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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския 

съюз за финансовата 2017 година (11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD)) в 

проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

– като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за 

атомна енергия, 

– като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно 

системата на собствените ресурси на Европейските общности1, 

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 

Съвета2, 

– като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 20203 

(Регламента за МФР), 

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово 

управление4 (МИС), 

- като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета 

относно междинния преглед/междинното преразглеждане на многогодишната 

финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. (COM(2016)0603),  

– като взе предвид своята резолюция от 9 март 2016 г. относно общите насоки за 

изготвянето на бюджета за 2017 година, раздел III – Комисия5, 

– като взе предвид своята резолюция от 14 април 2016 г. относно бюджетната 

прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 

2017 година6, 

– като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 

година, приет от Комисията на 18 юли 2016 г. (COM(2016)0300), 

                                                           
1 ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17. 
2 ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1. 
3 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884. 
4 ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 
5 Приети текстове, P8_TA(2016)0080. 
6 Приети текстове, P8_TA(2016)0132. 
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– като взе предвид позицията относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз 

за финансовата 2017 година, приета от Съвета на 12 септември 2016 г. и предадена 

на Европейския парламент на 14 септември 2016 г. (11900/2016 – C8-0373/2016), 

– като взе предвид член 88 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на другите 

заинтересовани комисии (A8-0000/2016), 
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Раздел III 

Общ преглед 

 

1. отбелязва, че бюджетът за 2017 г. трябва да се разглежда в по-широкия контекст на 

междинния преглед на многогодишната финансова рамка (МФР); 

2. подчертава, че четенето в Парламента на бюджета за 2017 г. напълно отразява 

политическите приоритети, приети с голямо мнозинство в горепосочената му 

резолюция от 9 март 2016 г. относно общите насоки и в неговата резолюция от 

6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за 

периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението 

на Комисията;  

3 подчертава, че понастоящем Съюзът е изправен пред редица сериозни извънредни 

ситуации, и е убеден, че необходимите финансови средства трябва да бъдат 

осигурени от бюджета на Съюза, с цел да се отговори на политическите 

предизвикателства и да се даде възможност на Съюза по спешност и с приоритет да 

предприеме действия и ефективно да отговори на тези кризи; счита, че за тази цел е 

необходим стабилен политически ангажимент за осигуряване на нови бюджетни 

кредити през 2017 г. и до края на програмния период; 

4. припомня, че въпреки че Парламентът подкрепи действията на Комисията за 

преодоляване на кризата с миграцията и бежанците, той винаги е настоявал, че това 

предизвикателство не следва да се дава предимство пред други важни политики на 

Съюза, например в областта на заетостта и растежа; отбелязва, че таванът на 

функция 3 е извънредно недостатъчен, за да се осигури подходящо финансиране за 

вътрешното измерение на кризата с миграцията и бежанците, както и за 

приоритетни програми, като програми в областта на културата; 

5. изтъква отново своята позиция, че исканията за допълнително финансиране, 

необходимо за справяне с кризата с миграцията и бежанците, не трябва да бъдат 

удовлетворявани за сметка на външната дейност на Съюза, включително неговата 

политика за развитие; повтаря, че създаването на Механизма за бежанците в 

Турция, на доверителни фондове и на всякакви други ad-hoc инструменти не може 

да бъде финансирано чрез съкращения в бюджета на други съществуващи 

инструменти; отбелязва, че таванът на функция 4 („Глобална Европа“) е 

извънредно недостатъчен, за да се осигури устойчив и ефективен отговор на 

настоящите външни предизвикателства, включително кризата с миграцията и 

бежанците; 

6. изразява отново убеденост, че бюджетът на Съюза следва да намира начини за 

финансирането на нови инициативи, без това да оказва отрицателно въздействие 

върху съществуващите програми и политики на Съюза, и изразява съжаление, че 

финансирането на подготвителното действие за научни изследвания в областта на 

отбраната, с бюджет в размер на 80 милиона евро през следващите три години, ще 

бъде вместено в рамките на настоящия бюджет на МФР; е убеден, че при бюджет 

на Съюза, който вече страда от недостиг на средства, допълнителните усилия за 

операции, административни разходи, подготвителни действия и пилотни проекти, 

свързани с общата политика за сигурност и отбрана, се нуждаят също от 
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допълнителни финансови средства от държавите членки; счита, че в това 

отношение държавите членки трябва да се възползват от междинния 

преглед/междинното преразглеждане на действащата МФР; 

7. възстановява всички съкращения в проектобюджета (ПБ) на Комисията, 

предложени от Съвета; не разбира основанията за предложените съкращения и се 

противопоставя на заявеното от Съвета намерение да създаде изкуствени маржове 

в рамките на някои функции като подфункция 1а („Конкурентоспособност за 

растеж и заетост“) и функция 4 („Глобална Европа“), особено като се има предвид, 

че маржовете при всички случаи биха били твърде малки, за да се реагира на 

непредвидени обстоятелства или кризи; 

8. обявява, че за да се финансират в подобаващ размер тези належащи потребности, и 

