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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно преговори относно МФР за периода 2014–2020 г.:  извличане на поуки и 
бъдещо развитие
(2014/2005(INI))

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението за регламент на Съвета за определяне на 
многогодишната финансова рамка (МФР) за годините 2014–2020
(COM(2011)0398 окончателен), изменено на 6 юли 2012 г. (COM(2012)0388), 
както и проекта на междуинституционално споразумение (МИС) между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по 
бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление (COM(2011)0403),

 като взе предвид своето одобрение от 19 ноември 2013 г. във връзка с Регламента 
за МФР, в съответствие с член 312 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, както и своето одобрение, дадено същия ден за сключването 
на МИС,

 като взе предвид МФР и МИС, окончателно приети на 2 декември 2013 г. и 
публикувани в Официален вестник на 20 декември 2013 г.,

 като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиране в 
бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, 
устойчива и приобщаваща Европа“1,

 като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г. с цел постигане на 
положителен резултат от процедурата по одобряване на многогодишната 
финансова рамка за периода 2014—2020 г.2,

 като взе предвид своята резолюция от 13 март 2013 г. относно заключенията на 
Европейския съвет от 7 и 8 февруари 2013 г. относно многогодишната финансова 
рамка3,

 като взе предвид своята резолюция от 3 юли 2013 г. относно политическото 
споразумение за многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г.4,

 като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно отношенията 
на Европейския парламент с институциите, представляващи националните 
правителства5,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

                                               
1 OВ C 380 E, 11.12.2012 г., стр. 89.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0360.
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0078.
4 Приети текстове, P7_TA(2013)0304.
5 Приети текстове, P7_TA(2013)0599.
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– като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0000/2014),

A. като има предвид, че споразумението за МФР за годините 2014–2020  е 
постигнато в резултат на дълги и интензивни преговори, продължили две години 
и половина; като има предвид, че окончателно политическо споразумение би
могло да се постигне само на най-високо политическо равнище между 
Парламента, председателството на Съвета и Комисията;

Б. като има предвид, че общото равнище на бюджетните кредити в следващата МФР 
(960 милиарда евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 908 
милиарда евро под формата на бюджетни кредити за плащания по цени от 
2011 г.), определено с решение на Европейския съвет и в крайна сметка 
подкрепено от Парламента, представлява намаление на бюджетните кредити за 
поети задължения с 3,5 % и на бюджетните кредити за плащания с 3,7 % в 
сравнение с финансовата рамка за периода 2007–2013 г., въпреки увеличаването 
на правомощията на ЕС след влизането в сила на Договора от Лисабон и 
разширяването на Европейския съюз до 28 държави членки; като има предвид, че 
това равнище не отговаря на политическите цели и ангажименти на ЕС, по-
специално във връзка със стратегията „Европа 2020“.

В. като има предвид, че годишният бюджет на ЕС ще продължи да представлява 
около 1 % от БНД на ЕС през следващите години, което е много под горната 
граница от 1,29 % за собствените ресурси от БНД на ЕС по отношение на 
бюджетните кредити за поети задължения и 1,23 % от БНД на ЕС по отношение 
на бюджетните кредити за плащания, както беше решено през 1992 г.;

Г. като има предвид, че пред невъзможността за промяна на всички суми по МФР, 
приети с решение на Европейския съвет, Парламентът успя да договори 
включването на няколко ключови нови разпоредби, които ще спомогнат новата 
финансова рамка и новият годишен бюджет на ЕС да станат по-оперативни, по-
съгласувани и по-прозрачни, да отговарят в по-голяма степен на потребностите на 
гражданите на ЕС и да позволяват пълно използване на средствата в рамките на 
горните граници на МФР; като има предвид, че тези разпоредби касаят по-
специално новите споразумения, свързани с преразглеждането на МФР, 
гъвкавостта, собствените ресурси, единството и прозрачността на бюджета на ЕС;

Д. като има предвид, че Парламентът даде одобрението си за новия Регламент за 
МФР и одобри новото междуинституционално споразумение на 19 ноември 
2013 г., след като Съветът изпълни условията, посочени в резолюцията на 
Парламента от 3 юли 2013 г., включително одобряването на допълнителни 11,2 
милиарда евро под формата на бюджетни кредити за плащания за 2013 г.;

Е. като има предвид, че Съветът не можа да постигне никакъв напредък по така 
необходимата реформа на настоящата система за финансиране на бюджета на ЕС, 
въпреки представените от Комисията амбициозни предложения, целящи 
преодоляване на безизходицата, причинена от липсата на същинска система на 
собствени ресурси;

1. изразява дълбоко съжаление за факта, че процедурата за постигане на 



PR\1015745BG.doc 5/21 PE527.841v01-00

BG

споразумението за МФР за периода 2014–2020 г. и политическият дебат във 
връзка с тези преговори показаха ясно липсата на общо виждане по отношение на 
бюджета на ЕС и не отразяваха засилената роля и прерогативи на Парламента, 
заложени в Договора от Лисабон; следователно счита, че е много важно 
настоящият доклад да отрази необходимите политически и институционални 
поуки, които могат да послужат като основа за подготовката на бъдещи 
преговори, по-специално във връзка с преразглеждането на МФР след изборите, 
което Комисията трябва стартира до края на 2016 г.;

Политически съображения

2. признава, че фискалната консолидация, пред която държавите членки са 
изправени понастоящем, не улеснява постигането на по-амбициозно 
споразумение за МФР за периода 2014–2020 г.; все пак изразява дълбоко 
съжаление за факта, че в резултат на тези преговори ролята на бюджета на ЕС 
като важен и общ политически инструмент за преодоляване на настоящата 
икономическа и социална криза, както и за координиране и засилване на 
националните усилия, с цел възвръщане на растежа и създаване на заетост в целия 
ЕС, до голяма степен не се отчита;

