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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:

Финансово управление

1. припомня, че в член 247, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент се 
установява задължение Комисията да изпраща на Европейския парламент и на 
Съвета най-късно до 31 юли интегриран набор от отчети за финансите и 
управленската отговорност, включително дългосрочна прогноза за бъдещите 
входящи и изходящи парични потоци, обхващаща следващите пет години;

2. настоява в тези доклади да се анализира въздействието на поетите задължения 
върху размера на забавените плащанията по съответната многогодишна 
финансова рамка (МФР);

Програмни справки за оперативните разходи, придружаващи бюджета

3. приветства програмните справки за оперативните разходи, придружаващи общия 
бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година (бюджета за 2020 г.), 
които в съответствие с член 41, параграф 3, буква з) от Финансовия регламент 
предоставят информация за всяка от разходните програми;

4. приветства факта, че програмните справки за 2020 г. се отнасят за постигането на 
някои междусекторни цели на политиката, като например борбата с изменението 
на климата и интегрирането на биологичното разнообразие; оценява факта, че 
Комисията представя също така съответните разходни програми, които 
допринасят за постигането на приоритетите на „Европа 2020“, и подчертава най-
новите и уместни инициативи, допринасящи за постигането на целите за 
устойчиво развитие в политиката за сътрудничество и развитие, макар и често по 
непряк начин, който не може да бъде изразен количествено;

5. призовава комисията по бюджети, в координация със секторните комисии на този 
Парламент, да насърчава истинска култура на „ориентиране към постигането на 
резултати“, насочена към оптимизирано използване на средствата, като се 
анализират причините, водещи до програми с лоши резултати, и настоява за 
прилагането на мерки за подобряване на изпълнението и усвояването на средства;

Доклади за качеството на изпълнението

6. припомня, че настоящата рамка за изпълнението на програмите, за които се 
докладва в програмните справки, включва над 700 показатели, измерващи 
изпълнението спрямо 60 общи цели и над 220 специфични цели;

7. 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 постигането на целите, 
определени в техния план за управление, в целите и показателите, заложени в 
техните годишни отчети за дейността, а от друга страна, Комисията измерва 
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резултатите от изпълнението на разходните програми чрез програмните справки 
за оперативните разходи, придружаващи проектобюджета; призовава Комисията 
нейното докладване да се основава на единен набор от цели и показатели;

8. изразява съжаление за това, че в своите доклади за изпълнението Комисията не е 
обяснила как използва информацията за изпълнението в своя процес на вземане 
на решения;

9. призовава 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;

– представя финансовата информация по такъв начин, че тя да бъде 
съпоставима с информацията за изпълнението, за да бъде ясна връзката 
между разходите и резултатите от изпълнението;

б) да посочва по какъв начин информацията за изпълнението, отнасяща се до 
бюджета на Съюза, е била използвана при вземането на решения;

в) да разработва методи за обработване на данни за големите количества данни, 
които се създават при отчитането на резултатите от изпълнението, с цел да се 
даде навременна, вярна и реалистична представа за постиженията; да 
настоява, че отчитането на резултатите от изпълнението следва да се използва 
за предприемане на корективни действия при неизпълнение на целите на 
програмите;

г) да осигури повече баланс при отчитането на изпълнението, като представя 
ясна информация относно главните предизвикателства, които остава да бъдат 
преодолени;

Своевременно усвояване

10. призовава Комисията да подобри точността на прогнозата за плащанията и да 
използва поуките, извлечени от предходния програмен период, за да се справи с 
натрупаното изоставане в плащанията и да избегне неговото отрицателно 
въздействие върху следващата МФР, както и да представи план за действие за 
намаляване на изоставането в плащанията при изпълнението на МФР за периода 
2021 – 2027 г.;

11. призовава Комисията да отпусне достатъчно средства за техническа помощ на 
националните органи на държавите членки, за да могат те да усвояват 
предоставяните суми;

12. подчертава факта, че бюджетът на Съюза не може да отчита дефицит и че 
нарастващото натрупване на забавени плащания на практика представлява 
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финансов дълг;

Изменение на климата

13. припомня позицията на Европейския съюз за заделяне на 20% от бюджета за борба 
с изменението на климата; призовава Комисията да развива 
научноизследователска и развойна дейност, както и иновации, за да постигне тази 
цел от 20%;

Миграция, защита на границите и права на човека

14. призовава Комисията да установи, за целите на управлението и отчитането, начин 
за записване на бюджетните разходи на Съюза, чрез който да може да се отчита 
цялото финансиране, свързано с въпросите за бежанците и миграцията, както и 
финансирането за бъдещата политика на Съюза за управление на миграционните 
потоци и за интеграция;

„Хоризонт 2020“

15. припомня, че програмата „Хоризонт 2020“ се ползва с политическата подкрепа на 
държавите членки; отбелязва, че научните изследвания са пряка инвестиция за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като насърчават създаването на 
работни места; счита, че единствено един амбициозен бюджет ще позволи на 
Съюза да си осигури научно лидерство в тази област, по-специално в отговор на 
обществените предизвикателства по отношение на заетостта, енергийния преход, 
дигитализацията на обществото и медицинските и фармацевтични изследвания;

