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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по конституционни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

А. като има предвид, че Парламентът има мандат да гарантира демократичен 
контрол върху Комисията, който е политически по своето естество, но включва 
различни аспекти и процедури;

Б. като има предвид, че бюджетът е най-важният инструмент на Европейския съюз 
за изпълнение на неговите цели и стратегии и поради това бюджетният контрол е 
от изключително значение;

В. като има предвид, че въпреки ангажимента на Комисията към резултатите 
бюджетирането, основано на дейности, продължава за съжаление да бъде 
основният принцип при изготвянето на бюджета на Съюза;

Г. като има предвид, че оценката на резултатите и одитът на изпълнението разчитат 
на целите, установени на най-ранен етап на програмното равнище;

Д. като има предвид, че оценката е средство, насочено към определяне и разбиране 
на резултатите и въздействието на даден процес и към намиране на алтернативи в 
помощ на вземането на решения, които биха довели до по-нататъшно 
усъвършенстване на този процес;

1. припомня, че контролът върху органите на ЕС е основанието за съществуването 
на Европейския парламент и че отчетността на Комисията пред Парламента е 
основен принцип на функционирането на ЕС и на вътрешния демократичен 
контрол;

2. припомня, че освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета е годишна политическа процедура, гарантираща последващ 
демократичен контрол върху изпълнението на бюджета на Европейския съюз от 
Комисията на нейна собствена отговорност и в сътрудничество с държавите 
членки;

3. посочва, че процедурата по освобождаване от отговорност се е доказала като 
мощен инструмент, който оказва въздействие върху положителното развитие на 
бюджетната система и финансовото управление на ЕС, оформянето на дневния 
ред и начина, по който се определят и изпълняват политиките на ЕС, като 
същевременно допринася за увеличаване на политическото влияние на 
Парламента;

4. подчертава, че основната цел на процедурата по освобождаване от отговорност е 
да се провери дали средствата на Съюза са управлявани правилно и да се 
установява ежегодно, че всички приходи и разходи на Съюза, крайният резултат, 
активите и пасивите на Съюза, са показани в счетоводния баланс;

5. отбелязва, че решението на Парламента да предостави, да отложи или да откаже 
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освобождаване от отговорност преди всичко, но не само, се взема въз основа на 
одита на Европейската сметна палата, който разглежда надеждността и точността 
на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях 
операции;

6. посочва, че съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) Сметната палата трябва да проверява дали всички приходи са били 
събрани и дали всички разходи са направени законосъобразно и правомерно, 
както и дали управлението на финансовите средства е било добро; посочва, че 
осъществявайки това, Сметната палата трябва да сигнализира, по-специално, за 
всяка неправомерност; посочва, че одитът върху приходите трябва да се 
осъществява на основата както на предвидените, така и на постъпилите приходи в 
Съюза и че одитът върху разходите трябва да се осъществява на основата както на 
поетите задължения, така и на извършените плащания;

7. припомня, че когато Парламентът предоставя освобождаването от отговорност, 
той трябва да оцени не само редовността, но и резултатността на финансовото 
управление в Европейския съюз;

8. отбелязва, че Парламентът също така базира своето решение върху поисканите от 
Комисията доказателства относно изпълнението на разходите или 
функционирането на системите за финансов контрол;

9. отбелязва, че Комисията е длъжна да вземе предвид забележките в решенията, 
свързани с процедурата по освобождаване от отговорност, и забележките на 
Парламента, свързани с изпълнението на разходите, и е длъжна да докладва 
относно мерките, взети с оглед на препоръките и коментарите на Парламента;

10. припомня, че Парламентът също така разглежда специалните доклади, приети от 
Сметната палата, които се съсредоточават върху доброто управление на различни 
сектори или политики;

11. посочва, че тъй като тези доклади се отнасят до прилагането на принципите на 
икономичност, ефикасност и ефективност, те систематично предизвикват дебат 
относно това дали участниците в европейските политики разполагат с 
необходимите средства и инструменти, за да постигнат целите, определени от 
политическите органи на Съюза;