3. изразява дълбока загриженост за факта, че от много години всеки дебат за 
бюджета в рамките на Съвета се опорочава от логиката за постигане на 
„подобаваща възвръщаемост“; подчертава, че тази ситуация се дължи до голяма 
степен на настоящата система на финансиране на ЕС, при която около 85 % от 
приходите идват от национални вноски, вместо от истински собствени ресурси; 
счита, че тази система акцентира прекалено много на нетните салда между 
държавите членки и води до постепенното въвеждане на сложни и непрозрачни 
отстъпки и други механизми за корекция във връзка с финансирането на бюджета 
на ЕС;

4. счита, че тази логика доминираше и при вземането на решение от Европейския 
съвет относно споразумението за МФР на 8 февруари 2013 г.; изразява съжаление, 
че това повлия на факта, че националните средства, и по-специално за селското 
стопанство и политиката на сближаване, бяха определени точно в този момент; 
изразява съжаление по-специално във връзка със списъка на суми със специално 
предназначение и „подаръци“, издействани в хода на преговорите между 
държавните и правителствени ръководители, които не се основават на обективни 
и проверими критерии, а по-скоро отразяват влиянието на държавите членки при 
воденето на преговори, които се опитват да защитят своите национални интереси 
и да максимизират своята нетна възвръщаемост; осъжда липсата на прозрачност 
при сключването на това споразумение;

5. категорично отхвърля тази чисто счетоводна визия за бюджета на ЕС, която не 
отчита европейската добавена стойност, противоречи на принципа за солидарност 
на ЕС и подценява настоящата и потенциалната роля на бюджета на ЕС за 
укрепване на икономическото управление; подчертава, че бюджетът на ЕС е 
предимно инвестиционен бюджет със силен ефект на лоста, като изпълнява 
ролята на катализатор за създаване на растеж и работни места в целия Съюз; 
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следователно изразява съжаление за това, че някои държави членки изглежда 
гледат на националните вноски в бюджета на ЕС единствено като на разход, 
който трябва да бъде сведен до минимум;

6. отбелязва, че при вземането на решение за общия размер на МФР за периода 
2014–2020 г. Европейският съвет възприе подход „отгоре-надолу“, който, от своя 
страна, показва обезпокоително разминаване между политическите ангажименти 
на ЕС, поети от Европейския съвет, и нежеланието му да ги финансира по 
подходящ начин; точно обратното, счита, че настоящото решение следва да се 
основава на процес „отдолу-нагоре“ , който да произтича от задълбочена оценка 
на финансовите потребности и политическите цели на ЕС, посочени в 
многогодишните програми и политики на ЕС, определени от законодателя;

7. следователно е убеден, че всяко решение относно финансовата рамка следва да се 
предшества и да се базира на реален политически дебат относно ролята, 
функцията и добавената стойност на бюджета на ЕС и неговата съвместимост с 
политическите и оперативните цели, определени за Съюза; счита, че за да се 
преодолее разминаването между различните виждания за значението на бюджета 
на ЕС и за това какво може да се постигне с него, този дебат следва да се 
организира своевременно, като включва трите институции на ЕС и всички 
национални парламенти, и също така ангажира представители на най-високо 
политическо равнище от държавите членки;

8. освен това е убеден, че осезаем напредък може да бъде постигнат само след 
задълбочена реформа на финансирането на бюджета на ЕС, който следва да се 
превърне отново в система на истински, ясни, прости и справедливи собствени 
ресурси; подчертава, че това следва да доведе до въвеждането на един или 
няколко нови собствени ресурса, което значително ще намали дела на вноските от 
БНД  в бюджета на ЕС, и съответно – тежестта върху държавните хазни; отново 
заявява силния си ангажимент към всеки процес, който води до реформа на 
действащата несправедлива, непрозрачни и сложна система на собствени ресурси;

Институционални съображения

9. припомня, че Парламентът беше първата институция на ЕС, която представи 
своето виждане за МФР за периода 2014–2020 г. и необходимостта от 
реформиране на финансирането на бюджета на ЕС чрез доклада на своята 
специална комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства 
за устойчив Европейски съюз след 2013 г. (SURE) от юни 2011 г.; счита, че този 
доклад предоставя ефективни насоки за Комисията при изготвянето на нейните 
предложения за МФР и собствените ресурси и оценява редовния политически 
диалог, установен между двете институции на всички етапи от подготовката на 
настоящия доклад; посочва очевидните предимства за Парламента от ранната 
подготовка за провеждането на преговори относно МФР;

10. припомня, че съгласно член 312 от ДФЕС Съветът единодушно приема 
Регламента за МФР след получаване на одобрението на Парламента, като трите 
институции на ЕС „вземат всички необходими мерки за улесняване на това 
приемане“; следователно отбелязва, че в Договора не е предвидена конкретна 



PR\1015745BG.doc 7/21 PE527.841v01-00

BG

процедура за участие на Парламента в преговорите за МФР и че тези условия 
практически бяха определени впоследствие чрез редица специални 
договорености, постигнати на политическо равнище по инициатива на 
Парламента;

11. изразява съжаление за това, че Парламентът и Съветът не проведоха преговори 
по същество преди приемането на споразумението за МФР на Европейския съвет 
от 8 февруари 2013 г.; счита, че многобройните срещи, проведени между 
преговарящия екип на Парламента и ротационните председателства на Съвета 
относно рамките на съответните заседания на Съвета по общи въпроси, както и 
участието на Парламента в неформалните срещи на Съвета във връзка с МФР 
улесниха единствено обмена на определена информация между Съвета и 
Парламента, но за съжаление не оказаха въздействие върху духа, графика или 
съдържанието на преговорите в рамките на Съвета; изразява съжаление във 
връзка с факта, че позициите на Парламента до голяма степен остават 
пренебрегнати или неправилно разбрани от делегациите на Съвета;

