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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

Цели на многогодишната финансова рамка (МФР) 

1. посочва, че МФР следва да се планира въз основата на суми, които да могат да 

осигурят стратегически растеж, като гарантират добавена стойност за ЕС, укрепват 

икономиката на ЕС и спомагат за създаването на по-проевропейски общества; 

подчертава, че бюджетът на ЕС следва да бъде разбираем и прозрачен; 

Синхронизиране на бюджетния и стратегическия цикъл 

2. отбелязва, че седемгодишният период на МФР не е синхронизиран с петгодишните 

мандати на Парламента и на Комисията, нито е приведен в съответствие с 10-

годишния цикъл за стратегическо планиране на Съюза и стратегията „Европа 2020“; 

счита, че тази липса на синхрон би могла да подкопае демократичната легитимност 

на Съюза и ефективността на неговото политическо управление поради 

вероятността от възникване на ситуации, при които Парламентът и Комисията да са 

обвързани от споразумения относно политически цели и финансиране, сключени 

при предходната рамка; подчертава, че това би могло да създаде впечатлението, че 

изборите за Европейски парламент не са чак толкова важни в контекста на 

дългосрочното бюджетно и стратегическо планиране; 

3. отново изразява своето становище, че срокът на действие на МФР следва да бъде 

намален от седем на пет години, така че рамката да съответства на 

продължителността на политическите мандати на Парламента и на Комисията1, без 

да се застрашава изпълнението или управлението на текущите програми, като 

същевременно се предвиди дългосрочна програмна стратегия от 5 + 5 години, със 

задължителен междинен преглед; посочва, че през 2020 г. ще има възможност за 

привеждане на дългосрочния стратегически цикъл в съответствие с бюджетния 

цикъл и силно препоръчва тази възможност да се използва; счита, че Комисията 

следва да проучи също така възможността за въвеждане на непрекъсната програма, 

при която всяка МФР да запазва настоящата си продължителност, като 

същевременно покрива отчасти предходната МФР, с презумпцията, че това 

припокриване може да допринесе за смекчаване на естествено съществуващите 

върхове и спадове; 

Цялостен преглед на разходите на ЕС 

4. отбелязва, че в своите годишни и специални доклади2Европейската сметна палата е 

                                                 
1  Вж. параграф 73 от резолюцията на Парламента 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 (Приети текстове, P8_TA(2016)0309) и параграф 5 от 

резолюцията на Парламента от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от 

решенията относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на 

Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции (Приети 

текстове, P8_TA(2017)0143). 
2  Вж. например специалните доклади на Европейската сметна палата № 4, 8, 19 и 23 от 2016 г. 
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подчертала много случаи, при които е имало възможност разходите на ЕС да се 

планират по-стратегически и да се постигнат по-добри резултати; в тази връзка 

изразява съжаление за това, че средствата, разпределени за основните разходни 

програми и схеми, често не са съответствали на политическите цели, заложени в 10-

годишния цикъл на стратегическо планиране, като това потенциално води до 

противоречиви резултати; 

5. призовава Комисията, когато представя предложението си за МФР за периода след 

2020 г., да прикрепи към него подробно описание на стратегическите приоритети, в 

съответствие с които се изготвя проектът на МФР; подчертава, че тези приоритети 

следва да бъдат взети предвид при изготвянето на цялостна стратегия „Европа 

2030“, която трябва да бъде разгледана задълбочено от Парламента преди 

приемането от Съвета на пакета за МФР за периода след 2020 г.; 

6. призовава Комисията, преди изготвянето на нейното предложение за новата МФР, 

да извърши задълбочен и всеобхватен преглед на разходите, като се направи оценка 

до каква степен: 

– разпределението на средствата в бюджета на ЕС отразява стратегическите 

приоритети на ЕС и възможностите за генериране на добавена стойност, по-

специално при политиките, които са показали, че изискват много средства, а 

същевременно обслужват чисто преразпределителни функции, като например 

политиката на сближаване и общата селскостопанска политика (ОСП), както и 

при някои нови приоритетни области на политиката, при които е констатирано 

наличието на недостатъчни бюджетни мерки в условията на променяща се среда, 

като например политиката в областта на имиграцията и външната дейност; 

– програмите и схемите на ЕС допринасят за постигане на стратегическите 

приоритети, носят икономическа изгода и контролират риска от нередности, 

както се предлага в информационния документ на Европейската сметна палата 

от 3 ноември 2016 г. относно междинния преглед на многогодишната финансова 

рамка за периода 2014 – 2020 г.1; 