12. подчертава, че член 318 от ДФЕС добавя нов инструмент към инструментариума 
за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета: оценка 
на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати;

13. приветства по-специално факта, че поради акцента върху финансовите резултати, 
докладът за оценка, предвиден в член 318 от ДФЕС, допълва подхода за 
съответствие, разработен от Европейската сметна палата в нейния годишен 
доклад, и предоставя на Европейския парламент възможността да оценява 
постиженията на политиките;

14. отбелязва със загриженост, че не съществува реална правна санкция, ако 
Парламентът реши да не освобождава от отговорност Комисията; при все това 
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счита, че отказът на освобождаване от отговорност изпраща силен политически 
сигнал, тъй като означава, че Парламентът няма достатъчно доверие в отчетността 
на Комисията и по тази причина Комисията не следва да оставя това действие без 
отговор, а следва да предприеме категорични последващи действия, насочени към 
подобряване на положението;

15. припомня, че реформите на Проди/Кинък въведоха принципите на основаното на 
дейности бюджетиране и управление1, изискват всяка година оправомощените 
разпоредители с бюджетни кредити да подписват доклади за дейността и са 
постигнали реформа на дейностите за вътрешен одит, както и на счетоводната 
отчетност на основата на текущо начисляване;

16. подчертава, че политическата цел, преследвана от тези реформи, е да се разработи 
ясна йерархия, от политически цели до специални ресурси за дейностите, 
насочени към постигането им, до показатели за изпълнение, за да се проверят тези 
постижения;

17. отбелязва със загриженост, че реалността на място е много по-различна:

а) въпреки че Комисията определи бюджета по направления на дейност, това 
определение основно следва организационната структура на администрацията 
и поддържа голям брой бюджетни редове;

б) целите за дейностите все още не са действително част от бюджетния дебат, но 
са представени в отделни отчети за дейността, приложени към бюджета;

в) текущата структура на бюджета не е в пълно съответствие с многогодишната 
финансова рамка (МФР); всяка функция на МФР съдържа различни дейности, 
а много отделни дейности са разпределени по няколко функции на МФР;

18. изразява съжаление относно факта, че бюджетните преговори в Парламента и 
Съвета са свързани с маржовете по функциите на МФР и не се отнасят много 
често до целите, показателите за изпълнението или измерените резултати, 
свързани с бюджетирането по дейности;

19. приветства факта, че Комисията поднови своя ангажимент за бюджетиране въз 
основа на резултатите и бюджетиране по дейности в своите предложения за нова 
МФР, и настоява, че бюджетът на ЕС следва да засили акцента си върху 
стабилността, опростяването, по-ефективното изразходване на средствата, 
ниските оперативни разходи, ефективното разпределение на ресурсите, 
изпълнението на ключовите политически приоритети, европейската добавена 
стойност, резултатите, въздействието и повишаването на отчетността и 
прозрачността;

                                               
1 По определение бюджетирането по дейности е метод на бюджетиране, който се основава на 
извършваните дейности и използва данни, свързани с разходите, при процесите на определяне на 
бюджета и получаване на обратна информация за отклоненията при неговото изпълнение. В този 
контекст дейностите са от основно значение, тъй като от тях зависят разходите. Ако можем да 
контролираме причините (движещите сили) за разходите, последните биха били по-добре разбирани и 
управлявани.
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20. подчертава, че бюджетът на ЕС трябва да се основава на дългосрочни 
политически цели и обща визия за ЕС; отново призовава Комисията да въведе 
такава дългосрочна визия и цели, за да се гарантира максимална ефективност на 
разходите;

21. приветства предложението на Комисията новите програми по МФР да 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;

22. приветства факта, че считано от 2021 г. Комисията възнамерява да приведе 
концепцията за областите на политиката 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;

23. припомня, че Парламентът поиска многократно от Комисията да представи 
бюджета на Съюза в съответствие с политическите цели на МФР, приети от 
Парламента; счита, че това би позволило на бюджетния орган по-лесно да 
контролира и проследява подготовката и изпълнението на бюджета;