12. изразява съжаление за факта, че въпреки силните възражения на Парламента, 
всички следващи „преговорни кутии“, представени от различните 
председателства на Съвета, и накрая споразумението за МФР на Европейския 
съвет от 8 февруари 2013 г., съдържаха значителен брой законодателни елементи, 
за които трябваше да се вземе решение по обикновената законодателна 
процедура; подчертава, че законно изискваното единодушие в рамките на Съвета 
относно Регламента за МФР може да бъде постигнато само чрез възпрепятстване 
на някои важни политически промени в секторните политики на ЕС, което пречи 
на Парламента да упражнява своите правомощия при процедурата за съвместно 
вземане на решения, в явно противоречие с разпоредбите на Договорите;

13. отбелязва, че действителните преговори по Регламента за МФР и МИС започнаха 
едва през март 2013 г., като преговарящият екип на Съвета разглеждаше 
споразумението за МФР на Европейския съвет като единствена отправна точка, 
без никаква възможност за провеждане на дискусия; подчертава, че това 
поведение доведе до неприемливия опит за изключване на някои въпроси от 
преговорите, принуждавайки Парламента да се бори, включително на най-високо 
политическо равнище, за започването на  преговори в съответствие с „ 
процедурата за съвместно вземане на решения“ по всеки член от Регламента за 
МФР/МИС;

14. посочва, че заключенията на Европейския съвет трябва да се разглеждат като 
насоки към Съвета при воденето на преговори и че те в никакъв случай не 
представляват „ограничителни линии“, неподлежащи на преговори с Парламента; 
призовава за намирането на стандартна формулировка, като припомня 
разпоредбите на член 15, параграф 1 от ДФЕС, които трябва да бъдат включени в 
заключенията на Европейския съвет;

15. изразява дълбоко съжаление за факта, че същият проблем беляза и преговорите за 
многогодишните програми на ЕС, по-специално в областта на селското 
стопанство и политиката на сближаване; отбелязва, че в някои случаи  Съветът 
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дори отказа да посочи „свързаните с МФР аспекти“ на тези правни основания; 
подчертава значителните усилия и време, отделени от Парламента за гарантиране, 
че всички точки от правните основания, за които е взето решение по процедурата 
за съвместно вземане на решение от Съвета и Парламента, ще останат на масата 
за преговори; отбелязва със задоволство, че преговарящият екип на Парламента в 
крайна сметка постигна успех при разглеждането на някои части от 
споразумението на Европейския съвет;

16. отбелязва, че сумите по МФР (общо равнище и разпределение на средствата по 
функции), за които Европейският съвет взе решение, накрая не бяха оспорвани от 
Парламента, който призна особено трудния икономически и финансов контекст, в 
рамките на който беше взето настоящото решение; все пак подчертава, че това по 
никакъв начин не следва да се възприема като прецедент и отново заявява 
позицията си, че сумите по МФР и която и да е друга част от съответното 
политическо споразумение на Европейския съвет се определят чрез преговори с 
Парламента;

17. подчертава необходимостта от значително подобряване на условията за 
провеждане на бъдещи преговори по МФР, за да се избегне евентуално блокиране 
на процеса и да се спестят ценно време и ресурси в хода на преговорите; счита, че 
тези условия следва да се официализират чрез споразумение на най-високо 
политическо равнище, което да отчита проблемите, възникнали в хода на 
неотдавнашните преговори, и да гарантира изцяло ролята и правомощията на 
Парламента, посочени в Договора за ЕС; счита, че тази процедура следва 
евентуално да бъде заложена в МИС, какъвто е случаят с бюджетната процедура;

18. убеден е, че правилото за постигане на единодушие в рамките на Съвета означава, 
че споразумението представлява най-малкия общ знаменател, поради 
необходимостта да се избягва налагането на вето от една-единствена държава 
членка; подчертава, че преминаването към гласуване с квалифицирано 
мнозинство за Регламента за МФР би било в съответствие не само с обикновената 
законодателна процедура, използвана за приемането на практика на всички 
многогодишни програми на ЕС, но също така и с годишната процедура за 
приемане на бюджета на ЕС; счита, че това може да се постигне чрез използване 
на клаузата за преход по член 312 и че този въпрос следва да се разглежда 
допълнително при всяко бъдещо преразглеждане на Договора; 

МФР за периода 2014–2020 г.: перспективи

19. заявява своето намерение да гарантира, че всички нови разпоредби, които бяха 
успешно включени в Регламента за МФР и МИС, се използват пълноценно в 
рамките на годишната бюджетна процедура; очаква, че Съветът няма да се опитва 
да наложи ограничено тълкуване на тези разпоредби, особено във връзка с 
естеството и обхвата на всички специални инструменти;

20. обръща специално внимание на новите правила относно гъвкавостта, които 
следва да позволяват максимално използване на съответните горни граници на 
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МФР за бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за 
плащания; подчертава, че практиката при предишни финансови рамки, когато 
годишният бюджет на ЕС оставаше далеч под горните граници на МФР, особено 
за бюджетните кредити за плащания, вече не може да се прилага;

21. припомня, че следващата Комисия, която ще встъпи в длъжност след изборите за 
Европейски парламент през 2014 г., трябва да стартира задължителен преглед и 
преразглеждане на МФР за периода 2014–2020 г. до края на 2016 г.; подчертава 
факта, че тази клауза за преглед/ преразглеждане на МФР след изборите беше 
едно от основните изисквания на Парламента при преговорите за МФР, поради 
необходимостта следващата Комисия и  Парламентът да могат да преразглеждат 
политическите приоритети на ЕС, като по този начин се гарантира нова 
демократична легитимност за МФР; подчертава необходимостта следващият 
Парламент да набележи своевременно политически приоритети, за които се счита, 
че са необходими повече инвестиции през втората половина на следващата МФР;

22. подчертава, че предложенията на Комисията за преразглеждане на МФР следва да 
бъдат изцяло съобразени с най-новите макроикономически прогнози и да 
включват задълбочена оценка за функционирането на всички специални 
инструменти, и по-конкретно общите маржове във връзка с бюджетните кредити 
за поети задължения и бюджетните кредити за плащания; припомня, че този 
процес няма да окаже неблагоприятно въздействие върху предварително 
определените национални пакети; 