– различните програми и схеми на ЕС си взаимодействат по съгласуван начин, по-

специално в някои области, където неясни цели или изпълнение могат да 

доведат до противоречиви резултати и неефективно разходване на средства; 

– някои програми не са доказали никаква ефективност, нито добавена стойност, 

така че може да се предвиди преустановяването им, за да се насърчат програми, 

които доказано имат реална добавена стойност; 

7. призовава Комисията също така, преди да изготви своето предложение за нова 

МФР, да извърши сравнителен анализ на разходите за изпълнение на 

безвъзмездната финансова помощ и подлежащата на възстановяване помощ, 

отпускана предимно чрез финансови инструменти, за периода 2014 – 2020 г. с оглед 

на установяване на техните действителни равнища, както се препоръчва в 

                                                 
1 Вж. точка 55. 



 

AD\1139776BG.docx 5/13 PE606.021v02-00 

 BG 

Специален доклад № 19/2016 на Европейската сметна палата1; 

8. призовава Комисията да вземе надлежно предвид резултатите от прегледа на 

разходите при изготвянето на предложението за МФР и при разработването на 

цялостна стратегия „Европа 2030“; в тази връзка настоява Комисията да гарантира, 

че административните и контролните механизми са надеждни на всички равнища и 

на всички етапи от бюджетната рамка на ЕС, както и че измамите и нередностите се 

разкриват и предотвратяват ефективно; призовава Комисията да премине към 

основана на риска оценка, при която ресурсите за контрол да бъдат насочени в по-

голяма степен към тези региони и области на политиката, където са установени по-

значителни рискове от възникването на нередности; 

Гъвкавост по отношение на целите и нововъзникващите приоритети 

9. отбелязва, че политиките на Съюза могат да бъдат насочени към постигането на 

различни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели, чието реализиране може 

да не бъде непременно определено в една-единствена многогодишна финансова 

рамка; счита, че е целесъобразно да се разгледат възможностите за постигане на 

ново равновесие между определянето на политическия дневен ред, прилагането на 

политиките и нуждите във връзка с финансовите рамки; 

10. призовава Комисията да проучи осъществимостта във връзка с въвеждането на 

реална гъвкавост на бюджета по отношение на отделните политически цели чрез 

изготвяне по-специално на програма за текущо бюджетиране с петгодишен 

хоризонт на планиране, клауза(и) за преразглеждане на целите и политиките, както 

и текуща програма за оценка; предвижда по-голяма вътрешна гъвкавост между 

функциите и годините, за да може да се осигури максимално използване на новите 

тавани на МФР; 

11. отбелязва, че през срока на действие на настоящата МФР ЕС може да се сблъска с 

нови предизвикателства; призовава Комисията да осигури гъвкавост при 

бюджетното планиране, за да могат да се предприемат по-ефективни мерки при 

неочаквана промяна на обстоятелствата; във връзка с това счита, че все още е 

необходимо предприемането на подходящи спешни мерки, в координация с други 

действия, за облекчаване на кризите в Европа, по-специално в областта на селското 

стопанство и миграцията, както и мерки за гарантиране, че ролята на Парламента 

при приемането и изпълнението на МФР се зачита напълно и че Съветът не действа 

без съгласието на Парламента; 

12. припомня безпокойството на Парламента във връзка с финансовата сложност, която 

е породена от взаимодействието на над хиляда инструмента за финансов 

инженеринг и доверителни фондове, както и от многобройните финансови 

механизми, подкрепящи политиките на Съюза, които не са включени в счетоводния 

баланс на Съюза, като това е основна причина за непостигането на демократична 

отчетност при съвкупността от бюджети; призовава, в допълнение към 

опростяването на съвкупността от бюджети, за по-голяма гъвкавост при 

междусекторното използване на различните финансови инструменти, за да се 

                                                 
1  Специален доклад № 19/2016 на Европейската сметна палата „Изпълнение на бюджета на ЕС чрез 

финансови инструменти – поуки от програмния период 2007 – 2013 г.“  



 

PE606.021v02-00 6/13 AD\1139776BG.docx 

BG 

преодолеят ограничителните правила, които пречат на получателите да се 

възползват от множеството програми за реализацията на проекти със съответни 

цели; 