като се имат предвид силно ограничените маржове на МФР през 2017 г., 

Парламентът ще финансира сумите над ПБ чрез изчерпване на всички налични 

маржове и по-често прибягване до маржа за непредвидени обстоятелства, което ще 

се компенсира чрез неусвоените маржове от 2016 и 2017 г.; 

9. възстановява всички съкращения във връзка с Европейския фонд за Стратегически 

инвестиции (ЕФСИ) в Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и „Хоризонт 2020“ 

на обща стойност 1,240 милиарда евро за поети задължения чрез нови кредити, 

които да бъдат получени чрез междинния преглед на МФР; увеличава бюджета на 

инициативата за младежка заетост с допълнителни 1,5 милиарда евро в бюджетни 

кредити за поети задължения, за да се даде ефективен отговор на младежката 

безработица, което трябва да се финансира и с допълнителни средства, 

предоставени в рамките на междинния преглед на МФР; 

10. очаква Съветът да сподели този подход и лесно да бъде постигнато споразумение в 

рамките на помирителната процедура, като по този начин се даде възможност на 

Съюза да реагира подобаващо и да предприема ефективни действия в отговор на 

бъдещите предизвикателства; 

11. определя общия размер на бюджетните кредити за 2017 г. на 161,8 милиарда евро в 

бюджетни кредити за поети задължения и на 136,8 милиона евро в бюджетни 

кредити за плащания; 

Подфункция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места 

12. отбелязва, че и през тази година подфункция 1а е силно засегната от четенето на 

Съвета, като 52% от съкращенията на Съвета засягат бюджетните кредити за поети 

задължения по тази функция; задава си следователно въпроса как при тези 

обстоятелства Съветът може да твърди, че заетостта и растежът са един от двата му 

приоритета; 

13. изразява категорично несъгласие с тези съкращения по функция, която 

символизира европейската добавена стойност и осигурява повече растеж и работни 

места за гражданите; взема следователно решение да възстанови всички съкратени 

от Съвета бюджетни кредити; 
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14. взема решение, в изпълнение на ангажимента, поет през юни 2015 г., да ограничи 

възможно най-много отражението от създаването на ЕФСИ върху бюджета на 

„Хоризонт 2020“ и на МСЕ в рамките на годишната бюджетна процедура, да 

възстанови изцяло първоначалния профил на бюджетните редове на 

„Хоризонт 2020“ и МСЕ отпреди създаването на ЕФСИ, които бяха съкратени, за 

да се захрани Гаранционният фонд за ЕФСИ; изисква съответните допълнителни 

бюджетни кредити за поети задължения в размер на 1,24 милиарда евро над ПБ да 

бъдат осигурени в рамките на преразглеждането на МФР; 

15. взема решение, в съответствие с утвърдените си приоритети в областта на 

работните места и растежа и след внимателна оценка на техния капацитет за 

усвояване до момента, да предложи избирателни увеличения над равнището на ПБ 

за програмите COSME, „Прогрес“, „Мария Склодовска-Кюри“, Европейския 

научноизследователски съвет, EURES и „Еразъм+“;    

16. увеличава в резултат на това равнището на бюджетните кредити за поети 

задължения по функция 1а над ПБ с 69,367 милиона евро (като се изключат ЕФСИ, 

пилотните проекти и подготвителните действия); 

Подфункция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване 

17. не одобрява предложените от Съвета съкращения на бюджетните кредити за поети 

задължения в размер на 3 милиона евро и което е по-важно – съкращенията на 

бюджетните кредити за плащания в размер на 199 милиона евро, по 

подфункция 1б, включително по бюджетните редове за разходи за подкрепа; 

призовава Съвета да обясни по какъв начин тези съкращения са съвместими с целта 

да се осигурят „необходимите бюджетни кредити, като се създадат условия за 

безпрепятствено изпълнение на новите програми през четвъртата година на 

многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.“; отбелязва, че 

съкращенията на бюджетните кредити за плащания надхвърлят значителните 

съкращения на Комисията, която предлага намаление с 23,5% в сравнение с 

бюджета на ЕС за 2016 г.; 

18. е разтревожен от значителното забавяне на изпълнението на цикъла на 

европейските структурни и инвестиционни фондове, което вероятно ще окаже 

сериозно отрицателно въздействие върху своевременното постигане на резултати 

по места, а рискува също така да доведе и до възникването на ново натрупване на 

неплатени сметки през втората половина на действащата МФР; призовава 

настоятелно съответните държави членки своевременно да определят останалите 

управляващи органи и да предприемат действия за справяне с всички други 

причини за забавяне на изпълнението на програмите; отбелязва предложенията на 

Комисията за по-задълбочено опростяване на процедурите за бенефициентите на 

средства от Съюза, но продължава да счита, че най-много остава да бъде направено 

на равнището на държавите членки, за да се гарантира, че програмите ще достигнат 

фаза на пълноценно изпълнение;  

19. припомня, че Комисията не предлага отпускането на бюджетни кредити за поети 

задължения за Инициативата за младежка заетост през 2017 г. вследствие на 

предоставянето на средствата още през 2014 и 2015 г.; взема решение, в 
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съответствие с Регламента относно Европейския социален фонд1, който предвижда 

