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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: 

А. като има предвид, че проектът на бюджет на Съюза за 2019 г. възлиза на 

166 милиарда евро в поети задължения, което съответства на увеличение в размер 

на 3% спрямо 2018 г., дава възможност за инвестиции в по-силна и по-устойчива 

европейска икономика и насърчава солидарността и сигурността от двете страни 

на границите на Съюза; 

Б. като има предвид, че в допълнение към консолидирането на предишните усилия, 

този проектобюджет включва също подкрепа за нови инициативи: Европейския 

корпус за солидарност, Европейския орган по труда, удължаването на срока на 

Програмата за подкрепа на структурните реформи; създаването на Европейската 

програма за промишлено развитие в областта на отбраната,  на резерв от 

способности за гражданска защита на равнището на Съюза, и създаването на 

новата Европейска прокуратура; 

Представяне на бюджета на Съюза 

1. отбелязва, че бюджетът на Съюза е представен в раздели, съответстващи на 

дейности, осъществявани от институциите (бюджетиране, основано на дейности); 

счита, че това представяне не осигурява ясна и непосредствена представа за 

преследваните цели; отбелязва, че за разлика от това Многогодишната финансова 

рамка (МФР) е представена по функции, съответстващи на области на политиката; 

2. отбелязва, че програмните декларации на оперативните разходи, придружаващи 

проекта на бюджет, осигуряват връзката между всеки бюджетен ред и 

преследваните политически цели; 

3. изисква от Комисията да представя бюджета на Съюза съобразно политическите 

цели на МФР; 

Разчети за оперативните разходи по програмите, приложени към бюджета за 2019 г. 

4. приветства разчетите за оперативните разходи по програмите, приложени към 

бюджета за 2019 г., които съгласно член 38 от Финансовия регламент предоставят 

информация за всяка от разходните програми относно: 

– обосновка и добавена стойност за ЕС на всяка програма; 

– общ преглед на изпълнението (действително и предстоящо); 

– напредък по изпълнението на програмите (цели, показатели, основни етапи 

и междинни цели) и принос към основните политики и цели на Съюза; 

5. отбелязва със загриженост, че Комисията използва два набора от цели и 

показатели за измерване на резултатите от финансовото управление; от една 

страна, генералните директори на ЕК оценяват в своите годишни отчети за 

дейността постигането на целите, определени в техния план за управление, а, от 
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друга страна, Комисията измерва изпълнението на разходните програми чрез 

разчетите за оперативните разходи по програмите, като между двата вида 

документи няма почти никакви препратки; това обстоятелство затруднява 

съпоставимостта между различните видове документи относно резултатите от 

изпълнението; 

6. посочва по-специално, че в техните годишни отчети за дейността генералните 

директори докладват за постигането на общите и специфичните цели, но не 

посочват съответните разходи; затова призовава Комисията да прилага изцяло 

принципа на бюджетиране, основано на изпълнението, при планирането, 

изпълнението и докладването относно бюджета, което ще създаде условия за 

последващо докладване относно финансовите средства, изразходвани за 

постигането на целите; 

7. припомня, че настоящата рамка на изпълнението на програмите, посочени в 

разчетите за програмите, включва 716 различни вида показатели за изпълнението 

спрямо 61 общи и 228 конкретни цели; 

8. приветства факта, че на този етап на изпълнение вече са докладвани (или са били 

частично докладвани) реални постижения за почти 90% от показателите; това е 

постоянно увеличение в сравнение с предходните години (60% съгласно 

разчетите по програмите за 2017 г. и 80% съгласно разчетите по програмите за 

2018 г.); отбелязва, че разчетите по програмите включват данни за действителните 

резултати за 2014 – 2016 г. или 2017 г.; 

9. изисква от Комисията: 

а) да рационализира докладването на изпълнението, като: 

– намали още повече броя на целите и показателите, които използва за 

различните си отчети за изпълнението, и се съсредоточи върху тези, 

които най-добре измерват социалните, екологичните и икономическите 

резултати от изпълнението на бюджета на Съюза, като се избягва обаче 

прилагането на еднакъв за всички подход; 

