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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно насоките за бюджетната процедура за 2012 година,раздел I – Европейски 
парламент, раздел II – Съвет, раздел IV – Съд, раздел V – Сметна палата, раздел 
VI – Европейски икономически и социален комитет, раздел VII – Комитет на 
регионите, раздел VIII – Европейски омбудсман, раздел IX – Европейски надзорен 
орган по защита на данните
(2017/2011(BUD))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление1,

– като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно 
системата на собствените ресурси на Европейските общности2,

– като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 
общности3, 

– като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета 
за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на проверените институции4,

– като взе предвид член 23, параграф 7 и член 79 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че настоящото финансово, икономическо и социално 
състояние на ЕС задължава институциите да отговорят с необходимото качество 
и ефективност и да прилагат строги процедури за управление, за да могат да се 
реализират икономии, 

Б. като има предвид, че институциите следва да разполагат с достатъчно ресурси, 
въпреки че в настоящата икономическа обстановка тези ресурси следва да бъдат 
управлявани строго и ефективно,

В. като има предвид, че на този етап от годишната процедура Парламентът очаква 
бюджетните прогнози на другите институции и предложенията на своето Бюро 
за бюджета за 2012 г.,

                                               
1 ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
2 ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
3 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
4 ОВ C 303, 9.11.2010 г., стр. 1.
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Г. като има предвид, че е особено желателно комисията по бюджети и Бюрото да 
продължат засиленото сътрудничество помежду  си през 2012 г. за четвърта 
поредна година по време на цялата бюджетна процедура;

Д. като има предвид, че съгласно член 23 от Правилника за дейността на 
Парламента Бюрото отговаря за вземането на финансови, организационни и 
административни решения относно вътрешната организация на Парламента, а 
комисията по бюджети отговаря за установяването на проекта на бюджетна 
прогноза на Парламента в контекста на годишната процедура, 

Е. като има предвид, че последиците от влизането в сила на Договора от Лисабон 
върху функция 5 би трябвало да се стабилизират през 2012 г., въпреки че 
например ЕСВД ще окаже въздействие, чието количествено измерение все още 
трудно може да се определи в момента,

Ж. като има предвид, че с планираното за 2013 г. присъединяване на Хърватия 
разширяването ще окаже въздействие върху бюджета за 2012 г., особено по 
отношение на набирането на персонал,

З. като има предвид, че през последните години бюджетният орган се съгласи да 
възприеме разумен подход към административните разходи, като по този начин 
остави съществени резерви под тавана на функция 5, 

И. като има предвид, че редица свързани с политиките позиции за 
административни разходи, които се оценяват на 1 милиард евро годишно, се 
финансират извън функция 5,

Й. като има предвид, че таванът по функция 5 от многогодишната финансова рамка 
(МФР) за бюджета на ЕС през 2012 г. е 8 754 милиона евро (което представлява 
увеличение от 340 милиона евро или 4% в сравнение с 2010 г., включително 2% 
за инфлация),

К. като има предвид, че в качеството си на съзаконодател Парламентът реши да 
намери разумно съответствие между своите човешки ресурси и нови 
правомощия вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон (19,67% от 
общия размер на функция 5 през 2009 г., 19,99% през 2010 г. и 20,03% през 2011 
г.),

Л. като има предвид, че е изключително важно да се следи движението на 
разходите по функция 5 през цялата 2011 г., за да се разработи подходяща 
прогноза за предстоящите бюджети,

М. като има предвид, че с решение от 24 март 2010 г. Бюрото прие средносрочната 
стратегия на Парламента за сградите, която определя някои основни параметри 
за неговата бъдеща политика в областта на недвижимото имущество; като има 
предвид, че като част от тази стратегия Парламентът реши да продължи да 
отдава приоритет на закупуването на сгради (когато това е разумно), като се 
фокусира върху географската концентрация в своите три места на работа; като 
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има предвид, че предсрочното изплащане, с оглед  намаляване на финансовите 
разходи, остава един от ключовите приоритети за бъдещето,

Обща рамка и приоритети за бюджета за 2012 г.