възможността за такова продължаване, да увеличи финансирането на Инициативата 

за младежка заетост с допълнителни 1,500 милиарда евро в бюджетни кредити за 

поети задължения и 500 милиона евро в бюджетни кредити за плащания за 

предприемането на ефективни действия в отговор на младежката безработица; 

отбелязва, че в съответствие с исканията на Парламента тези нови бюджетни 

кредити следва да бъдат финансирани, като се използват всички налични 

финансови средства съгласно действащия Регламент за МФР и чрез междинния 

преглед на МФР; призовава настоятелно държавите членки да направят всичко 

възможно, за да се ускори изпълнението на Инициативата по места, което ще бъде 

от пряка полза за младите европейци; 

20. взема решение да възстанови ПБ както по отношение на бюджетните кредити за 

поети задължения, така и по отношение на бюджетните кредити за плащания, по 

бюджетните редове, които бяха съкратени от Съвета; увеличава бюджетните 

кредити за поети задължения по подфункция 1б с 1,500 милиарда евро, а 

бюджетните кредити за плащания – с 500 милиона евро, над ПБ за Инициативата за 

младежка заетост, както и с 4 милиона евро бюджетни кредити за поети 

задължения и 2 милиона евро бюджетни кредити за плащания за Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, с което надхвърля настоящия 

таван на бюджетните кредити за поети задължения с 1 486 798 635 EUR; 

21. подчертава, че подфункция 1б отчита най-големия дял неизпълнени към момента 

поети задължения, което пречи на възстановяването на вече изразходваните от 

бенефициентите на фондовете средства; предупреждава, че високото равнище на 

непогасените бюджетни задължения (RAL) по подфункция 1б в размер на 

151,119 милиарда евро в началото на септември 2016 г. рискува да застраши 

изпълнението на нови програми; 

Функция 2 – Устойчив растеж: природни ресурси 

22. отбелязва, че Съветът намали бюджетните кредити за поети задължения по 

функция 2 със 179,5 милиона евро, а бюджетните кредити за плащания – със 

198 милиона евро, по бюджетните редове за разходи за административна подкрепа, 

за оперативна техническа помощ (като Европейския фонд за морско дело и 

рибарство и програма LIFE), за оперативни разходи в рамките на Европейския 

фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и за децентрализираните агенции; 

отбелязва, че най-големите съкращения на бюджетните кредити за плащания са за 

сметка на развитието на селските райони; счита, че писмата за внасяне на корекции 

следва да продължат да служат за основа на всяко надеждно преразглеждане на 

бюджетните кредити за ЕФГЗ; възстановява съответно равнищата от ПБ; 

23. очаква представянето на писмото за внасяне на корекции за пакета за спешна 

подкрепа, по-специално за сектора на млякото и млечните продукти; счита, че тази 

мярка ще допринесе значително за подобряване на условията на пазара и ще се 

изрази в по-добри цени за европейските млекопроизводители, по-специално след 

                                                           
1 Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 

Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 

20.12.2013 г., стр. 470). 
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като приключи прилагането на квотната система и с оглед на финансовото 

въздействие на руската забрана; 

24. увеличава следователно бюджетните кредити за поети задължения с 619,8 милиона 

евро, а бюджетните кредити за плащания – с 611,3 милиона евро (като се изключат 

пилотните проекти и подготвителните действия), оставяйки марж от 19,4 милиона 

евро под тавана за поети задължения по функция 2; 

Функция 3 – Сигурност и гражданство 

25. подчертава, че Парламентът продължава да поставя настоящите 

предизвикателствата, свързани с миграцията, сред приоритетните въпроси в 

дневния си ред; приветства предложението на Комисията за допълнителни 

1,8 милиарда евро за справяне с кризата с миграцията в Съюза, над първоначално 

планираното за 2017 г.; отбелязва, че голямото отклонение от първоначалното 

планиране показва необходимостта от цялостно преразглеждане на действащата 

МФР; изразява съжаление, че Комисията не използва възможността, за да коригира 

по съответния начин таваните, особено тавана на функция 3; подчертава, че 

Комисията предлага увеличението да се финансира чрез мобилизиране на 

Инструмента за гъвкавост (в размер на 530 милиона евро, като по този начин ще се 

изчерпа напълно финансирането, предвидено за тази година) и чрез маржа за 

непредвидени обстоятелства (в размер на 1,160 милиарда евро); предвид 

безпрецедентното равнище на финансирането за разходи, свързани с миграцията 

(възлизащи общо на 5,2 милиарда евро през 2017 г.), и предложенията за прилагане 

на гъвкавост, не изисква допълнителни увеличения за политики, свързани с 

миграцията; противопоставя се в същото време на всички опити за намаляване на 

финансирането за действия на Съюза в тази област; 

26. заявява отново, че бюджетната гъвкавост има граници и може да бъде само 

краткосрочно решение; е твърдо убеден, че за да се даде ориентиран към бъдещето 

и смел отговор на криза, която обхваща целия континент и не показва признаци за 

затихване, е необходима корекция в посока увеличение на тавана на функция 3; 

настоява, че корекцията е необходима и неотложна, и изразява разочарование, че 

Комисията пропусна възможността да предложи внасянето на такава корекция по 

повод междинния преглед на МФР;  

