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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети, да включи в 
своя междинен доклад относно регламента на Съвета за определяне на многогодишната 
финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и решението на Съвета относно системата 
на собствените ресурси на Европейския съюз, следните предложения:

Предложение за МФР

1. припомня европейските бюджетни принципи на единство, точност на бюджета, 
ежегодност, балансираност, универсалност, специфичност, постигане на 
резултати, добро финансово управление и прозрачност, които трябва да се спазват 
при изготвянето на Многогодишната финансова рамка (МФР);

2. подчертава, че МФР за периода 2021 – 2027 г. следва да улеснява постигането на 
бюджет, който наистина демонстрира европейска добавена стойност и разполага с 
достатъчно средства, за да реализира своите амбиции, и който поставя по-силен 
акцент върху стабилността и простотата, изпълнението и резултатите, което ще 
доведе до по-добро и по-ефективно разходване на средствата, ниски оперативни 
разходи, ефикасно разпределение на ресурсите, справедливост и по-голяма 
отчетност и прозрачност по отношение на средствата на Съюза, като го прави 
разбираем за европейските граждани;

Цифри1

3. отбелязва, че според Европейската сметна палата (ЕСП) предложението на 
Комисията за МФР за периода 2021 – 2027 г. представлява увеличение от 18% по 
текущи цени спрямо МФР за периода 2014 – 2020 г.: от 1 087 милиарда евро на 
1279 милиарда евро; подчертава обаче, че след като се вземат под внимание 
инфлацията, сумите за бенефициерите от Обединеното кралство в рамките на 
МФР за 2014 – 2020 г. и включването на Европейския фонд за развитие (ЕФР) в 
бюджета, реалното увеличение е 5%; изтъква, че по оценки на Комисията, когато 
се изрази като дял от брутния национален доход (БНД) и при прилагане на същата 
съпоставима база, в действителност е налице намаление от 1,16% до 1,08%, респ. 
с 11% при включването на ЕФР;

4. отбелязва, че Комисията предлага намаление на финансирането в размер на 16% 
по функция „Природни ресурси и околна среда“ на МФР, което по-специално 
означава:

– съкращение с 15% на бюджета на ОСП като цяло (намаление с 11% на 
преките плащания и намаление с 27% на програмите за развитие на селските 
райони),

– по данни на Парламента, увеличение в размер на 38% за Програмата за 
околната среда и действията по климата (LIFE), която ще остане малка част 

                                               
1 Предложението на Комисията за Многогодишна финансова рамка за годините 2021 – 2027 г., 
Информационен документ на Европейската сметна палата (ЕСП), юли 2018 г.
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от функция „Природни ресурси и околна среда“: 2 %;

5. отбелязва, че предложените разходи за функция „Сближаване и ценности“ следва 
да нараснат с 1%, но че са налице значими промени на равнището на програмите, 
тъй като, взети заедно, трите фонда, които понастоящем са част от политиката на 
сближаване, а именно Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Кохезионният фонд (КФ) и Европейският социален фонд (ЕСФ) ще бъдат 
намалени с 10%, което означава:

– увеличение с 2% на ЕФРР, 

– съкращение с 45% на Кохезионния фонд,

– съкращение със 7% на ЕСФ, въпреки разширяването на неговия обхват и 
включването на инициативата за младежка заетост;

6. отбелязва със загриженост, че в Регламента за общоприложимите разпоредби 
Комисията представи националните средства за политиката на сближаване без 
подробно разпределение между ЕФРР, КФ и Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+);

7. отбелязва, че други програми ще бъдат включени във функция „Сближаване и 
ценности“, като например „Еразъм +“, за които Комисията планира увеличаване 
на финансирането със 77% (което възлиза на 7% от новата функция „Сближаване 
и ценности“);

8. отбелязва, че като цяло Комисията предлага да се увеличи финансирането за 
останалите функции от МФР със 115 милиарда евро, което съответства на 11% от 
настоящата МФР; 

9. отбелязва, че предложената от Комисията промяна на приоритетите се 
съсредоточава върху функции „Миграция и управление на границите“ и 
„Сигурност и отбрана“, средствата за които нарастват и ще съставляват почти 5% 
от бюджета като цяло, спрямо 1% понастоящем, и че разходите в рамките на 
„Единен пазар, иновации и цифрова икономика“ ще нараснат на 15% от 
настоящото равнище от 11%;