23. следователно призовава следващия Европейски парламент при избора на 
предложения кандидат за председател на Комисията да постави условието за 
поемане на силен и недвусмислен ангажимент за прилагане на тази клауза за 
преглед/преразглеждане и за започване на реален и задълбочен политически 
диалог относно нейното съдържание; 

24. изразява своето твърдо убеждение, че групата на високо равнище за собствените 
ресурси представлява уникална възможност за намиране на изход от безизходното 
положение, възникнало във връзка с реформата на настоящата система на 
собствени ресурси; очаква, че това ще допринесе в голяма степен за разбиране на 
слабостите на действащата система и ползите, които могат да произтекат от 
извършването на задълбочена и цялостна реформа и въвеждането на нови, 
истински собствени ресурси, които могат да намалят значително дела на вноските 
от БНД  в бюджета на ЕС;

25. припомня, че групата на високо равнище разполага с мандат за разглеждането на 
всички аспекти от реформата на системата на собствени ресурси; твърдо се 
ангажира да работи активно чрез своите трима представители на всички етапи от 
този процес, като го доведе до успешен край; разчита, че Съветът ще гарантира 
същото равнище на „ангажираност“ и поемане на отговорност във връзка с този 
процес; подчертава необходимостта от повишаване на осведомеността по 
разглежданите въпроси също и сред националните парламенти; подчертава, че 
констатациите и заключенията на тази група на високо равнище следва да бъдат 
готови навреме, за да бъдат обсъдени при прегледа /преразглеждането на МФР до 
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2016 г., с цел да се проправи пътят за реализацията на евентуални реформи до 
следващата многогодишна финансова рамка;

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общ контекст 

Многогодишното финансово планиране на ЕС беше въведено за първи път през 1988 г. 
с цел преодоляване на кризите с бюджета на ЕС в края на 70-те и 80-те години на 20-ти 
век. Тези кризи често дегенерираха в открит конфликт между Съвета и Парламента, 
което доведе до приемането на годишните бюджети на ЕС за 1980 г., 1985 г., 1986 г. и 
1988 г. малко преди изтичането на съответната финансова година.

Чрез определянето на максимални годишни суми („тавани“) за разходите на ЕС като 
цяло (под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за 
плащания), както и на горни граници за областите на политиката („функции“) във 
връзка с разходите на ЕС, основната цел на многогодишната финансова рамка (МФР) е 
да се гарантира висока степен на предсказуемост и целесъобразно развитие на 
разходите в съответствие с политическите приоритети на ЕС, като същевременно се 
зачитат горните граници, определени за собствените ресурси на Съюза. Таванът за 
собствените ресурси е определен от 1992 г. (ЕС-12) на 1,23 % от БНД на ЕС (под 
формата на бюджетни кредити за плащания) и не е преразглеждан след това.

Досега приеманите годишни бюджети на ЕС винаги са били под общите горни граници 
на МФР.

До влизането в сила на Договора от Лисабон Съветът, Европейският парламент и 
Комисията се споразумяваха за МФР чрез приемането на междуинституционално 
споразумение, но Договорът от Лисабон формализира практиката на многогодишно 
финансово планиране и предвиди, че занапред МФР ще определя чрез регламент на 
Съвета за период от най-малко пет години (член 312 от ДФЕС). За приемането му се 
прилага специална законодателна процедура, като Съветът взема решение единодушно, 
след получаване на одобрението на Европейския парламент. Договорът от Лисабон 
предвижда възможността за приемане на МИС, което допълва Регламента за МФР.

Основните етапи на преговорите за МФР за периода 2014–2020 г.  могат да бъдат 
обобщени, както следва:

16.06.2010 г.: Създаване на комисията SURE на ЕП;

08.06.2011 г.: Приемане от Европейския парламент на доклада на комисията SURE 
относно „Инвестиране в бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“;

29.06.2011 г.: Предложение на Комисията за МФР за периода 2014–2020 г. и ново МИС, 
последвани от над 60 законодателни предложения, обхващащи всички многогодишни 
разходни програми;

06.07.2012 г.: Актуализирано предложение на Комисията за нова МФР;

24.05.2012 г.:  Първа преговорна кутия на Съвета;

23.10.2012 г.: Междинен доклад на ЕП (резолюция на ЕП с цел постигане на 
положителен резултат от процедурата по одобряване на многогодишната финансова 
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рамка за периода 2014—2020 г.);

23.11.2013 г.: На специалното заседание на Европейския съвет през ноември 2012 г. не 
се постига споразумение; 

08.02.2013 г.: Заключения на Европейския съвет относно МФР;

13.03.2013 г.: Резолюция на ЕП относно заключенията на Европейския съвет, 
последвана от междуинституционални преговори;

27.06.2013 г.: Политическо споразумение за МФР, последвано от резолюция на ЕП от 3 
юли за одобряване на политическото споразумение за МФР;

19.11.2013 г.: „Официално“ одобрение на EП за МФР, дадено на 2 декември 2013 г.: 
официално приемане на Регламента за МФР и МИС;

Първоначално предложение на ЕП/позиция за водене на преговори

ЕП за първи път формулира позицията си по отношение на равнището и амбицията на 
МФР в специалния доклад на комисията SURE от 8 юни 2011 г., озаглавен 
„Инвестиране в бъдещето:  нова многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“, в която — предвид 
амбициозните цели на Съюза за следващите години — изразява убеждението си, че за 
следващата МФР е необходимо увеличение на средствата в размер на поне 5 % спрямо 
таваните за 2013 г. ЕП настоява за по-голяма концентрация на ресурси в области, които 
стимулират растежа и конкурентоспособността, като същевременно финансирането в 
рамките на политиката на сближаване остава поне на равнището на периода 2007-
2013 г. За селскостопанските разходи нивата на финансиране следва да се поддържат 
поне на равнището на 2013 г. Въз основа на политическия мандат, даден в доклада на 
комисията SURE, ЕП доразви своята преговорна позиция в междинния доклад за МФР 
от 23 октомври 2012 г. 