1. подчертава трудната ситуация по отношение на тавана на разходите по функция 
5 за 2012 г. и напълно осъзнава факта, че за институциите може да представлява 
проблем да отговорят на всички финансови нужди и същевременно да 
поддържат бюджетна дисциплина, с цел изпълнение на многогодишната 
финансова рамка;

2. определя като приоритет принципа на върховите постижения, който в случая на 
Парламента означава отлична законодателна работа, с цел да се осигури 
подходящ отговор на настоящите политически предизвикателства, което изисква 
консолидация на ресурсите, необходими за справяне с новата институционална 
рамка в резултат на влизането в сила на Договора от Лисабон;счита, че 
бюджетът на Парламента и на другите институции за 2012 г. следва да бъде 
бюджет на консолидацията, не на последно място, защото може да послужи като 
отправна точка за следващата многогодишна финансова рамка;

3. разглежда като приоритет и принципите на добро управление (член 27 от 
Финансовия регламент), по-конкретно икономичност, ефикасност и 
ефективност; счита, че тези принципи следва да присъстват и да бъдат ясно 
отразени в бюджета на Парламента и другите институции, както и в тяхната 
организационна култура; поради тази причина счита, че при прилагането на 
различните политики постигнатите резултати трябва да бъдат взети предвид и че 
променливите разходи следва, когато е възможно и когато мащабът им го 
изисква, да подлежат на редовна оценка на съотношението разходи-ползи;

4. счита, че в резултат на прилагането на тези принципи институциите следва да 
представят планове за съкращаване на разходите; в тази връзка счита, че би 
трябвало да се помисли за предимствата на централизацията с цел да се 
реализират икономии от мащаба (например централизирано възлагане на 
обществени поръчки, съвместни служби между институциите), както и за това, 
което трябва да остане или да бъде децентрализирано;

5. счита, че точността, простотата, яснотата и прозрачността трябва да бъдат 
резултатът от прилагането на принципите на добро управление; в тази връзка 
отправя искане за представяне на органиграма за всяка институция, придружена 
от съответните разходи за всяко съставно звено; освен това отправя искане всеки 
разход да бъде ясно определен и обоснован, с ясно разграничение между 
постоянни и променливи разходи, за да бъдат спазени принципите за 
бюджетиране на нулева база;

6. счита, че най-късно от следващата многогодишна финансова рамка бюджетът на 
Парламента и бюджетите на другите институции следва да бъдат резултат на 
многогодишното планиране, което обхваща срока на действие на тази рамка;
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7. посочва, че следва да се извърши необходимата подготовка на 
междуинституционално равнище, за да може да бъдат посрещнати служителите 
от Хърватия, с оглед на евентуалното разширяване на ЕС;

8. счита, че Парламентът и другите институции следва да представят три пъти 
годишно доклади за изпълнението на своите бюджети, като дават подробности 
за изпълнението на всеки бюджетен ред; 

9. счита, че политиката в областта на околната среда и СОУОСО1 следва да бъдат 
част от културата на Парламента и на другите институции и че за тази цел 
следва да бъдат представени мерки за намаляване на потреблението на хартия, 
енергия и вода и на емисиите;

10. отново заявява, че междуинституционалното сътрудничество, когато е възможно 
и целесъобразно, е от съществено значение за обмена на най-добри практики, 
които благоприятстват ефективността и дават възможност за икономии; счита, 
че междуинституционалното сътрудничество следва да се подобри по 
отношение на писмения и устния превод, набирането на персонал (EPSO) и 
СОУОСО и да се разшири към други области;

11. припомня необходимостта от напълно интегрирана система за управление на 
знанията; изисква доклад за постигнатия напредък в тази връзка;

12. счита, че Парламентът и другите институции следва да разработят стратегия за 
електронно управление, както и амбициозна и широкообхватна стратегия за 
цифровите технологии, по-специално по отношение на Web 2.0; призовава да се 
прибягва до дистанционна работа, когато е целесъобразно;

13. подчертава, че финансовите отчети и други подобни анализи на разходите са от 
много голямо значение за процеса на вземане на решения в рамките на 
Парламента; настоява, че тези отчети трябва да бъдат редовни и да посочват 
периодичните и еднократни разходи (т.е. постоянни и променливи разходи), 
които произтичат директно от всяка конкретна мярка; 

14. призовава да се прибягва до преразпределение на персонала и преквалификация, 
за да се подобри мобилността; препоръчва да се назначават нови служители 
единствено, ако вътрешните процедури за набиране на персонал претърпят 
неуспех и когато вариантът за закупуване на външни услуги е неподходящ;

15. счита, че би трябвало да се договори съвместна и координирана стратегия за 
изпълнение на бюджета между всички институции, засегнати от 
присъединяването на Хърватия; отправя искане за изготвяне на прогноза за 
отражението върху функция 5;