Стратегическо планиране

10. отбелязва, че Комисията възнамерява да приведе структурата и програмите на 
бюджета на ЕС в пълно съответствие с положителната програма на Съюза за 
периода след 2020 г., съгласно договореното в Братислава и Рим1; отбелязва, че 
декларациите и пътната карта, приети в Братислава и Рим, не могат да се 
разглеждат като дългосрочна стратегическа визия с цели и показатели, които 
обхващат всички области на политиката на Съюза;

11. повтаря призива си към Комисията да въведе дългосрочна визия за позицията на 
Европейския съюз в глобализирания свят, подкрепена от правилно прилагани 

                                               
1 Декларация от Братислава, 16 септември 2016 г.; Римска декларация, 25 март 2017 г.
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политики, основани на дългосрочни политически цели, като по този начин се даде 
възможност на ЕС да се справи с настоящите и бъдещите предизвикателства, пред 
които е изправен; отбелязва, че ако не го направи, това би могло потенциално да 
подкопае добавената стойност на предложението за МФР;

12. посочва, че стратегията „Европа 2020“ ще приключи преди началото на новия 
период на МФР и че все още не е взето решение за нов набор от стратегически 
цели на ЕС; подчертава необходимостта от допълнително стратегическо 
планиране на политиките от страна на Комисията и отново заявява, че публичните 
бюджети трябва да бъдат определяни след определянето на дългосрочните 
политически цели и разработването на политиките в съответствие с цялостната 
визия за ЕС, и следователно изразява съжаление, че новото предложение за МФР 
не отразява напълно това искане;

13. подчертава, че държавите членки и Комисията следва първо да представят добре 
обосновани нужди за финансиране от Съюза и да определят стратегическите цели 
и желаните резултати, които да бъдат постигнати, преди да се планират разходи 
със съответните показатели, които да се измерват;

Политически приоритети и представяне на бюджета на ЕС

14. приветства факта, че новите програми ще бъдат обединени в групи по области на 
политиката, които ще бъдат включени в дяловете на годишния бюджет; изразява 
надежда, че това ще внесе по-голяма яснота относно начина, по който те ще 
допринасят за постигането на целите на политиката;

15. приветства цялостната модернизация и опростяване на бюджета и амбицията за 
постигане на по-добро рационализиране, гъвкавост и прозрачност;

16. приветства факта, че считано от 2021 г. Комисията възнамерява да приведе 
концепцията за областите на политика в съответствие с групите от програми, 
както и че това привеждане в съответствие ще позволи по-лесно съгласуване 
между годишния бюджет и функциите на МФР;

17. припомня, че комисията по бюджетен контрол (CONT) поиска многократно от 
Комисията да представи бюджета на Съюза в съответствие с политическите цели 
на МФР, приети от Парламента; счита, че това ще позволи на бюджетния орган 
по-лесно да контролира и проследява подготовката и изпълнението на бюджета; 

18. припомня, че финансирането на политиките и проектите следва да бъде 
съобразено с целите в областта на климата и енергетиката и с ангажиментите, 
поети по силата на Парижкото споразумение; ето защо припомня, че най-малко 
30% от разходите на ЕС следва да допринасят за постигането на целите в областта 
на климата и изразява съгласие, че това може да бъде постигнато най-добре чрез 
интегрирането на разходите в областта на климата във всички програми на ЕС; 
отново призовава Комисията да гарантира, че това се прилага по съгласуван и 
всеобхватен начин в съответствие със стратегическото планиране;

19. изтъква липсата на инвестиции, ясно свързани с целите на Европейския стълб на 
социалните права, приети от трите институции;
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20. изразява съжаление относно липсата на съгласуваност на предложената МФР със 
17-те цели за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН до 2030 г. в подкрепа на 
постепенната трансформация в посока на устойчиво европейско общество;

21. приканва Комисията постоянно да демонстрира достатъчно лидерство и 
ангажираност в стратегическите области и призовава Комисията да гарантира 
повишаване на цялостната видимост на финансирането за широката 
общественост;