Подчертавайки намерението си да води пълноценни преговори със Съвета по всяка 
разпоредба на Регламента за МФР и съответното МИС, Европейският парламент 
определя четири основни точки на преговорите: гъвкавост, преразглеждане след 
изборите, собствени ресурси и единство на бюджета. В същото време редица други 
важни въпроси бяха включени в позицията на ЕП.

I. В контекста на общата фискална консолидация в държавите членки, ЕП в крайна 
сметка реши да не оспорва сумите като цяло (общите тавани за поети задължения и 
плащания за целия период), единодушно одобрени от държавните и правителствените 
ръководители. Той не оспори и сумите по функции, с които се предвижда минимално 
преориентиране към растеж, работни места и инвестиции, ориентирани към бъдещето
(функция 1). Това приемане обаче беше при условие, наред с другото, договорените 
тавани за бюджетните кредити за поети задължения и за плащания в МФР да могат да 
се използват напълно при съставянето на годишните бюджети. Парламентът 
следователно предложи нов подход по отношение на гъвкавостта. Той счита, че 
предложената МФР просто няма да може да се управлява без „възможно максималното 
равнище на гъвкавост“, концепция, която се споменава, но остава недоразвита в 
заключенията на Европейския съвет.
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Установената необходимост от възможност за прехвърляне на всички неизползвани 
маржове между функции или между години намира израз в новаторските предложения 
за създаване на общи маржове за МФР за бюджетните кредити за плащания и са 
поети задължения. Други механизми за гъвкавост, за които Парламентът настоява, 
включват обхвата и точното определяне на специални инструменти, маржа за 
непредвидени обстоятелства, корекции, свързани с изпълнението и др. Те са изброени и 
описани накратко в таблицата по-долу.

Тъй като предложените тавани в МФР за 2014-2020 г. все още са над данните за 
изпълнението за 2007—2013 г. по отношение на бюджетните кредити за плащания 
(само), все още е възможно, с подходящо прилагане на договорените в крайна сметка 
механизми за гъвкавост, изпълнените бюджети за периода 2014-2020 г. да бъдат по-
високи от тези за периода 2007—2013 г.

II. Приемането на предложените от ЕС суми следва също да бъде поставено в 
зависимост от изпълнението на искането на ЕП за твърда разпоредба за 
преразглеждане след изборите, за разлика от предвидения за настоящия период 
„преглед“, тъй като ЕП счита, че не може слепешком да приеме строги бюджетни 
ограничения за период от седем години, като по този начин обвързва следващия 
Парламент и следващата Комисията, както и техните приемници. Поради това, с цел 
по-добро съгласуване между изборния и бюджетния график и по-добра възможност за 
реагиране на нови икономически тенденции, Парламентът предложи конкретни 
условия за активиране на клаузата за преразглеждане (обхват, график, използване на 
клаузата за преход към гласуване с квалифицирано мнозинство и др.).

III. По въпроса за собствените ресурси, Парламентът подкрепи амбициозните 
законодателни предложения на Комисията и настоя за ясна пътна карта за връщане към 
система на истински, ясни, прости и справедливи собствени ресурси, предлагащи 
гаранциите в областта на вземането на решения и демократичния контрол, присъщи на 
всички публични бюджети. Предложените основни цели включват намаляване на 
равнището на базираните върху БНД вноски да 40 % от бюджета на ЕС, прехвърляне на 
приходите от данъка върху финансовите транзакции при засилено сътрудничество 
изцяло или частично в бюджета на ЕС, реформа на собствените ресурси от ДДС, 
намаляване на разходите по събиране на традиционните собствени ресурси на 10 % от 
сумите, събрани от държавите членки, и постепенно премахване на съществуващите 
отстъпки и други корекционни механизми.

IV. По въпроса за единството на бюджета и прозрачността, Парламентът настоя на 
принципа, че всички разходи и приходи, произтичащи от решения, взети от, или от 
името на, институциите на ЕС, следва да бъдат включени в бюджета на ЕС, заедно с 
подробен преглед на финансовите последици от всички действия и инструменти на ЕС , 
включително действията на ЕС, направени от държавите членки в рамките на 
засиленото сътрудничество или на конкретен договор.

Освен това сумите, предложени от Европейския съвет накараха Парламента да постави 
като предварително условие за започване на преговори изготвянето на предложение 
от Комисията на проект на коригиращ бюджет до тавана за плащания за 2013 г. , за да 
може да се изплатят възможно най-много искания за плащания от 2013 г. преди 
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започването на новия период и да се избегне необходимостта сумите, разпределени за 
плащания през периода 2014—2020 г., също да трябва да се използват за изплащане на 
непропорционално голяма част от исканията за плащания от предходния период. Също 
така, като пряко следствие от неотдавнашната криза с бюджетните плащания в ЕС, 
Парламентът предложи редица разпоредби, насочени към справяне с проблема с 
плащанията, като евентуална повторна употреба на излишъка, които са представени в 
таблицата по-долу.

Друг важен проблем е предотвратяването на присвояване на правомощията на ЕП за 
съвместно вземане на решения, тъй като заключенията на Европейския съвет от 
8 февруари 2013 г. излязоха далеч извън рамките на основните въпроси относно МФР и 
навлязоха в областта на елементите, свързани с програми, предмет на съвместно 
вземане на решение. Това беше първият опит с прилагане на разпоредбите на Договора 
от Лисабон относно МФР.

Накрая, редица други въпроси във връзка с МФР или годишната бюджетна процедура, 
или някои по-специфични въпроси, повдигнати от специализираните комисии 
(комисията по рибно стопанство, комисията по бюджетен контрол, комисията по 
външни работи, комисия по правата на жените и равенството между половете и др.) 
също бяха разгледани по време на преговорите по искане на ЕП. Те са представени в 
таблицата по-долу.