27. отбелязва, че на 15 март 2016 г. беше приет нов Инструмент за спешна подкрепа в 

рамките на Съюза с индикативен финансов пакет в размер на 700 милиона евро за 

срок от три години (2016 – 2018 г.), както и че той вече доведе до постигането на 

незабавни резултати на място под формата на мерки за спешна подкрепа в отговор 

на хуманитарните потребности на голям брой бежанци и мигранти, пристигащи в 

държавите членки; изразява при все това отново позицията си, че в бъдеще следва 

да бъде създадена по-устойчива правна и бюджетна рамка, за да се осигури 

възможност да се мобилизират средства за хуманитарна помощ в рамките на 

Съюза; настоява за провеждането на редовен диалог с Комисията относно 

функционирането и финансирането, настоящо и бъдещо, на този инструмент, въз 

основа на пълна прозрачност на информацията и на доклади за оценка на 

въздействието; 

28. приветства предложението на Комисията, като част от междинния преглед на МФР, 
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да се създаде нов резерв на Европейския съюз за кризи, който да бъде финансиран с 

помощта на отменените бюджетни кредити, като допълнителен инструмент за 

бързо реагиране при кризи като настоящата криза с миграцията и бежанците, както 

и при по-широк набор от събития с тежки хуманитарни последствия за 

сигурността; 

29. изисква, като се има предвид увеличената степен на заплаха в няколко държави 

членки и успоредните предизвикателства в областта на управлението на 

миграцията и борбата срещу тероризма и организираната престъпност, да се 

осигури финансиране за наемането на допълнителен персонал в Европол; 

30. осъжда предприетите от Съвета съкращения на бюджетните кредити за поети 

задължения за редица програми в областта на културата, медиите, гражданството, 

основните права и общественото здраве общо в размер на 24,3 милиона евро; счита, 

че съкращаването на бюджета за програми в областта на културата, за да се 

освободят финансови средства за кризата с бежанците и миграцията, е пагубен знак 

от страна на Съвета; изразява съжаление, че много от тези съкращения изглеждат 

произволни, без да се взема предвид отличната степен на изпълнение; счита, че и 

най-малките съкращения застрашават постигането на резултати от програмите и 

гладкото изпълнение на действията на Съюза; възстановява по тази причина всички 

съкращения до равнището от ПБ; 

31. настоява, че е необходимо да се увеличи финансирането за редица дейности по 

програмите „Творческа Европа“ и „Европа за гражданите“, които дълго време 

страдаха от недостатъчно финансиране; изразява твърдо убеждение, че тези 

програми са по-актуални от всякога, както по отношение на увеличаване на 

приноса на секторите на културата и творчеството за създаването на работни места 

и за пораждането на растеж, така и по отношение на насърчаване на активното 

участие на гражданите в изготвянето и прилагането на политиките на Съюза; не 

разбира как Съветът може да обоснове намаляването на финансирането за малките 

и средните предприятия (МСП) в секторите на културата и творчеството, след като 

гаранционният механизъм за секторите на културата и творчеството, чието 

финансиране вече беше отложено във времето, беше току-що лансиран през юни 

2016 г. и представлява отличен пример за новаторско решение с оглед на 

значителна пазарна неефективност чрез изграждане на капацитет и предоставяне на 

защита от кредитен риск на финансовите посредници, които осигуряват заеми в 

секторите на културата и творчеството; 

32. приветства създаването на бюджетен ред за Фонд на ЕС за издирване и спасяване, 

от който да се покриват разходите за дейностите по издирване и спасяване, 

провеждани от държавите членки и координирани на равнището на Съюза, по-

специално в Средиземно море; счита, че създаването на специален фонд е по-

подходящо решение от непрекъснатото увеличаване на бюджета на Frontex или на 

новосъздадената европейска гранична и брегова охрана;  

33. отбелязва, че неговото четене (като се изключат пилотните проекти и 

подготвителните действия) превишава тавана на функция 3 със 71,28 милиона евро 

в бюджетни кредити за поети задължения, докато бюджетните кредити за 

плащания са увеличени с 1 857,7 милиона евро; предлага, предвид липсата на марж 
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още на равнището на ПБ, тези увеличения да се финансират в рамките на тавана, 

докато в същото време се мобилизира маржът за непредвидени обстоятелства за 

редица основни разходни позиции, свързани с миграцията;  

Функция 4 – Глобална Европа 

34. отбелязва, че с оглед на продължаващата криза с бежанците, външната дейност на 

Съюза се изправя пред все по-големи потребности от финансиране, които 

значително превишават настоящия размер на функция 4; подчертава следователно, 

че таваните на функция 4 са твърде недостатъчни за осигуряването на подходящо 

финансиране на външното измерение на кризата с миграцията и бежанците; 

изразява съжаление, че Комисията не използва възможността за съответно 

коригиране на таваните, особено на функция 4; изразява съжаление, че за 

финансирането на нови инициативи, като Механизма за бежанците в Турция, в своя 

ПБ Комисията се спря на избора да намали бюджета на други програми, като 

Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) и Инструмента, допринасящ за 