                                               
1 Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. за допускане на 
доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране 
(СОУОСО) (ОВ L 114, 24.4.2001 г., стр. 1). 
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16. предлага да бъде приета стратегия за политиката в областта на сградния фонд в 
средносрочен до дългосрочен план, така че разходите за сгради да могат да 
бъдат правилно планирани предварително; счита, че тази стратегия следва да се 
стреми да намери най-доброто решение, като се вземат предвид принципите на 
доброто управление;

17. счита, че всички институции следва да водят активни политики на 
недискриминация и да адаптират своите сгради, за да осигурят лесен достъп за 
лицата с увреждания;

Парламент

18. счита, че целта на Парламента следва да бъде постигането на отлична 
законодателна работа и че всички необходими ресурси следва да бъдат на 
разположение за тази цел;

19. счита, че допълнителният персонал, разпределен на администрацията на 
Парламента, за да се справи с новите предизвикателства, произтичащи от 
Договора от Лисабон, сега би трябвало да навлезе във фаза на консолидация;

20. посочва, че бюджетът на Парламента за 2011 г. възлиза на 1 685 милиона евро, 
което представлява 20,03 % от функция 5;

21. счита, че членовете на ЕП трябва да получат достъп до качествени услуги, за да 
могат да изпълняват задълженията си в условия на равнопоставеност; поради 
това подчертава, че е важно членовете на ЕП да могат да работят и да изразяват 
мнението си на майчиния си език; счита например, че липсата на устен превод 
на заседанията на комисиите е неприемлива; счита, че принципът на добро 
финансово управление трябва да се прилага и за устния и писмения превод; 

22. счита, че, както вече беше решено, трябва да се въведе напълно функционираща 
WiFi услуга, за да може целта за намаляване на потреблението на хартия да бъде 
изпълнена; счита, че използването на видеоконферентна връзка за заседанията 
следва да бъде насърчавано, както и използването на нови екологосъобразни 
технологии;

23. изтъква, по отношение на политиката в областта на сградния фонд, че 
Парламентът се стреми да рационализира разпределението на съществуващото 
пространство и да реализира икономии на разходи и икономии от мащаба; 
посочва, че текущият проект за разширяване на сградата KAD, чиято стойност 
се изчислява на около 586 милиона евро (по цени за 2016 г.), ще позволи 
географската концентрация на администрацията на Парламента в Люксембург и 
че всички други сгради, които понастоящем се ползват под наем в Люксембург, 
ще бъдат постепенно освободени, като по този начин ще се даде възможност за 
реализирането на значителни икономии след приключването на проекта; обръща 
внимание на факта, че финансирането на този строителен проект може да 
наложи създаването на специализирани правни структури (предприятие със 
специално предназначение), тъй като Финансовият регламент забранява преките 
заеми, и че биха могли да се постигнат икономии на разходи, ако този проект се 
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финансира директно от бюджета или чрез пряк заем, което ясно показва 
необходимостта от внасяне на корекции във Финансовия регламент, за да се 
гарантира по-прозрачно и пряко изпълнение на бъдещите строителни проекти;

24. посочва, че информационната и комуникационната политика на Парламента е 
важна и би трябвало да достига до всички европейски граждани, и поради тази 
причина изисква да бъде извършена оценка на резултатите, постигнати с тази 
политика;

25. подкрепя всички усилия за модернизиране на системите за финансови 
софтуерни приложения на Парламента; 

26. подкрепя напълно всички усилия за провеждането на по-ефективна и 
професионална политика по отношение на персонала, което включва 
преразпределение на персонала в рамките на генералните дирекции и между тях;

27. счита, че последващите действия са важни във връзка с редица политики с 
финансови последици, като например СОУОСО, обществените поръчки и 
предприемането на действия в отговор на препоръките относно 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; 
подчертава необходимостта от продължително наблюдение и анализ на 
изпълнението на бюджета на Парламента като цяло;

Други институции

28. призовава за реалистични и основани на разходите бюджетни искания от 
другите институции, отчитащи изцяло необходимостта от оптимално 
управление на оскъдните средства; приветства създаването на нов раздел Х в 
бюджета на ЕС за Европейската служба за външна дейност, за която са 
разпределени средства в размер на 464 милиона евро, и изразява готовност да 
проучи нуждите на ЕСВД по отношение на недвижимото имущество и 
персонала, както и решителност да следи отблизо нейното въздействие върху 
функция 5, тъй като беше предвидено нейното създаване да няма отражение 
върху бюджета; не е готов да застраши нуждите на съществуващите институции;

****

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Съда, Сметната палата, Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, както и на 
Европейския надзорен орган по защита на данните и ЕСВД.