13. повтаря отново своя призив за включване на Европейския фонд за развитие в 

бюджета на ЕС, за да може по-добре да се упражнява контрол и да се преодолеят 

първопричините за прекомерната миграция, в съответствие с политиките и 

стратегиите на Съюза, чрез използването на инструменти и методи, произтичащи от 

бюджетните компетенции на Съюза; счита, че общоевропейските 

предизвикателства в политиката за развитие могат да се овладеят по-добре чрез 

общо управление на бюджета на ЕС; 

Добре обосновани потребности и европейска добавена стойност 

14. подкрепя предложението, направено от Европейската сметна палата в нейния 

информационен документ относно междинния преглед на многогодишната 

финансова рамка за периода 2014 – 2020 г., че е по-добре срокът за изпълнение на 

програмите и схемите да се определя съобразно потребностите на политиките и 

гражданите, а не въз основа на продължителността на периода на финансово 

планиране1; 

15. посочва, че държавите членки и Комисията следва да могат да представят добре 

обосновани потребности от финансиране на Съюза и да определят целите и 

резултатите, които трябва да бъдат постигнати, преди да заложат евентуални 

разходи, и подчертава, че е важно да се зачитат реалните нужди на гражданите 

посредством интегриран териториален подход; призовава Комисията да определи 

отчетливо критериите за европейска добавена стойност, за да се предотвратят 

всякакви евентуални неясноти в решенията относно разходите на ЕС; изтъква освен 

това, че принципите на ефективност, ефикасност и добро финансово управление 

следва да се съблюдават преди вземането на всяко бюджетно решение; 

16. счита, че регионите изпълняват идеално изискванията на ЕС за прозрачност, като 

изготвят отчетите си в съответствие с европейските счетоводни стандарти за 

публичния сектор; освен това отбелязва, че двустранното счетоводно записване би 

било идеален начин за облекчаване на задълженията за докладване пред Комисията, 

наложени на регионите и насърчителните институции; призовава, като 

допълнителен стимул, за прилагането и текущото адаптиране на счетоводните 

стандарти за публичния сектор, което да бъде съфинансирано от ЕС; 

17. насърчава Комисията да засили допълнително и да рационализира структурата и 

състава на разходите на ЕС във връзка с политиката на сближаване с цел успешно 

справяне с неравенствата и различията между градските и селските райони, както и 

между отделните държави членки, да обърне процесите на задълбочаване на 

различията, да преодолее фрагментацията и да гарантира бъдещото стабилно 

развитие на ЕС като демократична, силна и единна общност; отново посочва своята 

позиция, че допълнителните политически приоритети следва да бъдат обвързвани с 

допълнителни финансови средства и че те не следва да се финансират за сметка на 

съществуващите политики на ЕС; счита, че политиките на Съюза за икономическо, 

                                                 
1  Вж. точки 39 и 40. 
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социално и териториално сближаване все пак могат да осигурят подкрепа за по-

слабо развитите райони, както и за подобряване на трансграничното 

сътрудничество, но насърчава Комисията не само да предоставя подкрепа, свързана 

единствено с преразпределянето на финансовата помощ, но и предвид реалните 

нужди на гражданите, да се насочи в още по-голяма степен към развитието и 

модернизацията на растежа, иновациите, мобилността, изменението на климата, 

защитата на територията от природни и причинени от човека бедствия, енергетиката 

и екологичния преход, и към териториалното въздействие на политиките на ЕС, 

като същевременно се прилагат еднакви критерии за целия ЕС; подчертава също 

така, че ориентираният към местните условия подход води до създаването на 

европейска добавена стойност, както и на стойност за гражданите на ЕС и е от 

голямо значение за постигане на целта за интелигентна, устойчива и приобщаваща 

Европа, тъй като този подход осигурява гъвкавост при намирането на интегрирани 

решения на различните териториални потребности, без да се губи тематичната 

насоченост на политиките на ЕС; 

18. отново призовава за опростяване на системата за управление на политиката на 

сближаване на всички управленски нива, както и на системата за контрол, която 

следва да се основава в по-голяма степен на взаимодействието и сътрудничеството 

между различните одитни органи, за да се намали административната тежест; счита, 

че политиката на Съюза за икономическо, социално и териториално сближаване 

следва да се съсредоточи в по-голяма степен върху специфичните нужди на 

съответните региони с цел преодоляване на реалните им слабости и насърчаване на 

техните предимства; 

