увеличаване на дела на истинските собствени ресурси, и призовава Комисията да 
допълни своите предложения, като въведе различни собствени ресурси в области 
като данъчната справедливост и борбата с избягването на данъци;

14. предвид заключенията на групата на високо равнище за собствените ресурси 
припомня, че когато Обединеното кралство се оттегли от Съюза, корекцията за 
Обединеното кралство ще стане неактуална; припомня, че следователно всички 
корекции, свързани с финансирането на корекцията за Обединеното кралство, 
следва да бъдат прекратени незабавно след оттеглянето на Обединеното кралство от 
Съюза;

15. счита, че въпросът за оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза е и повод да 
се обмисли премахването на всички други механизми за корекция, предоставени на 
някои държави членки, които вече не са оправдани, и счита, че това ще позволи 
възстановяване на перфектно равно третиране на държавите членки по отношение 
на приноса им към бюджета на Съюза.
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Промени

Промяна 1

Предложение за регламент на Съвета за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—2027 г.
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Промяна

(1) С оглед на необходимостта от 
достатъчна степен на 
предвидимост за подготвянето и 
осъществяването на 
средносрочни инвестиции 
продължителността на 
многогодишната финансова 
рамка („МФР“) следва да се 
определи на седем години с 
начало 1 януари 2021 г.

(1) С оглед на необходимостта от 
достатъчна степен на 
предвидимост за подготвянето и 
осъществяването на 
средносрочни инвестиции 
продължителността на 
многогодишната финансова 
рамка („МФР“) следва да се 
определи на седем години с 
начало 1 януари 2021 г.; като 
има предвид, че Комисията 
следва своевременно да изготви 
ясно предложение, определящо 
методите за практическото 
изпълнение на финансова рамка 
със срок на действие от 5 + 
5 години в бъдеще.

Промяна 2

Предложение за регламент на Съвета за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—2027 г.
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Промяна

(9а) Член 8 от ДФЕС изисква 
интегриране на принципа на 
равенство между половете във 
всички дейности на Съюза, 
което налага разпределянето 
на адекватни ресурси и 
прозрачност в бюджетните 
редове, предназначени за 
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насърчаване на равенството 
между половете и за борба 
срещу дискриминацията въз 
основа на пола.

Промяна 3

Предложение за регламент на Съвета за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—2027 г.
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Промяна

(10а) Не по-късно от 1 януари 2023 г. 
Комисията следва да 
представи оценка на 
изпълнението на МФР, 
придружена от предложения за 
задължително преразглеждане, 
по реда на специфична 
процедура, която включва 
задължителен календар, 
гарантиращ пълното участие 
на Парламента.

Промяна 4

Предложение за регламент на Съвета за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—2027 г. 
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Промяна

(14) Необходимо е да се предвидят 
общи правила за 
междуинституционалното 
сътрудничество в рамките на 
бюджетната процедура.

(14) Необходимо е да се предвидят 
общи правила за 
междуинституционалното 
сътрудничество в рамките на 
бюджетната процедура, като се 
зачитат бюджетните 
правомощия на институциите 
във вида, в който са определени 
от Договорите.
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Промяна 5

Предложение за регламент на Съвета за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—2027 г.
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Промяна

Член 3а (нов) Бюджетиране, 
съобразено с равенството между 

половете

Европейският парламент, Съветът и 
Комисията включват перспектива за 
равенство между половете на 
равнището на бюджетната процедура 
за всяка съответна година и 
преструктурират приходите и 
разходите с цел насърчаване на 
равенството между половете.

Промяна 6

Предложение за регламент на Съвета за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2021—2027 г. 
Член 16
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Текст, предложен от Комисията Промяна

Член 16 Междинен преглед на МФР

Преди 1 януари 2024 г. Комисията 
представя преглед на изпълнението на 
МФР. Този преглед се придружава, ако 
е уместно, от съответните предложения.

Член 16 Междинно преразглеждане на 
МФР

Не по-късно от 1 януари 2023 г. 
Комисията представя оценка на 
изпълнението на МФР, придружена 
от предложения за задължително 
преразглеждане.

Съветът, като действа в 
съответствие със законодателната 
процедура по член 312 от ДФЕС и след 
като получи одобрение от 
Европейския парламент, 
преразглежда настоящия регламент.
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