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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. счита, че демократичната отчетност е неразделна част от бюджетната отчетност; 
посочва, че „около бюджета на Съюза, в подкрепа на целите на политиката на 
Съюза, се е появила плеяда от фондове и инструменти, характеризиращи се с 
различна степен на участие на държавите членки и разнообразна гама от 
процедури за вземане на решения и за отчетност“1;

2. изисква засилена роля за Европейския парламент и националните парламенти в 
обновената рамка за икономическо управление, с цел засилване на 
демократичната отчетност;

3. подчертава необходимостта от запазване на принципа за единство на бюджета; 
изтъква необходимостта от гарантиране на парламентарен контрол върху всички 
разходи на ЕС;

4. счита, че за да се ограничи посочената по-горе „плеяда“, е необходимо 
Регламентът за МФР да бъде приет чрез обикновената законодателна процедура, 
като по този начин приложимата процедура за вземане на решения се приведе в 
съответствие с процедурата за многогодишните програми на ЕС и годишния 
бюджет на ЕС; счита, че процедурата за одобрение лишава Парламента от 
правомощията за вземане на решения, които упражнява относно приемането на 
годишните бюджети, докато правилото за единодушие в Съвета означава, че 
споразумението представлява най-малкият общ знаменател въз основа на 
необходимостта от избягване на ветото на една държава членка; освен това е 
убеден, че гласуването с квалифицирано мнозинство следва да замени правилото 
за единодушие в Съвета;

5. подкрепя рационализирането и привеждането в действие на диференцираната 
интеграция; подчертава факта, че разработването на временни решения за 
въпроси в ЕС, които се нуждаят от бързо решение, отчасти или изцяло извън 
институционалната структура на ЕС, също води до ненужни допълнителни 
разходи;

6. призовава Комисията да изготви годишен доклад, който да придружава общия 
бюджет на Съюза, като обедини наличната и неповерителна информация относно 
разходите, извършени от държавите членки в рамките на засиленото 
сътрудничество, доколкото това не е включено в общия бюджет на Съюза;

                                               
1 „The European Budgetary Galaxy“ („Европейската бюджетна плеяда“), European Constitutional Law 
Review, 13: 428–452, 2017 г.
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