Подробното становище на Парламента по тези въпроси беше изложено в различните 
доклади, приети от Парламента преди приемането на заключенията на Европейския 
съвет от 8 февруари. Те бяха оформени с оглед на преговорите в работен документ от 
докладчиците1, в който се предлагат конкретни текстови изменения на предложенията 
на Комисията. Те са описани по-долу.

                                               
1 ‘MFF–IIA working paper presented by EP Negotiating Team’  (Работен документ относно МФР—МИС, 
представен от преговарящия екип на ЕП)
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Искане на ЕП Описание/Цел

Четири основни въпроса

Гъвкавост:

Обща цел: предоставяне на гъвкавост на бюджетния орган по време на 

годишната процедура, управляемост на МФР и възможност за евентуално 

пълно използване на договорените тавани.

— общ марж БКП 

Автоматично, неограничено прехвърляне между годините на 

небюджетирани/неусвоени бюджетни кредити за плащания под тавана. Да 

се позволи евентуалното наваксване по отношение на БКП в случай на 

закъснения в изпълнението.

— общ марж БКПЗ 

Въвеждане на същия механизъм за бюджетните кредити за поети 

задължения, с оглед улесняване на финансирането на възникващи 

приоритети и нужди, и използване на общия таван за МФР в пълна степен.

— специални 
инструменти

По-голяма гъвкавост за тяхното използване и мобилизиране (годишна сума, 

съответните плащания, неограничено прехвърляне на неизползваните 

суми), с цел разполагане с достатъчно ресурси и гъвкавост за справяне с 

всички свързани с тях непредвидени събития. 

— марж за 
непредвидени 
обстоятелства

Като допълнение към другите инструменти за гъвкавост, в случай че 

последните се окажат недостатъчни за посрещане на възникващи нови 

потребности (без компенсиране).

— използване на 
излишъка

Специално за плащания, с цел избягване на ситуации, при които възникват 

допълнителни нужди от плащания, а в същото време излишък от средства 

на ЕС по приходната част на бюджета се връща на държавите членки чрез 

намаляване на вноската им на база БНД.

— корекции на 
плащанията, във 
връзка с 
изпълнението

За справяне с евентуални промени в моделите на изпълнение и начините на 

отпускане на средства в контекста на годишната бюджетна процедура

— законодателна 
гъвкавост

Допускане на отклонения от договорените финансови пакети на 

програмите с 10 %.

— нова типология 
засилена 
гъвкавост/актуализи
ране/приспособяване
/преразглеждане

Рационализиране и изясняване на различните начини за 

промяна/отклонение от МФР, в зависимост от това дали общите тавани са 

засегнати, с подходящи договорености за вземане на решения.

Преразглеждане 
след изборите

Въвеждане  на „клауза за преразглеждане“, за да се даде възможност на 
новоизбрания Парламент и на новата Комисията да си кажат думата по 
таваните на МФР, приложими по време на техния мандат, като се вземат 
предвид нови икономически обстоятелства.

Единство и 
прозрачност

Избягване на всякакво извънбюджетно финансиране с цел гарантиране на 

ясна картина относно всички средства, мобилизирани от ЕС или от негово 

име. 

Собствени ресурси
Определяне на начин за възстановяване на истинска система на собствени 

ресурси.
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Други 

Широкомащабни 
проекти: Галилео, 
ITER Коперник

Не са включени в общия таван на МФР, а са вписани над него в случай на 

превишаване на разходите.

Плащания и 
неизпълнени поети 
задължения (RAL):

Основната цел беше да се осигурят на бюджетния орган инструменти за 

излизане от неотдавнашната криза с бюджетните плащания.

— обосновка на 
несъответствия с 
прогнози на 
Комисията

За да се избегнат повсеместни и/или произволни съкращения, които нямат 

връзка с реалностите на изпълнението на бюджета и прогнозите относно  

разходите, предоставени от органите на държавите членки (при споделено 

управление).

— Сертифициране 
на прогнозите за 
плащания

Да се сложи край на разминаването между прогнозните искания за 

плащания на националните органи, при споделено управление, и бюджетни 

кредити от ЕС, предложени от Съвета за изплащането им.

— третирането на 
вноските на 
държавите членки в 
националните 
бюджети

По-добра оценка на националните вноски в националните бюджети, в 

съответствие с счетоводни стандарти за публичния сектор, с цел да се 

избегне превръщането на равнището на бюджета на ЕС по отношение на 

плащанията в променлива величина, зависеща от целите, поставени във 

връзка с националния бюджетен дефицит и дълг.

— редовни срещи и 
информация

Насърчаване на разискванията и повишаване на информираността относно 

нуждите от плащания, и създаване на обща база, въз основа на която ЕП и 

Съветът да разработват своите позиции по бюджета на ЕС.

— план за действие 
по отношение на 
неизпълнени поети 
задължения (RAL)

За ограничаване на продължаващото увеличаване на неизпълнени поети 

задължения (RAL).

ОВППС
Повече контрол (повече докладване, без изключения) и прозрачност (по-

подробна номенклатура) за ЕП.

Административни 
разходи

Въпросът с целта от минус 5%, във връзка с паралелните преговори по 

Правилника за длъжностните лица

Добро финансово 
управление

Подобряване на бюджетния контрол, отчитането и отчетността относно 

бюджета на ЕС.

— национални 
декларации за 
управление 

Даване на нов тласък на издаването на национални декларации за 

управлението на средствата на ЕС.

— международни 
организации 

Гарантиране на предаването на цялата съответна информация и 

документация, свързана с изразходваните чрез международни организации 

средства на ЕС .

— оценка 
съсредоточаване на отчета по член 318 от ДФЕС, в неговото вътрешно 

измерение, върху стратегията „Европа 2020“

Деклариране 
относно 
взаимодействия, по-
добро разходване на 

Независима оценка за установяване на възможни взаимодействия, 

обединяване на ресурсите и намаляване на разходите на всяко равнище на 

управление (ЕС, национално и регионално).
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средствата

Продължителност

МФР за 2014—2020 г. следва да се разглежда като преходно решение към 

продължителност от 5 или 5+5 години с цел съгласуване на 

продължителността на МФР с продължителността на мандата на 

институциите, като по този начин се повишава демократичната отчетност.