19. изтъква, че предходният опит на бенефициентите на средства по линия на 

политиката на сближаване следва да се взема предвид в по-голяма степен при 

разпределянето на средства от ЕС; призовава Комисията да представи 

преразгледана система за ниво на съфинансиране за проектите по линия на 

политиката на сближаване, при която да се признава предходният опит и да се 

намали делът на финансирането от ЕС в някои области, където вече има доказан 

напредък; 

20. посочва, че е необходим нов баланс между, от една страна, ОСП и политиките на 

сближаване, и от друга страна, между другите вътрешни политики на ЕС и 

укрепването на външния капацитет на Съюза, включително елементите на 

сигурност и отбрана; насърчава Комисията да акцентира върху сътрудничеството в 

областта на сигурността и отбраната при подготовката на своето предложение за 

МФР за периода след 2020 г., както и при провеждането на реформи и прилагането 

на финансови инструменти на ЕС, като например Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ); подкрепя идеята за по-нататъшна европейска 

интеграция и конкретни инициативи в областта на сигурността и отбраната; 

21. припомня своите забележки1 относно неустойчивата структура на разходите за 

ОСП: отбелязва със загриженост, че 44,7% от всички земеделски стопанства в 

                                                 
1  Вж. параграф 207 от резолюцията на Парламента от 27 април 2017 г., съдържаща забележките, които са 

неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия 

бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година, раздел III – Комисия и изпълнителни 

агенции (Приети текстове, P8_TA(2016)0143). 
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Съюза са имали годишен доход под 4 000 EUR; отбелязва с още по-голяма 

загриженост, че средно 80% от получателите на преки помощи по линия на ОСП са 

получили около 20% от плащанията и препоръчва Комисията да определи горна 

граница за плащанията по ОСП, за да се отстрани тази нередност; посочва, че във 

времена на нестабилност или криза по-големите земеделски стопанства не се 

нуждаят непременно от същото равнище на подкрепа за стабилизиране на доходите 

като по-малките стопанства, тъй като често те могат да се възползват от 

потенциални икономии от мащаба, които биха могли да ги направят по-устойчиви; 

счита, че схемите за финансиране по линия на ОСП могат да бъдат насочени в по-

голяма степен към земеделските стопани, с някои специални ограничения: малки 

земеделски стопанства, необлагодетелствани райони в климатично и географско 

отношение, както и слабо населени региони; 

22. призовава Комисията при обмислянето на опростена и осъвременена ОСП да 

възложи разработването на различна политика или модел на разпределяне на 

преките плащания, за да се осигурят по-добри методи за насочване на публичните 

средства към целите за агроекология и действия в областта на климата; подчертава 

обаче необходимостта от осигуряване на балансиращи финансови обезщетения, 

които да покриват разходите за поддържане на високи здравни и екологични 

стандарти при производството на храни, както и високите производствени разходи, 

свързани с трудните климатични условия в някои географски райони, тъй като 

земеделските стопани в Европа често се сблъскват с международната конкуренция; 

Как да се сложи край на неизпълнените поети задължения: последици от липсата 

на реална оценка и ефективен бюджетен капацитет 

23. изразява дълбоко съжаление във връзка с продължаващите високи нива на 

неизпълнени поети задължения, което, от една страна, се дължи на закъсненията на 

държавите членки при представянето на искания за плащания, а от друга страна, е 

причинено от значителното забавяне на Комисията при предлагането на 

програмите; посочва, че тези обстоятелства водят до невъзможност за извършването 

на ефективна оценка и преглед на изпълнението на бюджета в средносрочен план 

или в края на програмния период; изразява съжаление, че това накърнява 

капацитета за прогнозиране на бюджетния орган; изразява съжаление по-специално 

за това, че неизпълнените поети задължения са се увеличили значително до края на 

2016 г., като са достигнали до 238 милиарда евро, и че увеличението за 2015 г. – с 

повече от 21 милиарда евро – е било два пъти по-голямо от първоначално 

очакваното; 

24. посочва, че тази ситуация се дължи до голяма степен на много ниското ниво на 

подадени от държавите членки искания за плащания за периода 2014 – 2020 г., и 

подчертава, че това би могло да подкопае ефективността на европейските 

структурни и инвестиционни фондове; призовава Комисията да анализира 

основните причини за забавянето при подаването на исканията за плащания от 

държавите членки, и по-специално да преразгледа общата структура на 

структурните фондове, с цел ускоряване на процеса на планиране на ЕС, 

мониторинга от страна на Комисията и изпълнението от органите на държавите 

членки; 
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25. призовава Комисията да постави под въпрос добавената стойност на правилата n+2 