Опростяване и изпълнение

22. приветства предложението на Комисията да се намали с една трета броят на 
разходните програми, а правилата да се направят по-последователни; подчертава, 
че за да се постигне ефективно опростяване за бенефициерите, всички ненужни 
правила, изисквания и процедури следва да бъдат премахнати;

23. си задава въпроса защо Комисията използва два отделни набора от цели и 
показатели за измерване на резултатите от финансовото управление: от една 
страна, генералните директори на Комисията оценяват в своите годишни отчети 
за дейността постигането на целите, поставени в плановете им за управление, а, от 
друга страна, Комисията измерва резултатите от изпълнението на разходните 
програми чрез програмните декларации за оперативните разходи, придружаващи 
проекта на бюджет;

24. припомня, че настоящата рамка на изпълнението на програмите, за които се 
докладва в програмните декларации, включва 716 показателя от различни видове, 
които измерват изпълнението спрямо 61 общи и 228 специфични цели;

25. 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 резултатите от изпълнението на бюджета на 
Съюза, в интерес на опростяването, прозрачността и по-добрия 
контрол; 

– разшири качествения подход и включи екологични и социални 
показатели, за да бъде в състояние да измерва въздействието на 
политиката на ЕС върху политиките в областта на околната среда и 
социалната сфера;

– представя финансовата информация по начин, който я прави 
съпоставима с информацията за изпълнението, за да бъде ясна връзката 
между разходите и резултатите от изпълнението;

б) да осигури повече баланс в отчитането на изпълнението, като представя ясна 
информация относно главните предизвикателства за ЕС, които остава да 
бъдат преодолени;
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в) да представи декларация за качеството на докладваните данни за 
резултатите от изпълнението;

Преглед на разходите, придружаващ предложението за МФР

26. изразява съжаление във връзка с факта, че Комисията само е извършила преглед 
на разходите, вместо да анализира всички основни програми по настоящата МФР 
съгласно принципа на бюджетиране на нулева база; отбелязва обаче, че 
ограниченият преглед на Комисията има за цел да обедини:

– стратегически преглед (насочен към даване на приоритет на програмите в 
съответствие с тяхната добавена стойност и съгласуваност с целите на ЕС) с

– преглед на ефективността (търсещ начини за подобряване на изпълнението на 
съществуващите програми); 

27. изразява съжаление, че посоченият по-горе преглед на разходите не е предоставил 
цялостна оценка, насочена към доказване на реалната добавена стойност на 
програмите;

28. припомня, че за да може Парламентът да изготви политическата рамка за всяка от 
следващите пет години, програмирането на бюджета следва да бъде приведено в 
съответствие със законодателните цикли; счита, че МФР за периода 2021 – 2017 г. 
е преходен период от седемгодишния бюджет към нова формула, която привежда 
в съответствие с петгодишните законодателни периоди и не застрашава 
политиките, за които е необходимо дългосрочно планиране;

29. приветства факта, че Комисията признава необходимостта от привеждане на МФР 
в съответствие с политическите и институционалните цикли и счита, че 
организирането на средносрочен преглед най-късно в края на 2023 г. представлява 
стъпка напред по пътя към постепенно синхронизиране на срока на действие на 
МФР с петгодишния политически цикъл на институциите на ЕС;

Европейска добавена стойност

30. припомня, че в документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС1

Комисията предложи списък от седем критерия за оценка на европейската 
добавена стойност и изтъква факта, че финансовата подкрепа от ЕС за програмите 
следва да зависи от резултатите от посочената оценка2; изразява загриженост, че 
липсва прозрачно определение за европейска добавена стойност и такова не се 
очаква в близко бъдеще;

31. отбелязва, че според документа за размисъл само програми с много висока 
европейска добавена стойност следва да получават пълно финансиране от ЕС, че 
за програмите със средна до висока европейска добавена стойност финансирането 
следва да бъде ограничено, и че не следва да има финансиране за програми, чиято 

                                               
1 Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС, 28 юни 2017 г., (COM(2017)0358).
2 Критериите включват: цели и задължения по Договора, обществени блага с европейско измерение, 
икономии от мащаба, странични ефекти, субсидиарност, ползи от интеграцията на ЕС и европейски 
ценности: мир, демокрация, правова държава.
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европейска добавена стойност е ниска;