24. 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 
проектобюджета;

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

26. приветства предложението на Комисията за намаляване с една трета на броя на 
разходните програми и за по-голяма съгласуваност на правилата; подчертава, че 
за да се постигне ефективно опростяване за бенефициерите, всички ненужни 
правила, изисквания и процедури следва да бъдат премахнати, без обаче да се 
излага на риск законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите 
операции;

27. отново отправя своя призив към 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;
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– 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;

в) да представи декларация за качеството на докладваните данни за резултатите 
от изпълнението;

28. припомня, че в съответствие с член 247 от Финансовия регламент Комисията 
трябва да изпрати на Парламента до 31 юли на следващата финансова година 
интегриран набор от отчети за финансите и управленската отговорност, който 
включва по-специално окончателните консолидирани отчети, годишния доклад за 
управлението и изпълнението и оценката на финансите на Съюза въз основа на 
постигнатите резултати, както е посочено в член 318 от ДФЕС;

29. посочва, че при приемането на годишния доклад за управлението и изпълнението, 
който придружава окончателните консолидирани отчети, Комисията поема 
политическа отговорност за финансовото управление на своите услуги;

30. настоява, че годишният доклад за управлението и изпълнението следва не само да 
включва оценка на процента грешки в разходите на Съюза, информация относно 
превантивните и корективните действия, обхващащи бюджета, и информация 
относно изпълнението на стратегията на Комисията за борба с измамите, но също 
така и годишна декларация относно управлението и вътрешния контрол, 
обхващаща по-специално:

а) описание на инструментите за вътрешно управление на Комисията;

б) оценка на дейностите, пораждащи оперативен и стратегически риск през 
годината, и доклад за средносрочната и дългосрочната фискална устойчивост;

в) оценка на всички предприети превантивни и корективни мерки срещу 
финансирането, което е предмет на корупция или конфликти на интереси;

31. отново призовава Комисията да ускори изготвянето на отчетите на Съюза, за да се 
гарантира, че надеждна информация от държавите членки относно разходите при 
режим споделено управление се получава в по-кратки срокове, както и да 
представя становището на ръководството относно разходите на Съюза на по-
ранен етап и заедно с отчетите с цел приемане на решението относно 
освобождаването от отговорност през година n+1, като същевременно се 
осигуряват високо качество на данните и добро финансово управление;
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32. отново настоятелно призовава Комисията да предложи мерки, благодарение на 
които механизмите на Съюза за финансиране за изпълнение на бюджета на 
Съюза, включващи понастоящем различни инструменти и комбинации между тях, 
като програми, структурни и инвестиционни фондове, доверителни фондове, 
фондове за стратегически инвестиции, гаранционни фондове, механизми, 
финансови инструменти, инструменти за макрофинансова помощ и др., да станат 
по-ясни, по-опростени, по-последователни и по-добре подготвени да гарантират 
достатъчно прозрачност, отговорност, резултатност и разбиране сред 
обществеността за начините на финансиране на политиките на Съюза и за 
носените от тях ползи;

33. припомня, че 80% от финансирането от ЕС се управлява съвместно с държавите 
членки и че поради това Парламентът трябва също да упражнява контрол върху 
националните органи; изразява съжаление, че националните органи обаче често не 
са склонни да спазват препоръките или разследванията на органа по 
освобождаване от отговорност;

34. припомня, че тесните политически връзки между Парламента и Комисията 
неотдавна бяха укрепени от т.нар. система с водещи кандидати 
(Spitzenkandidaten); приветства този опит за справяне с демократичния дефицит в 
ЕС, за укрепване на неговата легитимност и за изграждане на доверие сред 
гражданите на ЕС; припомня обаче присъщия риск, свързан с финансирането на 
партиите, и призовава Комисията да разгледа недостатъците на настоящия модел 
на финансиране на политическите партии, за да се предотвратят измамите и да се 
гарантира, че финансирането на предизборните кампании е напълно прозрачно.
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