и n+3 при плащанията от структурните фондове и да внесе предложение, с което 

държавите членки да се задължават да възстановят неизползваните средства от 

структурните фондове в бюджета на ЕС до края на програмния период; 

Бюджет, основан на резултатите от изпълнението: рамка за определяне на 

праговите стойности 

26. призовава Комисията и държавите членки да модернизират и променят значително 

бюджета на ЕС в съответствие с принципите на бюджетиране, основано на 

изпълнението, като социалното въздействие на това бюджетиране също се оценява 

и винаги се взема предвид, за да се отразят новите приоритети, договорени на 

равнището на ЕС-27, както и да подкрепят функцията за фискална стабилизация на 

еврозоната чрез използване на собствени ресурси; 

27. счита, че при евентуално предлагане на нов бюджетен капацитет, специално за 

държавите – членки на еврозоната, този капацитет следва да бъде разработен в 

рамките на Съюза и да подлежи на подходящ демократичен контрол и отчетност 

чрез съществуващите институции, като всяка финансова помощ по линия на този 

капацитет бъде обвързана с условието за изпълнение на договорените структурни 

реформи; 

28. настоява, че стремежът на бюджета на ЕС следва да бъде постигането на 

политическите цели, така както са определени в политическата стратегия на ЕС и са 

отразени във функциите на МФР, и че бюджетните редове следва да бъдат 

представени в тази рамка и прегрупирани в програмни отчети за преследването на 

тези цели, а не в списък от дейности; насърчава Комисията да разработи по-

интегриран подход за използването на различните бюджетни редове и средства, за 

да може да отговори на реалните предизвикателства на регионално, национално и 

европейско равнище; подчертава също така, че разходите за засилено 

сътрудничество следва да бъдат включени в бюджета на ЕС; 

29. припомня, че в своята резолюция, придружаваща решението за освобождаване от 

отговорност за 2015 г., Парламентът призова Комисията да предложи необходимата 

актуализация на концепцията и механизма за прилагане на европейските структурни 

и инвестиционни фондове, като вземе предвид предложенията на групата на високо 

равнище за опростяване на процедурите, за да се увеличи приносът на политиката 

на сближаване за преодоляване на несъответствията и неравенствата между 

регионите и държавите – членки на Съюза, и да предвиди за следващия програмен 

период по-лесно управляеми и измерими показатели за изпълнение, включително 

социалното въздействие на тези програми; настоява, че всички бъдещи разходи 

следва да бъдат насочени към програми и инструменти с доказана добавена 

стойност за ЕС, и че изпълнението следва да бъде в центъра на следващото 

поколение от програми и схеми, наред с осигуряването на по-добър географски 

баланс, което следва да гарантира справедливо разпределение на финансирането в 

цяла Европа; 

30. подчертава, че финансовите средства от ЕС следва да могат да отговорят на 

нуждите от финансиране във връзка с новите приоритети, като например борбата 

срещу тероризма, управлението на миграцията чрез по-добро справяне с 
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първопричините за това, подобряване на интеграцията чрез контрол по границите и 

други мерки, както и минимизиране на последиците от евентуалния недостиг на 

финансиране в резултат от излизането на Обединеното кралство от ЕС; 

31. призовава Комисията да подобри своята стратегия за информиране на гражданите за 

добавената стойност на средствата от ЕС; 

Как да се запълни недостигът на средства след излизането на Обединеното 

кралство от ЕС: рационализиране на бюджета и въвеждане на нови ресурси  

32. счита, че решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза е неприятно 

събитие, което ще окаже отрицателно въздействие върху бъдещия живот на 

гражданите на Обединеното кралство и на останалите държави членки, но то също 

така ще създаде възможности за преразглеждане и реформиране на политическите 

амбиции и необходимите бюджетни средства и методи на държавите от ЕС-27; 

счита, че държавите от ЕС-27 трябва да бъдат амбициозни при своята бюджетна 

реформа и да се стремят да поддържат годишен бюджет на ЕС, който да бъде 

сходен по размер с този на ЕС-28; 

33. счита, че тези области на политиката, за които има вероятност да бъдат най-силно 