Агенции

Процедура за по-добро синхронизиране на законодателни и бюджетни 

решения във връзка с агенциите (създаване, разширяване на задачите), 

включително по време на законодателните преговори.

ЕФР Интегриране в бюджета на ЕС.

Равенство между 
половете

Включване, по целесъобразност, на елементи, свързани с равенството 

между половете, като се отчитат начините, по които общата финансова 

рамка на Съюза допринася за по-голямото равенство между половете (и 

гарантира интегриране на равенството между половете)..

Споразумения в 
областта на 
рибарството

Засилено участие на представители на ЕП в преговорите по международни 

споразумения в областта на рибарството, като се вземат предвид 

правомощията на Парламента във връзка със споразумения в областта на 

рибарството.

Други въпроси в 
приложението към 
МИС  

Насочени към улесняване на годишната бюджетна процедура 

(включително гъвкав осъществим график за гладко протичане на 

годишната процедура).

Преговори и метод на работа

Мерките, взети в рамките на ЕП с оглед постигане на съвместно разработване, 
ангажираност и предаване на позициите и стратегията на ЕП, включват:

- предварително съставяне на временната комисия SURE, включваща членове на 
комисията BUDG и на специализирани комисии. С цел оказване на максимално 
влияние, ЕП прие позицията си относно МФР преди публикуването на МФР, 
предложена от Комисията, а не като реакция на предложението на Комисията;

- редовни срещи на контактната група за МФР, председателствана от председателя на 
ЕП, на които бяха представени преговарящият екип на комисията BUDG, политически 
групи и председатели на други комисии, в зависимост от конкретните нужди, което 
позволи ползотворен обмен на информация и съвместно изготвяне на позициите на ЕП;

- съвместни докладчици за преговорите по МФР и собствените ресурси, в които 
участват няколко политически групи, което отново улеснява разработването на подход, 
радващ се на широка подкрепа в рамките на ЕП;

- преговарящият екип за МФР, който включва председателя на комисията BUDG и 
докладчиците по МФР и собствените ресурси се срещаха редовно и редовно канеха 
представители на други политически групи;

- докладчици по МФР посещаваха специализирани комисии и канеха докладчиците по 
МФР на специализирани комисии на месечни срещи за обмен на информация и 
становища, като се стремяха да обхванат възможно най-голям брой различните 
комисии в ЕП.
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Тези срещи бяха придружени от заседанията на всяко съответно административно 
равнище за подпомагане на процеса на вземане на политически решения.

Преди заключенията на Европейския съвет от 8 февруари 2013 г.и началото на 
официалните и неофициални срещи по време на преговорите (тристранни срещи, срещи 
за политически диалог и т.н.), мерките относно взаимодействието между ЕП и други 
институции включваха:

- срещи между представители на тройката председателства на Съвета (Полша, Дания 
и Кипър) и EП непосредствено преди всеки Съвет по общи въпроси по МФР, както и 
предоставяне впоследствие на съответните документи и отчет на председателството на 
Съвета, в съответствие с писмото от министър-председателя Орбан, от името на 
унгарското, полското, датското и кипърското председателство, до председателя Бузек 
от 6 юни 2011 г.;

- както датското, така и кипърското председателство поканиха преговарящия екип на 
ЕП да участва в неформалните срещи на Съвета по общи въпроси;

- председателят на ЕП представи позиция на ЕП по време на речите си на 
Европейския съвет и на срещите по член 324 от ДФЕС между председателите на ЕП, 
Съвета и Комисията, на които председателят на Европейския съвет често беше канен;

- множество двустранни контакти между председателя на ЕП и членовете на 
преговарящия екип по МФР и партньори от националните парламенти.

В допълнение към горепосоченото, Парламентът изложи позицията си чрез различни 
законодателни и незаконодателни мерки (вж. по-горе). На базата на мандата, 
предоставен в доклада на комисията SURE и междинния доклад от октомври 2012 г. 
той осъществи редица контакти по време на преговорите за споразумение с 
Европейския съвет.

В резолюцията си от 13 март 2013 г. Парламентът отхвърли споразумението относно 
МФР, постигнато на Европейския съвет от 8 февруари 2013 г. в тогавашния му вид, 
посочвайки, че то не отразява приоритетите и опасенията, изразени от Парламента и 
пренебрегва ролята и правомощията на Парламента. Той подчерта, че това 
споразумение не може да бъде прието без да бъдат изпълнени  определени важни 
условия, като изложи своята преговорна позиция за водене на пълни преговори между 
Съвета и Парламента по всички разпоредби на Регламента за МФР и съответното МИС.

След интензивни преговори между март и юни 2013 г., с 5 тристранни срещи на 
министерско равнище, 6 тристранни срещи на равнище посланици, и няколко срещи на 
председателите на трите институции, Парламентът и Съветът постигна политическо 
споразумение в края на юни 2013 г. Това споразумение беше подкрепено от ЕП в 
негова резолюция от 3 юли 2013 г., в която ЕП поставя редица условия, които трябва да 
бъдат изпълнени, преди Парламентът да може официално да одобри Регламента за 
МФР: приемане на коригиращи бюджети, необходими за осигуряване на допълнителни 
бюджетни кредити за плащания за финансовата 2013 година на обща стойност 11,2 
милиарда евро, политическо споразумение относно съответните правни основания на 
многогодишните програми на ЕС, особено по точки, които са отразени и в Регламента 
за МФР, и създаване на група на високо равнище относно собствените ресурси.
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Тези три условия бяха изпълнени навреме, за да може Парламентът да одобри проекта  
на регламент относно МФР на Съвета на пленарното си заседание през ноември, след 
което Съветът прие регламента за МФР за периода 2014-2020 г. на 2 декември 2013 г.

