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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 

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

1. отбелязва, че предизвикателствата, идентифицирани от стратегия „Европа 2020“, 

продължават да съществуват и вероятно ще се засилят през идните години; посочва 

в частност като основен приоритет интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж 

и целите в областта на заетостта, иновациите, образованието, социалното включване 

и климата/енергетиката; 

2. счита, че за да може Съюзът да изпълни целите на стратегия „Европа 2020“ и да 

предприеме ефективни мерки по отношение на текущите и новите 

предизвикателства, той трябва да получи бюджет, който да съответства на мисията, 

която е призован да изпълни; счита, че текущото равнище на бюджета на ЕС, което 

съответства на 1% от БВП на ЕС–28, не е достатъчно за постигане на тези цели; 

3. изразява убеждение, че бюджетът на ЕС трябва да разполага със система от 

истински собствени ресурси, с опростеност, справедливост и прозрачност като 

водещи принципи; счита, че работата на групата на високо равнище за собствените 

ресурси е от основно значение, и очаква от нея своевременни, ефективни и 

амбициозни предложения; счита, че такава система следва да намали дела на 

вноските на БНД в бюджета на ЕС с оглед изоставяне на подхода „подобаваща 

възвръщаемост“ („juste retour“) на държавите членки; настоява в този контекст за 

постепенното премахване на всички форми на отстъпки; 

4. подчертава необходимостта от това, бюджетът на ЕС да бъде опростен, ясен и лесно 

разбираем за гражданите на ЕС, както и да бъде координиран с националните 

бюджети; счита, че това следва да са основополагащите принципи както за 

разходите, така и за приходите в бюджета на ЕС; 

5. призовава към информационна кампания, за да се гарантира, че гражданите в цяла 

Европа имат по-добра информация за бюджета на ЕС, като по този начин са наясно 

по какъв начин се изразходват парите и кои бюджетни промени могат да имат 

последици за тях; 

6. припомня множеството становища относно определянето на едно място за седалище 

на Европейския парламент, като се има предвид символичната стойност на такъв 

ход и реалните икономии, които би реализирал той; 

7. счита, че Многогодишната финансова рамка (МФР) следва да допуска максимална 

гъвкавост, за да се отговори на кризи и появяващи се политически приоритети; 

подчертава в това отношение, че е задължителен амбициозен средносрочен преглед 

на МФР 2014-2020 г. изтъква, в този контекст, необходимостта от включване в 

бюджета на всички извънредни приходи в резултат от отменени бюджетни кредити 

съобразно бюджета на ЕС или глобите в областта на конкуренцията; 

8. отбелязва, че бюджетът на ЕС често трябва да финансира извънредни потребности 

или нови политически приоритети, които не са били очаквани в момента на 

приемане на МФР; изтъква, че поетите от ЕС задължения следва, при все това, в 
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пълна степен да се зачитат и че нови инициативи и потребности не следва да се 

финансират в ущърб на съществуващи програми и политики на ЕС; счита, че 

специалните инструменти на МФР следва да бъдат мобилизирани, по 

целесъобразност, за тази цел и да бъдат броени над горните граници от МФР, както 

в бюджетни кредити за поети задължения, така и за плащания; 

9. подчертава необходимостта от гарантиране на принципа за единство на бюджета и 

изразява загриженост относно неотдавнашния преход от общностния метод към 

междуправителствено вземане на решения, наблюдаван при установяването на 

специални сателитни инструменти извън бюджета на ЕС, като например 

доверителните фондове; изтъква необходимостта от гарантиране на парламентарен 

контрол върху всички разходи на ЕС; 

10. изтъква необходимостта от прилагане на обикновената законодателна процедура за 

приемането на Регламента за МФР, за да бъде хармонизирана с процедурата на 

вземане на решение на практика всички многогодишни програми на ЕС, 

включително съответните за тях финансови средства, както и бюджета на ЕС; счита, 

че процедурата за одобрение лишава Парламента от правомощия за вземане на 

решения, които упражнява относно приемането на годишните бюджети, докато 

правилото за единодушие в Съвета означава, че споразумението представлява най-

малкият общ деноминатор, въз основа на необходимостта от избягване на ветото на 

една държава членка. 
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