– представя финансовата информация по начин, който я прави 

съпоставима с информацията за изпълнението, за да бъде ясна връзката 

между разходите и резултатите от изпълнението; 

– разясни и подобри цялостната съгласуваност между двата паралелни 

набора от цели и показатели за програмите, от една страна, и за 

генералните дирекции, от друга; 

б) да осигури повече баланс в отчитането на изпълнението, като представя ясна 

информация относно главните предизвикателства, които остава да бъдат 

преодолени; 

10. приветства факта, че разчетите по програмите за 2019 г. се отнасят до постигането 

на междусекторни цели на политиката като борбата с изменението на климата, 

биологичното разнообразие и въпросите, свързани с половете; оценява факта, че 
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Комисията представя и съответните разходни програми, които допринасят за 

постигането на десетте приоритета на Комисията под председателството на Жан-

Клод Юнкер, и подчертава най-новите и уместни инициативи, допринасящи за 

постигането на целите за устойчиво развитие, макар и често по непряк начин, 

който не може да бъде изразен количествено; 

11. призовава комисията по бюджети на Европейския парламент, съгласувано със 

секторните комисии на Парламента, да насърчава истинска култура на 

ориентиране към постигането на резултати, имаща за цел оптимизирането на 

използването на средствата, и да обмисли пренасочването на средства от 

програми, които показват слаби резултати; 

Стратегията „Европа 2020“ 

12. подчертава, че стратегията „Европа 2020“ съдържа приоритетни междинни и 

крайни цели за текущия програмен период, поради което бюджетът на Съюза е 

ключов инструмент за изпълнението на предвидените междинни цели и резултати 

на стратегията; изразява загриженост обаче, че съгласно ключови икономически и 

социални показатели Съюзът все още не е постигнал тези цели и резултати, а 

неравенствата и различията в рамките на Съюза и неговите държави членки 

продължават да съществуват, като по този начин излагат на риск самия 

европейски проект; 

13. отбелязва, че според Комисията приносът на общия проектобюджет за 2019 г. към 

стратегията „Европа 2020“ се изчислява на 66,2% (106 958,3 милиона евро), като 

по този начин той остава на равнището от предходните години; настоява, в 

контекста на ограниченията на ресурсите, че Комисията следва да положи всички 

усилия за по-добро насочване на наличните ресурси и за по-ефикасно използване 

на средствата, за които е поет ангажимент, за да се подобри значително 

изпълнението на основните цели на стратегията „Европа 2020“ в областите, 

където липсата на напредък е най-тревожна – намаляването на бедността и 

напредъка на социалното приобщаване; 

Обща селскостопанска политика (ОСП) 

14. подчертава настоящото разпределение на разходите за ОСП: 44,7% от всички 

земеделски стопанства в Съюза са имали годишен доход под 4 000 EUR, а средно 

през 2016 г. най-облагодетелстваните 10% от получателите на преки помощи по 

линия на ОСП са получили около 60% от плащанията; отбелязва, че 

разпределението на директните плащания до голяма степен отразява 

концентрацията на земя, като 20% от земеделските стопани притежават 80% от 

земята, без да се забравят различията между отделните държави членки; 

15. призовава Комисията внимателно да анализира причините за общия спад на 

доходите на земеделските стопани от 2013 г. насам, особено по отношение на 

разходите спрямо печалбите за различните елементи по цялата верига за доставки 

на храни (производители, преработватели, транспорт, търговци на дребно и т.н. – 

това следва да покаже къде отива по-голямата част от печалбата), както и да 

извърши оценка на потребностите и да определи нова ключова цел за постигнати 

резултати, придружена от показатели за последиците и въздействието, насочени 
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към намаляване на неравенството на доходите между земеделските стопани; 

Ускоряване на политиката на сближаване 

16. изразява загриженост, че повече от три години след началото на периода 

2014 – 2020 г. държавите членки са определили само 77% от органите по 

програмите, отговарящи за средствата по политиката на сближаване; до 1 март 

2017 г. Комисията е получила окончателни отчети с разходи, които обхващат само 

0,7% от бюджета, отпуснат за целия програмен период; до средата на 2017 г. 

