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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи следните предложения в своя доклад:

Изменение 1
Проект за междинен доклад
Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция
на комисията по бюджети

(проектодоклад PE 496.558v01-00)

Изменение

Г. като има предвид, че съгласно 
член 311 от ДФЕС Съюзът трябва да си 
осигури средствата, необходими за 
постигане на своите цели и успешното 
изпълнение на своите политики и трябва 
да се финансира изцяло от собствени 
ресурси;

Г. като има предвид, че съгласно 
член 311 от ДФЕС Съюзът трябва да си 
осигури средствата, необходими за 
постигане на своите цели и успешното 
изпълнение на своите политики и трябва 
да се финансира изцяло от собствени 
ресурси и като има предвид, че 
Съветът трябва да се консултира с 
Парламента, преди да приеме ново 
решение относно реформата на 
собствените ресурси, като трябва 
също така да получи одобрението на 
Парламента, преди да приеме 
разпоредби относно мерките за 
прилагането на системата на 
собствените ресурси;

Изменение 2
Проект за междинен доклад
Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция
на комисията по бюджети

(проектодоклад PE 496.558v01-00)

Изменение

Й. като има предвид, че е необходимо 
както бюджетът, така и бюджетната 
процедура на ЕС да отразяват напълно 
прозрачната и демократична същност на 
парламентарния процес на вземане на 
решения и контрол, въз основа на 
зачитане на принципите на единство и 

Й. като има предвид, че е необходимо 
както бюджетът, така и бюджетната 
процедура на ЕС да отразяват напълно 
прозрачната и демократична същност на 
парламентарния процес на вземане на 
решения и контрол, въз основа на 
зачитане на принципите на единство и 
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универсалност, съгласно които всички 
приходи и разходи трябва да се записват 
в пълен размер, без корекция едни 
спрямо други, и че трябва да се 
провежда публичен дебат и гласуване 
както по отношение на приходите, така 
и по отношение на разходите;

универсалност, съгласно които всички 
приходи и разходи трябва да се записват 
в пълен размер, без корекция едни 
спрямо други, и че трябва да се 
провежда публичен дебат и 
парламентарно гласуване както по 
отношение на приходите, така и по 
отношение на разходите;

Изменение 3
Проект за междинен доклад
Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция
на комисията по бюджети

(проектодоклад PE 496.558v01-00)

Изменение

7. припомня, че съгласно член 310 от 
ДФЕС приходите и разходите в 
бюджета на ЕС трябва да бъдат 
балансирани и следователно бюджетът 
не може да генерира публичен дълг;

7. припомня, че съгласно член 310 от 
ДФЕС приходите и разходите в 
бюджета на ЕС трябва да бъдат 
балансирани и следователно бюджетът 
не може да генерира публичен 
дефицит;

Изменение 4
Проект за междинен доклад
Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция
на комисията по бюджети

(проектодоклад PE 496.558v01-00)

Изменение

8. подчертава, че бюджетът на ЕС е 
бюджет за инвестиции и че 94 % от 
общите приходи се инвестират в самите 
държави членки или за външните 
приоритети на Съюза; подчертава, че за 
регионите и държавите членки 
публичните инвестиции биха били 
минимални или невъзможни без 
участието на бюджета на ЕС; счита, че 
всяко намаляване на бюджета на ЕС 
неизбежно ще възпрепятства растежа и 

8. подчертава, че бюджетът на ЕС е
преди всичко бюджет за инвестиции и 
че 94 % от общите приходи се 
инвестират в рамките на самите 
държави членки или за външните 
приоритети на Съюза; подчертава, че за 
регионите и държавите членки 
публичните инвестиции биха били 
минимални или невъзможни без 
участието на бюджета на ЕС; счита, че 
всяко намаляване на бюджета на ЕС 
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конкурентната сила на цялата 
икономика на ЕС;

неизбежно ще възпрепятства растежа и 
конкурентната сила на цялата 
икономика на ЕС;

Изменение 5
Проект за междинен доклад
Предложение за резолюция
Параграф 22

Предложение за резолюция
на комисията по бюджети

(проектодоклад PE 496.558v01-00)

Изменение

22. припомня своята позиция, че 
предвид широкия спектър от задачи, 
предизвикателства и цели, които трябва 
да посрещне ОСП, равнището на 
разпределените за ОСП суми за 
бюджетната 2013 година следва поне да 
се запази през следващия период на 
финансово програмиране; подчертава в 
този контекст важната роля на втория 
стълб на ОСП, който допринася 
значително за инвестициите и 
създаването на работни места в селските 
райони и за повишаване на 
ефективността и 
конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор;