32. изразява съжаление, че публикуваният преглед на разходите не предоставя нито 
систематична оценка на програмите въз основа на определените от Комисията 
критерии за европейската добавена стойност, нито ясни цялостни заключения за 
европейската добавена стойност на всяка програма; изисква от Комисията да 
разработи и прилага солидна и внасяща яснота концепция за европейската 
добавена стойност въз основа на седемте критерия, определени в документа за 
размисъл;

33. отбелязва, че като се има предвид, че стратегическите цели за периода след 
2020 г. все още не са определени, Комисията не беше в състояние адекватно да 
оцени съгласуваността с целите на ЕС за периода 2021 – 2027 г., като затруднява 
посочването и наблюдението на европейската добавена стойност, която във всеки 
случай трябва да продължи да показва подобрения, особено по отношение на 
икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС;

34. припомня, че европейският бюджет има задължение да отговаря адекватно на 
исканията и амбициите на европейските политики и да носи добавена стойност за 
Съюза;

Гъвкавост и отчетност

35. приветства предложенията на Комисията за подобряване на капацитета на 
бюджета на ЕС за реагиране при променящи се обстоятелства чрез увеличаване на 
общата гъвкавост и осигуряване на достатъчно бюджетни кредити за покриване 
на непредвидени събития, без това да затруднява мониторинга и контрола; 
приветства по-специално предложенията за повишаване на тавана на собствените 
ресурси, за намаляване на разликата между общия размер на бюджетните кредити 
за плащания и общия размер на бюджетните кредити за поети задължения, за 
премахване на ограниченията за общия марж за плащанията, за увеличаване на 
размера и обхвата на специалните инструменти извън МФР (Инструмента за 
гъвкавост, Резерва за спешна помощ, фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и 
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията), за разширяване на 
обхвата на Резерва за спешна помощ, така че да покрива операции в ЕС, както и за 
разширяване на общия марж за поетите задължения и неговото преименуване в 
резерв на Съюза;

36. приветства предложението на Комисията да включи ЕФР в бюджета на ЕС, в 
резултат на което той ще подлежи на същите принципи и правила като тези, 
приложими по отношение на останалите програми, финансирани от бюджета на 
ЕС, но подчертава, че следва да се осигури съгласувано равнище на отчетност и 
прозрачност по отношение на средствата, изразходвани за постигане на целите на 
ЕС чрез бюджета на ЕС, и средствата, които ще продължават да се изразходват 
извън него;

37. настоява, че следва да бъдат въведени мандати за публичен одит за всички видове 
финансиране на политиките на ЕС на равнището на ЕС и на национално равнище 
и че ЕСП следва да бъде определена за одитор на органите, създадени за 
изпълнение на политиките на ЕС, включително органи на ЕС като Европейската 
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агенция по отбрана и предложения Европейски валутен фонд, както и органи, 
създадени чрез споразумения извън правния ред на ЕС, като например 
Европейския механизъм за стабилност и Европейската инвестиционна банка във 
връзка с бюджетните ѝ операции извън бюджета на ЕС;

Съкращения в ОСП и сближаване

38. отбелязва съкращенията, предложени от Комисията в ОСП и по отношение на 
сближаването, и счита, че те са необходима стъпка към постигането на по-
ефективни и целево насочени разходи

39. опасява се, че съкращенията в ОСП ще засегнат способността на голям брой 
земеделски стопани да продължат да изпълняват професионалната си дейност; 
счита, че увеличаването на ефективността на подпомагането по ОСП е абсолютна 
необходимост, с цел да се ограничат тези отрицателни последствия;

40. припомня препоръките на ЕСП във връзка със съобщението на Комисията 
относно бъдещето на ОСП, а именно, че новият модел на изпълнение следва да 
постига амбициозни и релевантни цели за изпълнение, които се основават на 
статистически и научни данни, са съгласувани с целите на ЕС, се характеризират 
със стабилна верига на отчетност и одит и се основават на засилен мониторинг на 
изпълнението и оценяване на изпълнението на политиките и на стабилна рамка за 
оценка;

41. подчертава, че от схемите за финансиране по линия на ОСП следва да се 
възползват в особена степен малките земеделски предприятия, екологично и 
географски трудни области и слабо населените региони в съответствие със 
стратегическите цели на ЕС;