Резултати

Общите тавани за бюджетните кредити за поети задължения в рамките на МФР 
2014—2020 бяха определени на 960 милиарда евро, а за бюджетните кредити за 
плащания на 908 милиарда евро. Освен това се предвиждат специални инструменти 
(Инструмент за гъвкавост, Резерв за спешна помощ, Фонд „Солидарност“ на 
Европейския съюз, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията), които, 
когато бъдат мобилизирани, остават извън рамките на таваните по МФР.

Тези суми представляват съответно 1,00% от БНД на ЕС и 0,95% от БНД на ЕС, 
съгласно прогнозите за БНД от пролетта на 2012 г. Според последните оценки на 
Комисията относно развитието на БНД на ЕС (прогнозите от есента на 2013 г.), тези 
суми ще достигнат съответно 1,04% и 0,99% от БНД на ЕС, както е представен в 
техническата корекция на финансовата рамка за 2014 г. на Комисията от началото на 
2014 г. (COM(2013)928).

Споразумението по пакета на МФР за 2014—2020 г. включва по-голяма гъвкавост по 
отношение на плащанията и задълженията между функции и години с оглед на 
пълното използване на общите тавани за бюджетните кредити за поети задължение и 
бюджетните кредити за плащания, предвидени за периода от 2014 г. до 2020 г. В тази 
връзка бяха създадени нови инструменти, като общ марж за плащанията, с известни 
ограничения обаче, наложени от Съвета по отношение на сумите, общ марж за поетите 
задължения за растеж и заетост, по-специално за младежка заетост и научни 
изследвания. Предвижда се и по-голяма гъвкавост по отношение на мобилизирането и 
финансирането на специални инструменти.

Освен това, на последния кръг от преговорите се въведе специфична гъвкавост за 
справяне с младежката безработица, както и в подкрепа на научните изследвания, с 
която се предвижда възможност за концентриране на разходите в началото на периода 
(frontloading) 2014—2015 г. в области като младежка заетост, научни изследвания, 
„Еразъм“ и МСП. Това обаче не предполага увеличение на ресурсите, заделени за тези 
политики за периода 2014—2020 г., а промяна във финансовото програмиране, 
предложено първоначално от Европейската комисия.

Тази разпоредба предвижда също така:

- Комисията да започне преглед/преразглеждане на МФР до края на 2016 г., за да се 
даде възможност на следващата Комисия и следващия Парламент да направят своя 
оценка на политическите приоритети на Съюза, да адаптират МФР към новите 
предизвикателства и да отчетат изцяло последните макроикономически прогнози;

- ясно споразумение (Съвместна декларация на трите институции) за надежден начин 
и график за създаването на истинска система на собствени ресурси на Европейския 
съюз,
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- и няколко клаузи относно единството и прозрачността на бюджета, с които се 
гарантира  пълното информиране на гражданите относно всички разходи и приходи. 
Договорени бяха също така редица подобрения на разпоредбите, свързани с 
междуинституционалното сътрудничество по бюджетни въпроси, по-специално по 
време на бюджетната процедура (плащания, агенции, ОВППС, споразумението относно 
рибарство, и др.).

И накрая, по време на последния кръг от преговори, Парламентът успя да договори 
допълнително разпределение, на доброволни начала, на един милиард евро за 
програмата за помощ за най-нуждаещите се за 2014—2020 г.

Основни позовавания на параграфите от приетия регламент за МФР и МИС, 
съответстващи на исканията и постиженията на Парламента, са посочени в таблицата 
по-долу.

Искане на ЕП Позовавания на МФР и МИС

Четири основни въпроса

Гъвкавост:

— общ марж БКП член 5 от МФР

— общ марж БКПЗ член 14 от МФР

— специфична гъвкавост член 15 от МФР + Съвместна декларация 

— специални инструменти
член 3, параграф 2,  член 4, параграф 1, членове 9—12 от МФР, 
параграфи 10—13 от МИС

— марж за непредвидени 
обстоятелства

член 13 от МФР, параграф 14 от МИС

— използване на излишъка не е включено в окончателното споразумение

— коригиране на плащанията 
във връзка с изпълнението

член 18 от МФР

— законодателна гъвкавост параграф 18 от МИС

— нова типология увеличена 
гъвкавост/актуализиране/приспо
собяване/преразглеждане

не е включена в окончателното споразумение

преразглеждане след изборите
член 2 от МФР, Декларация на Европейската комисия относно 
прегледа/преразглеждането

Единство и прозрачност член 24 от МФР, параграфи 7 и 16 от МИС

Собствени ресурси Съвместна декларация относно собствените ресурси

„Други“ точки

Широкомащабни проекти: 
Галилео, ITER, Коперник

съображение 13, член 16 от МФР

Плащания и неразплатени поети 
ангажименти (RAL):

— обосновка на несъответствия член 36 от приложението към МИС
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с прогнози на Комисията

— Сертифициране на прогнозите 
за плащания

не е включена в окончателното споразумение

— третиране на вноските на 
държавите членки в 
националните бюджети

не е включено в окончателното споразумение

— редовни срещи и 
информиране

Член 36 от приложението към МИС

— излишък не е включено в окончателното споразумение

— план за действие за 
неизпълнени поети задължения 
(RAL)

не е включен в окончателното споразумение

ОВППС параграфи 23—25 от МИС

Административни разходи параграф 27 от МИС

Добро финансово управление

— национални декларации за 
управление (НДУ)

Декларация на Европейската комисия относно НДУ

— международни организации параграф 28 от МИС

— оценка параграф 29 от МИС

Деклариране на взаимодействия, 
по-добро разходване на 
средствата,

Съвместна декларация относно повишаването на ефективността 
на публичните разходи по въпроси, свързани с действията на ЕС

Продължителност Съображение 3 от МФР

Агенции параграфи  31 и 32 от МИС

ЕФР параграф 26 от МИС

Осъществим график Приложение към МИС 

Равенство между половете Съвместна декларация

Споразумения в областта на 
рибарството

параграфи 19—21 от МИС

Други въпроси в приложението 
към МИС  

параграфи 8 и 15 и др. от приложението към МИС