стабилността и мира, което противоречи на принципа, че действията в отговор на 

хуманитарно бедствие трябва да вървят успоредно с процесите на развитие; 

изразява съжаление също така, че размерът на бюджетните кредити за хуманитарна 

помощ и за средиземноморския компонент на Европейския инструмент за съседство 

(ЕИС) са под одобрения в бюджета за 2016 г. размер, въпреки че те очевидно са 

необходими за справянето с големия брой външни предизвикателства; изразява 

неодобрение, на последно място, по отношение на безотговорно предприетите от 

Съвета съкращения, по-специално относно ИСР и разходите за подкрепа; 

35. взема следователно решение да отмени всички съкращения на Съвета по 

функция 4; взема също така решение да възстанови равнищата от 2016 г. за 

средиземноморския компонент на ЕИС и за хуманитарната помощ; взема освен 

това решение да смекчи съкращенията, направени от Комисията, по отношение на 

ИСР и на Инструмента, допринасящ за стабилността и мира; счита, че е от 

съществено значение да се запази главната роля на Съюза и равнището на 

финансовата подкрепа за близкоизточния мирен процес, Палестинската власт и 

Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в 

Близкия изток; подчертава значението на Европейския инструмент за демокрация и 

права на човека (ЕИДПЧ); 

36. изразява пълна подкрепа за Механизма за бежанците в Турция и предлага да се 

отпусне още през 2016 г. част от финансовата вноска на Съюза, планирана за 

2017 г., предвид отчетеното добро изпълнение и значителните неусвоени маржове в 

бюджета за 2016 г.; призовава следователно за подсилване на Инструмента за 

предприсъединителна помощ (ИПП II) с 400 милиона евро посредством коригиращ 

бюджет за 2016 г. и за съответно мобилизиране на маржа за непредвидени 

обстоятелства; поставя същата сума в резерв в бюджета за 2017 г. до постигането 

на цялостно споразумение за алтернативно финансиране на Механизма за 

бежанците в Турция, което би облекчило безпрецедентния натиск върху други 

инструменти за външно финансиране; 

37. отбелязва със загриженост, че въпреки че са актуални и в значителен размер, 

доверителните фондове на ЕС, както и Механизмът за бежанците в Турция, са на 
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практика „невидими“ в бюджета на Съюза; призовава те да бъдат включени по по-

прозрачен начин, който зачита в по-голяма степен единството на бюджета на 

Съюза и прерогативите на бюджетния орган, и създава нови бюджетни редове за 

тази цел; призовава също така Комисията да предостави доказателства, че 

използването на финансови инструменти в рамките на доверителните фондове не 

води до отклоняване на бюджетни кредити от целите, преследвани с 

първоначалните им правни основания; отбелязва, че усилията да се привлекат 

вноски от държавите членки, които да допълнят бюджета на Съюза, до момента са 

напълно безуспешни; подчертава в това отношение, че при бъдещи призиви за 

вноски от бюджета на ЕС за доверителните фондове Парламентът ще дава 

съгласието си само след като бъдат предоставени вноски с подобен размер от 

страна на държавите членки; 

38. очаква с интерес бюджетните предложения на Комисията за финансирането на 

новата рамка за партньорство по въпросите на миграцията и плана за външни 

инвестиции; очаква подход, благоприятстващ по-голяма гъвкавост, така че да им се 

осигурят нови бюджетни кредити, но предупреждава, че това не следва застрашава 

измененията на Парламента;  

39. увеличава в резултат на това равнището на бюджетните кредити за поети 

задължения по функция 4 над ПБ с 497,9 милиона евро и с 495,1 милиона евро – 

бюджетните кредити за плащания (като се изключат пилотните проекти и 

подготвителните действия и като се включи трансферът на бюджетните кредити за 

специалните представители на ЕС към бюджета на Европейската служба за външна 

дейност (ЕСВД)); 

Функция 5 – Администрация; други функции – административни разходи и разходи за 

подкрепа в областта на научните изследвания  

40. счита, че съкращенията на Съвета са необосновани и вредни и възстановява ПБ за 

всички административни разходи на Комисията, включително разходите за 

административна подкрепа и за подкрепа в областта на научните изследвания по 

функции 1, 2, 3 и 4; 

41. взема решение, предвид неотдавнашните разкрития и с цел да се възстанови 

доверието на гражданите на ЕС и доверието в институциите на ЕС, да постави 20% 

от бюджетните кредити за временните обезщетения на бивши членове в резерв, 

докато Комисията започне да прилага по-строг кодекс за поведение на членовете на 

Комисията за предотвратяване на конфликти на интереси и кадрови въртележки; 

Агенции 

42. потвърждава по принцип прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на 

агенциите; отбелязва, че Комисията вече значително намали бюджетните кредити, 

посочени в първоначалните искания на повечето агенции; счита следователно, че 

допълнителни съкращения, предложени от Съвета, биха застрашили правилното 

функциониране на агенциите и биха ги възпрепятствали да изпълняват 

възложените им задачи; 

43. взема решение, в контекста на настоящите предизвикателства в областта на 
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сигурността и като има предвид необходимостта от координирани на европейско 