42. отбелязва, че предложението на Комисията за разработване на новата ОСП въз 
основа на стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите 
членки, може да ги задължи да поемат по-голяма отговорност за 
селскостопанската политика и бюджетиране; отбелязва в допълнение, че това 
може да увеличи риска от създаване на по-голямо разнообразие и сложност във 
финансовото управление на ОСП и да затрудни извършването на легитимен 
контрол;

43. отбелязва съкращенията в програмите за развитие на селските райони, а именно
27% като цяло, от които 45% в Кохезионния фонд и 10% в Европейския социален 
фонд; приканва Комисията, обаче, да направи всичко, което е по силите ù, за да се 
справи успешно с неравенствата и острите разделения между градските и 
селските райони, да обърне процесите на задълбочаване на различията и да 
преодолее разпокъсаността;

Собствени ресурси

44. приветства трите нови категории собствени ресурси, които включват дял от 
общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), дял 
в размер на 20% от приходите, генерирани в схемата за търговия с емисии, и 
национална вноска, изчислявана на база нерециклираните отпадъци от опаковки 
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от пластмаса във всяка държава членка; припомня в този контекст, че 
предложената система на собствените ресурси не следва да увеличава общата 
фискална тежест за данъкоплатците в ЕС и че тя следва да води до 
пропорционално намаляване на вноската на държавите членки в бюджета на ЕС;

45. насърчава Комисията да направи допълнителни предложения за нови собствени 
ресурси, с цел да се постигне самодостатъчен бюджет на ЕС в средносрочен план; 
счита, че делът на новите същински собствени ресурси трябва да играе 
значителна роля в приходната част на бюджета на ЕС;

46. отново заявява, че настоящата система от корекции и отстъпки трябва да бъде 
премахната, и подкрепя предложението на Комисията за постепенно премахване 
на всички отстъпки до 2025 г.;

47. подкрепя предложението на Комисията за намаляване на процента на митата, 
удържани от държавите членки като „разходи по събирането“, на 10%;

48. призовава за запазване на ДДС като собствен ресурс на ЕС, като същевременно се 
осъществи неговото реално опростяване; 

49. счита, че финансирането на ЕС следва да бъде по-стабилно, устойчиво, 
предвидимо, прозрачно и разбираемо за гражданите на ЕС;

50. отбелязва, че първостепенната цел на условността в ЕС е да се насърчи 
интеграцията и сближаването между държавите членки; счита, че разумната 
логична условност трябва да включва определянето на стимули по такъв начин, че 
той да води до допълнителна ангажираност на държавите членки в европейския 
проект, да допринася за постигането на желаните резултати и да предотвратява 
злоупотребата със средства на ЕС;

51. изисква от Комисията да изясни начина на изчисляване на националната вноска 
на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса в държавите членки 
и начина, по който тя ще се събира; призовава Комисията да създаде набор от 
инструменти за мониторинг, които да подпомагат държавите членки при 
установяването на обща методология за събиране и изчисляване на вноските;

52. отбелязва със загриженост, че законодателното предложение относно ОКООКД 
все още не е прието и че не разполагаме с приблизителна оценка кога ще бъде 
постигнато съгласие за него в рамките на Съвета; счита, че поради тази причина 
ОКООКД не може да се счита за истински собствен ресурс за следващия 
програмен период; настоятелно призовава Съвета да постигне споразумение в 
този контекст, предвид значението на ОКООКД за справяне с проблема с 
избягването на данъци от страна на многонационални дружества

53. приветства принципа, че бъдещите приходи от политиките на ЕС следва да се 
предоставят в бюджета на ЕС, тъй като те представляват същински източник на 
приходи за ЕС;

54. повтаря призива си към Комисията и държавите членки да осигурят укрепване на 
съществуващите системи за контрол и предотвратяване на измамите и 
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нередностите, засягащи финансовите интереси на ЕС;

55. подчертава, в този контекст, необходимостта от премахване на различията в 
митническите проверки на територията на ЕС, които представляват огромен риск 
за финансовите интереси на ЕС, и призовава Комисията да хармонизира 
управлението на митниците на територията на ЕС с цел ефективна борба с 
контрабандата на стоки и данъчните измами.
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