16. припомня, че при всяка миграционна криза има хуманитарен компонент и поради 
тази причина обикновено е необходимо предприемането на спешни мерки; 
приканва Комисията да намери бързи решения за справяне с миграционната криза 
и хуманитарното положение, свързано с нея;

17. призовава Комисията да предвиди повече ресурси за държавите членки, които се 
налага да се справят с миграционната и бежанската криза на първа линия, с цел 
по-ефективно разрешаване на проблема с миграционната криза;

18. отново отправя призив за обособяване на отделен бюджетен ред за специфичната 
цел „Дафне“, която е част от програмата „Права, равенство и гражданство“, за да 
се покаже ангажиментът на Съюза за борба с насилието срещу жени и момичета; 
призовава за увеличаване на средствата по този бюджетен ред и за обръщане на 
тенденцията за намаляване на средствата, заделяни за целта „Дафне“, през 
периода 2014 – 2020 г.; предлага в следващата МФР да се увеличи бюджетът за 
новия фонд „Правосъдие, права и ценности“, който ще включва също така и 
програмата „Права, равенство и гражданство“; призовава за полагане на 
непрекъснати усилия за повишаване на осведомеността относно безвъзмездните 
средства, включени в специфичната цел „Дафне“, както и за мерки, улесняващи 
прилагането на свързаните с нея административни процедури;

Сигурност и отбрана
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19. призовава Комисията да въведе отделен бюджетен ред за сигурността и 
отбраната, за да осигури по-прозрачен контрол;

20. подчертава значителния бюджетен и организационен риск, свързан с голямото 
разширяване на агенциите, като например предложеното разширяване на Frontex 
по МФР за периода 2021 — 2027 г.; настоятелно призовава, с цел преодоляване на 
този бюджетен риск, да се разработи, докладва и упражнява контрол по 
отношение на подробна поетапна програма за разширяване на агенциите, която да 
определя бюджетните механизми за следващите години въз основа на правното 
основание, одобрено за следващата МФР;

Финансови инструменти и доверителни фондове

21. настоява, заедно със Сметната палата, за необходимостта от по-подробно 
докладване относно финансовите инструменти и призовава Комисията да 
представи точна и пълна информация относно финансовите инструменти при 
споделено управление след приключване на процедурите, като се посочат сумите, 
върнати в бюджета на Съюза, и сумите, останали в държавите членки;

22. посочва, че за помощта за трети държави все повече се използват алтернативни 
модели на финансиране, като например доверителни фондове и Механизма за 
бежанците в Турция, което увеличава сложността на съществуващите финансови 
структури;

23. посочва, че обединяването на ресурси от Европейския фонд за развитие, бюджета 
на Съюза и други донори в доверителни фондове не следва да води до това 
средствата, предназначени за политиката на развитие и сътрудничество, да се 
отклоняват от преследваните първоначални цели, като например изкореняване на 
бедността и утвърждаване на основните права;

24. подчертава, че доверителни фондове следва да се създават само когато тяхното 
използване е оправдано и осъществяването на необходимите дейности не е 
възможно чрез други, съществуващи канали за финансиране; призовава освен 
това Комисията да разгледа, въз основа на принципа за единност на бюджета, 
възможността за закриване на някои доверителни фондове, които не успяват да 
привлекат принос от други донори или не осигуряват добавена стойност в 
сравнение с „традиционните“ външни инструменти на Съюза;

25. счита, че функционирането и отчетността във връзка с доверителните фондове на 
Съюза се постига най-добре чрез тяхното прозрачно управление, като част от 
общия бюджет на Съюза;

Европейска прокуратура

26. настоява Европейската прокуратура да получи достатъчно финансови и човешки 
ресурси; посочва, че Европейската прокуратура трябва да започне да 
функционира още от ноември 2020 г.; подчертава, че е важно да се гарантира ясно 
разделение на задачите и добра координация между Европейската прокуратура и 
Европейската служба за борба с измамите (OLAF);
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27. припомня значението на инициативата за младежка заетост за насърчаване на 
активността и интеграцията на младите хора на пазара на труда;

28. отбелязва, че в проектобюджета за 2020 г. вноската на Съюза възлиза на общо 8 
372 000 EUR;

29. припомня, че е важно да се осигурят подходящи ресурси и персонал за OLAF, 
Европол и Евроюст, за да се гарантира техният капацитет за ефективно 
сътрудничество с Европейската прокуратура и за изпълнение на общата мисия за 
защита на финансовите интереси на Съюза. Във връзка с това изразява 
загриженост за намаляването на броя на служителите, за което OLAF докладва в 
годишния си доклад за 2018 г., въпреки увеличението на структурната заетост на 
Службата.
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