равнище ответни действия, да увеличи, в рамките на общия пакет за сигурността, 

бюджетните кредити за Агенцията на Европейския съюз за мрежова и 

информационна сигурност (ENISA), Европол и Европейското звено за съдебно 

сътрудничество; 

44. взема освен това решение, с оглед на влошаващото се хуманитарно положение в 

южното съседство на Европа и нарасналия брой лица, търсещи убежище, да 

увеличи бюджетните кредити в бюджета за 2016 г. за Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището (EASO); 

45. изразява отново несъгласие с подхода на Комисията и на Съвета по отношение на 

персонала на агенциите и следователно коригира значителен брой щатни 

разписания; подчертава още веднъж, че всяка агенция следва да съкрати 5% от 

длъжностите в рамките на пет години, както е договорено в МИС, но че новите 

длъжности, необходими за изпълнението на допълнителни задачи вследствие на 

промени в политиките и ново законодателство, възникнали след 2013 г., трябва да 

бъдат придружавани от допълнителни ресурси и трябва да се разглеждат извън 

целта за намаляване на персонала съгласно МИС; подчертава следователно отново, 

че се противопоставя на концепцията за „резерв за преназначаване“ между 

агенциите, но потвърждава готовността си за освобождаване на длъжности 

вследствие на повишаване на ефикасността чрез засилено административно 

сътрудничество между агенциите или дори сливане, по целесъобразност, както и 

чрез обединяване на определени функции с Комисията или с друга агенция; 

46. подчертава, че значителни оперативни икономии и икономии на персонал биха 

могли да бъдат постигнати, ако на агенциите с повече от едно място на работа 

(ENISA, eu-LISA, Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз 

(ERA)) бъде наложено ограничение за едно-единствено седалище; счита, че 

настоящите оперативни потребности на тези агенции правят подобна промяна 

осъществима; подчертава, че преместването на Европейския банков орган (ЕБО) от 

Лондон и сливането му с поне един от двата други надзорни органа могат да 

доведат до значителни икономии на разходите в двете агенции; приканва 

Комисията да представи предложение в тази връзка; 

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД) 

47. след като анализира внимателно представените пилотни проекти и подготвителни 

действия по отношение на успеваемостта на тези от тях, които са в процес на 

изпълнение, изключвайки инициативите, които вече са обхванати от 

съществуващите правни основания и като взема изцяло предвид оценката на 

Комисията на изпълнимостта на проектите, а също така и наличните ограничени 

маржове, взема решение да приеме компромисен пакет, съставен от ограничен брой 

ПП и ПД; 

Специални инструменти 

48. припомня значението на резерва за спешна помощ за предприемането на бързи 

действия в отговор на конкретни искания за помощ от трети държави вследствие на 

непредвидени събития, както и своя предишен призив за значително увеличение на 
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финансовия пакет на този резерв, като част от преразглеждането на МФР; 

отбелязва, че много бързото му усвояване през 2016 г., при което вероятно ще 

бъдат използвани всички възможности за пренос на бюджетни кредити, е знак, че 

този специален инструмент ще бъде твърде недостатъчен за посрещането на всички 

допълнителни потребности през 2017 г.; увеличава следователно предоставените 

му бюджетни кредити, за да се достигне годишно финансиране в размер на 

1 милиард евро и очаква Регламентът за МФР да бъде съответно коригиран; 

49. възстановява ПБ за резерви за Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията и фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за да се улесни 

мобилизирането на тези специални инструменти; 

Плащания 

50. изразява загриженост по повод на сериозното намаление на бюджетните кредити за 

плащания в проектобюджета за 2017 г. спрямо бюджета за 2016 г.; отбелязва, че 

това положение сочи изоставане в изпълнението, което не само е обезпокоително 

предвид изпълнението на политиките на Съюза, но и води до риск от ново 

натрупване на неплатени сметки в края на текущия програмен период, освен ако не 

се постигне удовлетворително споразумение в рамките на преразглеждането на 

МФР; изразява съжаление освен това, че Съветът предлага съкращения на 

бюджетните кредити за плащания въпреки наличните достатъчно големи маржове 

под таваните; 

51. взема решение да възстанови бюджетните кредити за плащания от ПБ по всички 

бюджетни редове, съкратени от Съвета, и увеличава бюджетните кредити за 

плащания по всички редове, по които има изменения на бюджетните кредити за 

поети задължения;  

Други раздели 

Раздел І – Европейски парламент 

52. запазва без промяна общото равнище на своя бюджет за 2017 г. във вида, в който 

беше приет от пленарното заседание на 14 април 2016 г., в размер на 

1 900 873 000 EUR; включва техническите корекции без отражение върху бюджета, 

с цел да бъдат отразени приетите от него неотдавна решения, и освобождава 

резерва по бюджетния ред за транспорт на членове на ЕП, други лица и вещи; 

53. одобрява промените в щатното си разписание и съответните бюджетни кредити за 

посрещане на допълните потребности на политическите групи; компенсира 

напълно тези увеличения чрез намаляване на бюджетните кредити в резерва за 

непредвидени разходи и по бюджетния ред за оборудване на помещения; 

