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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети предлага водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в доклада си следните съображения:

1. изразява съжаление относно липсата на нови предложения от страна на Комисията 
за засилена демократизация на европейския семестър, която продължава да бъде 
абсолютно необходима и следва да бъде с висок приоритет; отбелязва предложения 
от Комисията „Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен 
съюз — Начало на дебат на европейско равнище“; отново потвърждава призива си 
за подходяща система на контрол и балансиране посредством засилено участие 
както на Европейския парламент, така и на националните парламенти и засилено 
сътрудничество между тях във всички фази на европейския семестър (въз основа на 
член 13 от Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и 
паричен съюз) с цел сегашното изключително формално изпълнение на европейския 
семестър да се превърне в истинско икономическо и бюджетно сътрудничество;

2. изразява съжаление, че в своето съобщение „Годишен обзор на растежа 2013 г.“ 
(COM(2012)0750) Комисията не обръща подобаващо внимание на ролята на 
бюджета на ЕС в европейския семестър; изразява по-специално съжаление, че 
докато ЕС предлага основни приоритети, той не успява да предостави фактически и 
конкретни данни относно начина, по който бюджетът на ЕС може в действителност 
да изиграе лансираща, каталитична, синергетична и допълваща роля по отношение 
на местните, регионалните и националните политики и инвестиции, предприети с 
оглед прилагане на тези приоритети;

3. в тази връзка напомня, че едно от междупарламентарните заседания, които ще бъдат 
организирани в контекста на Европейската парламентарна седмица, посветена на 
европейския семестър за координация на икономическите политики, ще бъде на 
тема: „Ролята на бюджета на ЕС за подкрепа на държавите членки при постигането 
на техните икономически цели съгласно постигнатото споразумение в рамките на 
европейския семестър, въз основа на примера на иновациите, научните изследвания 
и развитието“; призовава Комисията да предостави на членовете на ЕП и на 
националните парламенти конкретни и фактически данни в подкрепа на това 
обсъждане;

4. изразява убеждение, че финансирането на равнище ЕС може да генерира икономии 
за бюджетите на всички държави членки и че това следва да бъде подчертано; 
счита, че бюджетът на ЕС играе жизненоважна роля за стимулирането на растежа, 
насърчаването на създаването на работни места и успешното намаляване на 
макроикономическите дисбаланси на територията на Съюза, и основно също така за 
постигане на целите на „ЕС–2020“; отново изразява съжаление, че Комисията не 
обръща внимание на този въпрос в съобщението си относно годишния обзор на 
растежа;

5. строго осъжда позицията, заета отново от Съвета в рамките на преговорите относно 
бюджета за 2013 г. за изкуствено намаляване на равнището на бюджетните кредити 
за плащания, които са на разположение в бюджета на ЕС; подчертава, че позицията 
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на министрите на финансите намалява доверието в европейските бюджетни органи, 
като застрашава прилагането на Пакта за растеж и работни места, приет през юни 
2012 г. на заседание на Европейския съвет; отново призовава Съвета да постигне 
споразумение с Парламента и Комисията относно общ метод за извършване на 
оценка на реалните нужди от плащания с цел прилагане на Пакта за растеж и 
работни места; подчертава, че ситуацията налага спешни мерки, особено по 
отношение на програми, залегнали в основата на Пакта за растеж и работни места и 
включени във функции 1а и 1б (конкурентоспособност за растеж и заетост / 
сближаване за растеж и заетост), както и по отношение на развитието на селските 
райони;

6. изисква от Комисията да предостави актуална информация относно усилията, 
полагани понастоящем от държавите членки с цел да препрограмират и да засилят 
използването на структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, за да подкрепят 
растежа и социалното сближаване, по-специално за МСП, и да вземат мерки срещу 
безработицата при младите хора;

7. призовава държавите членки да използват напълно допълнителните възможности за 
финансиране, предоставени от Европейската инвестиционна банка и новия 
инструмент за облигации за проекти; изисква от Комисията да предостави актуална 
информация относно постигнатия в това отношение напредък след приемането на 
Пакта за растеж и работни места;

8. отчита оценката на Комисията, че размерът на дълга, натрупан от публични и 
частни лица, ограничава възможността за нови дейности и инвестиции в държавите 
членки; въпреки това призовава държавите членки да не разглеждат своите 
национални вноски от БНД в бюджета на ЕС като променлива величина за 
регулиране в своите усилия за консолидация, нито да се стремят изкуствено да 
намалят обема на стимулиращите растежа разходи от бюджета на ЕС в 
противоречие с политическите ангажименти, които са поели на най-високо 
равнище; напълно осъзнава обаче икономическото напрежение между 
необходимостта от консолидиране на публичните финанси в краткосрочен план и 
евентуалното увеличение за някои държави членки на вноските, основаващи се на 
БНД, предизвикано от увеличение в равнището на плащанията в бюджета на ЕС; 
поради това отново заявява своя настоятелен призив за реформа на финансовите 
разпоредби относно бюджета на ЕС — която да бъде приета в рамките на 
преговорите за МФР за периода 2014—2020 г. — чрез намаляване на дела на 
основаващите се на БНД вноски на държавите членки в бюджета на ЕС до 40 % до 
2020 г., като по този начин се подпомогнат техните усилия за консолидация1;

9. настоятелно призовава Европейския съвет да се споразумее за амбициозна 
многогодишна финансова рамка за периода 2014−2020 г., която ще позволи на ЕС 
да възстанови растежа, работните места и конкурентоспособността в Европа и така 
да постигне целите, заложени в стратегията „Европа 2020“, както Съветът подчерта 
в своята резолюция от 23 октомври 2012 г.2;

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0245.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0360.
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10. припомня, че европейският бюджет е преди всичко инвестиционен бюджет и 94 % 
от общата му стойност биват реинвестирани в държавите членки;

11. счита, че налагането на допълнителни наказания освен тези, обсъждани 
понастоящем в „пакета от две законодателни предложения“, посредством 
въвеждането на „обвързаност с макроикономическите условия “ при използването 
на структурни фондове и Кохезионния фонд, фондове за развитие на селските 
райони и фондове за морско дело и рибарство на ЕС може само да изостри 
проблемите на държавите членки, изправени така или иначе пред 
макроикономически трудности; отново заявява, че обвързаност с 
макроикономическите условия не е приемлива.
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