припомня своята позиция, че предвид 
широкия спектър от задачи, 
предизвикателства и цели, които трябва 
да посрещне ОСП, равнището на 
разпределените за ОСП суми за 
бюджетната 2013 година следва поне да 
се запази през следващия период на 
финансово програмиране; подчертава в 
този контекст значението на селското 
стопанство за продоволствената 
сигурност във всички държави членки 
и важната роля на втория стълб на ОСП, 
който допринася значително за 
инвестициите и създаването на работни 
места в селските райони и за 
повишаване на ефективността и 
конкурентоспособността на 
селскостопанския сектор;

Изменение 6
Проект за междинен доклад
Предложение за резолюция
Параграф 24

Предложение за резолюция
на комисията по бюджети

(проектодоклад PE 496.558v01-00)

Изменение

24. счита, че общата сума, разпределена 
от Комисията за пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие, не 
отразява адекватно укрепването на тази 

24. счита, че общата сума, разпределена 
от Комисията за пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие, не 
отразява адекватно укрепването на тази 
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област с Договора от Лисабон и 
увеличаването на нейните задачи и 
предизвикателства;

област с Договора от Лисабон и 
увеличаването на нейните задачи и 
предизвикателства, по-специално в 
борбата с престъпността и в 
областта на политиките за 
имиграцията и предоставянето на 
убежище;

Изменение 7
Проект за междинен доклад
Предложение за резолюция
Параграф 26

Предложение за резолюция
на комисията по бюджети

(проектодоклад PE 496.558v01-00)

Изменение

26. отново изразява своята позиция, че 
новите отговорности, възложени на ЕС 
от Договорите, изискват адекватно 
допълнително финансиране в сравнение 
с МФР за периода 2007—2013 г., така че 
Съюзът да бъде в състояние да 
изпълнява своите функции на фактор от 
световно значение, като едновременно с 
това спазва вече поетите ангажименти, и 
по-специално за постигане на Целите на 
хилядолетието за развитие до 2015 г.; 
подчертава допълващия характер на 
помощта от ЕС спрямо помощта, 
предоставяна от държавите членки, и 
нейното действие на катализатор по 
отношение на операциите в региони, за 
които не се предоставя двустранна 
помощ; изразява особено силна 
подкрепа за съвместно програмиране на 
действията на държавите членки и на 
ЕС;

26. отново изразява своята позиция, че 
новите отговорности, възложени на ЕС 
от Договорите, изискват адекватно 
допълнително финансиране в сравнение 
с МФР за периода 2007—2013 г., така че 
Съюзът да бъде в състояние да 
изпълнява своите функции на фактор от 
световно значение и да се гарантира, 
че ще реализира своите амбиции да 
насърчава демокрацията, мира, 
солидарността, стабилността и 
намалението на бедността в съседни 
и партньорски държави, като 
едновременно с това спазва вече 
поетите ангажименти, и по-специално за 
постигане на Целите на хилядолетието 
за развитие до 2015 г.; подчертава 
допълващия характер на помощта от ЕС 
спрямо помощта, предоставяна от 
държавите членки, и нейното действие 
на катализатор по отношение на 
операциите в региони, за които не се 
предоставя двустранна помощ; изразява 
особено силна подкрепа за съвместно 
програмиране на действията на 
държавите членки и на ЕС; подчертава 
нарастващите отговорности на 
Съюза на международно равнище и 
създаването на нови инструменти, 
включително Европейската служба за 
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външна дейност; настоява, че е 
необходимо неговият стремеж да се 
разработи обща външна политика и 
политика в областта на сигурността 
и отбраната да постигне резултати;

Изменение 8
Проект за междинен доклад
Предложение за резолюция
Параграф 62

Предложение за резолюция
на комисията по бюджети

(проектодоклад PE 496.558v01-00)

Изменение

62. изразява готовността си за 
провеждане на разисквания по същество 
със Съвета както по регламента относно 
МФР, така и относно МИС, и отправя 
искане към Съвета да засили контактите 
на всички равнища с оглед на 
предстоящия Европейски съвет на 22 и 
23 ноември;

62. изразява готовността си за 
провеждане на разисквания по същество 
със Съвета както по регламента относно 
МФР, така и относно МИС, и отправя 
искане към Съвета да засили контактите 
на всички равнища с оглед на 
предстоящия Европейски съвет на 22 и 
23 ноември; подчертава 
необходимостта да се постигне 
окончателно споразумение относно 
МФР във възможно най-кратки 
срокове, тъй като забавянето ще 
повлияе отрицателно на 
възможността да се използват по 
ефективен начин разходите в 
бюджета на ЕС с оглед на 
предизвикателствата, пред които са 
изправени понастоящем 
европейските икономики вследствие 
на финансовата криза;
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