забавянията в изпълнението на бюджета са били по-големи в сравнение със същия 

момент през периода 2007 – 2013 г.; отбелязва, че следователно непогасените 

бюджетни задължения в края на текущия период на финансиране могат да се 

окажат дори повече, отколкото през предходния; 

17. призовава Комисията да ускори изпълнението на програмите по линия на 

политиката на сближаване и свързаните с тях плащания, както и да използва 

ресурси, с които разполага, за да помогне на държавите членки да укрепят 

административния си капацитет, с оглед на намаляване на продължителността на 

срока на изпълнение в следващата многогодишна финансова рамка до 

година n + 2. 

Европейски семестър 

18. призовава Комисията и държавите членки да засилят координацията между 

сближаването, икономическото управление и европейския семестър с оглед на 

ребалансирането на семестъра, като се гарантира приоритет на политиките за 

насърчаване на по-голямо социално равенство и социално сближаване. 

Миграция 

19. отбелязва, че според оценки на Комисията през 2019 г. ще са необходими общо 

2,3 милиарда евро по функция 3 „Сигурност и гражданство“, за да се отговори на 

предизвикателствата, свързани с миграцията и сигурността, но изразява 

съжаление във връзка с факта, че Европейската сметна палата отбелязва в 

последния си годишен доклад, че „общият размер на средствата, мобилизирани за 

кризата с бежанците и миграцията, не е докладван от Комисията и е труден за 

оценяване“ (годишен доклад на Палатата за 2016 г., параграф 2.28); опасява се, че 

ситуацията е същата в проектобюджета за 2019 г. и следователно може да 

усложни определянето на потребностите, които могат да възникнат; приветства 

факта, че Комисията приключва изготвянето на цялостен преглед на данните за 

имиграцията; 

20. припомня, че Комисията обясни, че е трудно, ако не и невъзможно, да се 

предостави ориентировъчната сума, заплащана за мигрантите/търсещите убежище 

по държави, тъй като управлението на миграционните потоци обхваща широк 

кръг от дейности1; 

                                                 
1  Отговор на въпрос с искане за писмен отговор № 23 – изслушване на члена на Комисията 

Аврамопулос в комисията по бюджетен контрол на 29 ноември 2016 г. 
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Финансови инструменти и доверителни фондове 

21. изразява съжаление, че 6,7% от всички плащания към съответните инструменти за 

финансов инженеринг (900 милиона евро) са били изразходвани през 2016 г. за 

разходи за управление и такси; счита тази сума за неприемливо висока; отново 

настоятелно призовава Комисията да повиши прозрачността при използването на 

инструментите за финансов инженеринг, редовно да докладва относно 

коефициента дълг/капитал, загубите и рисковете и да представи анализ на 

разходите на инструментите за финансов инженеринг и ползите от тези 

инструменти в сравнение с по-преките форми на финансиране на проекти; 

22. подчертава, че доверителни фондове следва да се създават само когато тяхното 

използване е оправдано и осъществяването на необходимото действие не е 

възможно чрез други, съществуващи канали за финансиране; призовава 

Комисията освен това да разгледа възможността за закриване на доверителните 

фондове, които са неспособни да привличат значителни вноски от други донори 

или които не осигуряват добавена стойност в сравнение с „традиционните“ 

външни инструменти на Съюза; счита, че е недопустимо участието на ЕФР в 

доверителни фондове допълнително да ограничава възможността Парламентът да 

контролира разходването на средства на Съюза; 

Европейска прокуратура 

23. настоява Европейската прокуратура да получи адекватно финансиране и 

персонал; отбелязва, че в проектобюджета за 2019 г. вноската на Съюза възлиза 

на общо 4 911 000 EUR; посочва, че този бюджетен кредит е предназначен за 

покриване на разходите, свързани с персонала на Европейската прокуратура, 

разходите за инфраструктура и оперативните разходи, както и оперативните 

разходи за започване на разработката на деловодната система на Европейската 

прокуратура; 

24. изразява съжаление, че са предвидени само 35 длъжности, което предполага, че 

след приспадане на длъжностите заместник прокурор (23 на брой), само 12 

длъжности са предвидени за административни задачи; счита, че това не е 

реалистично. 
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