54. припомня своето политическо решение да освободи политическите групи от целта 

за намаляване на персонала с 5%, както беше подчертано в неговите резолюции 

относно бюджета за 20141, 20152 и 2016 г.1;  

                                                           
1 Приети текстове, P7_TA(2013)0437. 
2 Приети текстове, P8_TA(2014)0036. 
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55. намалява щатното разписание на своя Генерален секретариат2 за 2017 г. с 

60 длъжности (цел за намаляване на персонала с 1%) в съответствие с постигнатото 

на 14 ноември 2015 г. споразумение със Съвета относно проекта на общ бюджет на 

Европейския съюз за финансовата 2016 година; припомня, че въздействието на тази 

мярка върху бюджета вече е взето предвид в бюджетната прогноза; 

56. намалява допълнително щатното си разписание с 20 длъжности, за да отрази 

приключването на прехвърлянето на длъжности, предвидено в споразумението за 

сътрудничество с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 

регионите; подчертава, че тъй като тези длъжности не са предвидени в бюджета, 

Парламентът не трябва да намалява бюджетните си кредити; 

57. насърчава генералния секретар да предложи подробни разпоредби за пълно 

споделяне на административните функции и услуги между Парламента, Комитета 

на регионите и Европейския икономически и социален комитет; 

58. запазва в щатното си разписание за 2017 г. 35-те нови длъжности, поискани в 

проект на коригиращ бюджет № 3/2016 за повишаване на сигурността на 

институциите; освобождава тези длъжности от целта за намаляване на персонала с 

5%, тъй като те съответстват на нови дейности в Парламента; 

59. заявява отново, че изпълнението на целта за намаляване на персонала не следва да 

застрашава правилното функциониране на Парламента и упражняването на 

основните му правомощия, нито да променя отличната му законодателна работа 

или качеството на условията на труд за членовете и служителите на ЕП;  

60. припомня, че администрацията се задължи да представя средносрочен и 

дългосрочен бюджетен план, включително ясно разграничение между разходите за 

инвестиции и оперативните разходи, свързани с функционирането на институцията, 

включително задължителните законоустановени задължения; очаква поради това 

предварителният проект на бюджетна прогноза за 2018 г. да бъде представен в 

същия формат; 

61. като има предвид съществените ползи, които Гугъл (Google) и сходни дружества 

извличат от преводаческите служби на Парламента по отношение на Гугъл 

транслейт (Google translate) и сходни услуги за писмен превод, призовава 

генералния секретар да договори с тези дружества подходящо участие в бюджета 

на ЕП; 

Раздел IV – Съд на Европейския съюз 

62. изразява съжаление, че Съветът повишава ставката на стандартното намаление от 

2,5 на 3,8%, което се равнява на намаление в размер на 3,4 милиона евро и е в 

противоречие с изключително високото равнище на заемане на длъжностите в Съда 

(98% в края на 2015 г.); възстановява следователно ставката на стандартното 

                                                                                                                                                         
1 Приети текстове, P8_TA(2015)0376. 
2 Съкращението се отнася до частта от щатното разписание, засягаща Генералния секретариат, тъй като 

беше взето политическо решение за изключване на политическите групи от приложното поле на тези 

мерки.  
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намаление на равнището от ПБ, което дава възможност на Съда да изпълнява 

своите задачи в контекста на непрекъснатото нарастване на съдебната 

натовареност;    

63. взема освен това решение да възстанови ПБ по отношение на внесеното от Съвета 

съкращение по други шест бюджетни позиции в рамките на дялове I и II от 

бюджета на Съда, което би се отразило особено силно върху приоритетите на Съда 

в областта на езиковите услуги и сигурността;  

64. изразява неудовлетворение от едностранното изявление на Съвета и съответното 

приложение за съкращаване на персонала с 5% в позицията на Съвета относно ПБ 

за 2017 г., съгласно които Съдът трябва да намали щатното си разписание с още 

19 длъжности; подчертава, че тези 19 длъжности съответстват на 12-те и 7-те 

длъжности, надлежно предоставени от Парламента и от Съвета в рамките на 

бюджетната процедура съответно за 2015 и за 2016 г. с цел да се посрещнат 

допълнителни потребности, и поради това настоява, че тези 19 длъжности не 

следва да бъдат отнемани, тъй като Съдът вече надлежно изпълни изискването за 

намаление с 5% на персонала си, като съкрати 98 длъжности през периода 2013 –

 2017 г.;  

Раздел V – Сметна палата 

65. възстановява ставката на стандартното намаление на първоначалното равнище от 

2,6%, за да даде възможност на Сметната палата да посрещне потребностите си по 

отношение на щатното разписание;  

66. възстановява внесеното от Съвета съкращение по други пет бюджетни позиции, за 

да може Сметната палата да изпълни работната си програма и да изготви 

планираните одитни доклади; 

67. възстановява частично ПБ по отношение на три бюджетни позиции в съответствие 

с предложенията за икономии, внесени от самата Сметна палата;  