засегнати от бюджетния дефицит в резултат от излизането на Обединеното кралство 

от ЕС, следва да бъдат защитени от сериозни пречки, с цел да се предотврати 

дестабилизирането на настоящата икономическа, социална или административна 

среда; посочва по-специално необходимостта от осигуряване на средства на Съюза 

в областите на растежа, заетостта, социалното сближаване, научните изследвания, 

развойната дейност и иновациите с цел засилване на водещата роля на Съюза в 

световен мащаб; в тази връзка призовава Комисията да разгледа внимателно 

последиците от различните сценарии за излизането на Обединеното кралство от ЕС 

при изготвянето на предложението за МФР и съответната оценка на въздействието; 

34. посочва обаче, че при запълването на бюджетния дефицит основната цел не е да се 

увеличи делът на публичното финансиране, а да се осигури по-устойчива финансова 

основа за всички области на политиката, както и за мобилизирането на максимален 

лостов ефект за частните средства; във връзка с това призовава за коренна промяна 

на разходите на ЕС – преминаване от субсидиране с безвъзмездни средства към 

система, ориентирана в по-голяма степен към използването на финансови 

инструменти, при която обаче да се разглеждат внимателно капацитетът и 

финансовите нужди на различните бенефициенти; подчертава обаче, че тази 

промяна следва да бъде извършена по начин, който не подкопава прозрачното 

управление на бюджета и мерките за бюджетен контрол; 

35. припомня, че финансовите инструменти не са подходящи за всички видове 

интервенции в някои области на политиката, като например политиката на 

сближаване; подчертава, че заемите, капиталовите инструменти и гаранциите могат 

да изпълняват допълваща роля, но следва да се използват предпазливо, въз основа 

на подходяща предварителна оценка, а безвъзмездните средства следва да се 

допълват само когато тези финансови инструменти имат доказана добавена 

стойност и могат да окажат т.нар. ефект на лоста, привличайки допълнителна 

финансова подкрепа; 
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36. подчертава по-специално необходимостта от премахване на ненужния фиксиран 

таван от 1% от БНД на ЕС, прилаган на практика в настоящата многогодишна 

финансова рамка за периода 2014 – 2020 г., тъй като разходите често се ограничават 

от този таван и това затруднява значително балансирането на бюджета в условията 

на променяща се среда; насърчава държавите членки да разгледат възможността за 

въвеждане на гъвкавост при обсъждането на бюджета; 

37. насърчава Комисията да представи конкретни предложения за нови ресурси, което 

ще намали дела на националните вноски, базиращи се единствено на БНД, в 

бюджета на ЕС; отбелязва, че новата система би могла да сложи край на 

антиевропейската счетоводна представа за „справедлива възвращаемост“, която 

акцентира прекалено много на нетните салда между държавите членки и която за 

съжаление преобладава в дебатите за бюджета в рамките на Съвета вече много 

години; 

38. счита, че Комисията следва да разгледа на първо място възможността за събиране 

налог за CO2 чрез определяне на цени на въглеродните емисии (като се използва 

данъчно облагане или пазарни инструменти), която беше представена от групата на 

високо равнище за собствените ресурси в нейния доклад относно бъдещото 

финансиране на ЕС1 , като начин за укрепване на бюджета на ЕС-27; счита, че този 

инструмент би могъл също така да осигури допълнителна добавена стойност за 

Европа, тъй като налогът би могъл да функционира като стимул за промяна на 

поведението на потребителите и на производителите в полза на едно бъдеще с по-

малко въглеродни емисии; счита обаче, че всяко решение на ЕС, което се основава 

на данъчно облагане, следва да бъде възможно най-неутрално за общата данъчна 

тежест в отделните държави членки, като вместо това се разчита на по-голям 

принос от страна на рисковите играчи; посочва, че този налог за емисии на CO2 би 

трябвало да отчита съществуващите схеми за търговия с емисии, за да се избегнат 

припокриващи се и противоречащи си средства и цели; 

39. насърчава Комисията и държавите членки да разгледат и други налични в ЕС-27 

ресурси, основаващи се на данъчно облагане, които биха могли да осигурят по-

голяма европейска добавена стойност в някои области на политиката, свързани с 

риска, като същевременно се укрепи бюджетът на ЕС;  

40. призовава Комисията да се възползва от възможността, за да реформира бюджета на 

ЕС и да премахне всички механизми за отстъпки, тъй като това би осигурило по-

справедлива, честна и насърчаваща структура за всички държави членки. 

  

                                                 
1  Европейска комисия, „Бъдещо финансиране на ЕС: окончателен доклад и препоръки на групата на 

високо равнище за собствените ресурси“, 4 януари 2017 г., стр. 41– 43. 
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