Раздел VІ – Европейски икономически и социален комитет 

68. възстановява ставката на стандартното намаление на първоначалното равнище от 

4,5%, за да даде възможност на Европейския икономически и социален комитет да 

посреща потребностите си и да се справя с постоянното намаляване на персонала в 

контекста на Споразумението за сътрудничество от февруари 2014 г. между 

Парламента и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 

регионите;  

69. възстановява 12-те длъжности и свързаните с тях бюджетни кредити, съкратени от 

Комисията в ПБ в съответствие с горепосоченото споразумение за сътрудничество, 

като по този начин ще бъде отразен действителният брой на длъжностите, 

прехвърлени от Европейския икономически и социален комитет в Парламента;  

70. взема освен това решение да коригира позицията относно допълнителните услуги 

за служба „Преводи“ до равнището, определено от Комитета, и по този начин да 

компенсира частично прехвърлянето на 36 длъжности от Европейския 
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икономически и социален комитет в Парламента в съответствие с горепосоченото 

споразумение за сътрудничество; 

Раздел VII – Комитет на регионите 

71. възстановява осемте длъжности и свързаните с тях бюджетни кредити, съкратени 

от Комисията в ПБ в съответствие с горепосоченото споразумение за 

сътрудничество, като по този начин ще бъде отразен действителният брой на 

длъжностите, прехвърлени от Комитета на регионите в Парламента;  

72. възстановява освен това бюджетните кредити за канцеларски разходи и надбавки за 

ИТ оборудване на членовете на Комитета, съкратени от Комисията в нейния ПБ, до 

равнището, определено от Комитета, за да осигури достатъчно финансиране за 

канцеларски разходи и надбавки за ИТ оборудване на членовете на Комитета на 

регионите; 

73. изразява съжаление за съкращенията в ПБ на Комисията по бюджетна позиция 

„Оборудване на помещения“ и взема решение да възстановява позицията на 

равнището, определено от Комитета, за да се реагира на увеличените потребности в 

областта на сигурността, за да се поддържат сградите в добро състояние и в 

съответствие с правните задължения, както и за да се повиши енергийната 

ефективност;  

74. възстановява, на последно място, бюджетните кредити, свързани с 

комуникационните дейности на политическите групи, намалени в ПБ от 

Комисията, за да се обезпечи адекватно финансиране на комуникационните 

дейности на политическите групи на Комитета;  

Раздел VIII – Европейски омбудсман 

75. отбелязва със съжаление, че Съветът е намалил ПБ на Омбудсмана със 

195 000 EUR; подчертава, че това намаление ще наложи несъразмерна тежест върху 

силно ограничения бюджет на Омбудсмана и ще се отрази съществено върху 

способността на институцията да служи ефективно на европейските граждани; 

възстановява следователно всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, за да 

даде възможност на Омбудсмана да изпълнява своя мандат и ангажименти;   

Раздел IX – Европейски надзорен орган по защита на данните 

76. отбелязва със съжаление, че Съветът е намалил ПБ на Европейския надзорен орган 

по защита на данните с 395 000 EUR; посочва, че това е в рязък контраст с 

допълнителните задачи, възложени на институцията от Парламента и от Съвета, и 

че по този начин ще бъде застрашена способността на институцията да служи 

ефективно на институциите на ЕС; възстановява следователно всички бюджетни 

редове, съкратени от Съвета, за да даде възможност на Европейския надзорен орган 

по защита на данните да изпълнява своите задължения и ангажименти;   

Раздел Х – Европейска служба за външна дейност 

77. възстановява всички съкратени от Съвета бюджетни редове; 
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78. взема освен това решение да създаде бюджетна позиция за капацитет за 

стратегическа комуникация в съответствие със заключенията на Европейския съвет 

от март 2015 г. и да осигури на ЕСВД подходящ персонал и инструменти, за да се 

справя с предизвикателствата във връзка с дезинформацията, разпространявана от 

трети държави и от недържавни участници;     

79. приветства писмения ангажимент на върховния представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и политиката на сигурност да разгледа 

съществуващите дисбаланси сред служителите на ЕСВД по отношение на дела на 

дипломатите от държавите членки и щатния персонал на ЕС, заемащи някои 

позиции, както и да представи преглед на политиката в областта на човешките 

ресурси на ЕСВД в хода на 2017 г.; призовава върховния представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и политиката на сигурност да информира 

Парламента за предприетите стъпки, най-късно през пролетта на 2017 г., преди 

началото на следващата бюджетна процедура;  

 

 

 

 

o 

o   o 

80. е убеден, че бюджетът на Съюза може да допринесе за ефективното справяне не 

само с последиците от кризата, пред която Съюзът е изправен в момента, но и с 

първопричините за тази криза; счита обаче, че на непредвидени събития с 

европейско измерение следва да се реагира, като се обединяват усилията и като се 

предоставят допълнителни средства на равнището на Съюза, а не като се поставят 

под въпрос предишни ангажименти или се храни илюзията за намирането на чисто 

национални решения; подчертава следователно, че смисълът на разпоредбите за 

гъвкавост е да се даде възможност за такива общи и бързи ответни действия и че те 

следва да се използват пълноценно, за да се компенсират съществените 

ограничения, налагани от таваните на МФР; 

81. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от 

измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както 

и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти. 

 


