
PR\865383BG.doc PE464.693v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджети

2011/2019(BUD)

2.5.2011

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 
2012 г.
(2011/2019(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Francesca Balzani



PE464.693v01-00 2/17 PR\865383BG.doc

BG

PR_BUD_Strategy

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3



PR\865383BG.doc 3/17 PE464.693v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г.
(2011/2019(BUD))

Европейският парламент,

– като взе предвид проектобюджета за финансовата 2012 г., приет от Комисията на 20 
април 2011 г. (SEC(2011)0498),

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление (МИС)1,

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

– като взе предвид своята резолюция от 24 март 2011 г. относно общите насоки за 
изготвянето на бюджета за 2012 г.2,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 15 февруари 2011 г. относно насоките 
за бюджета за 2012 г.,

– като взе предвид дял II, глава 7 от своя правилник,

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

A. като има предвид, че бюджетната процедура за 2012 г. е втората процедура, която се 
извършва въз основа на Договора от Лисабон, и че могат да се извлекат важни 
поуки от миналогодишния опит,

Б. като има предвид, че тристранната среща, която ще се проведе през юли, следва да 
даде възможност на двете направления на бюджетния орган да обсъдят 
приоритетите, които са определили по отношение на годишния бюджет за 2012 г., и 
евентуално да постигнат споразумение преди съответните четения,

В. като има предвид, че полското и унгарското председателство поеха публично 
ангажименти за започване на открит, конструктивен и политически диалог с ЕП по 
бюджетните въпроси,

Г. като има предвид, че поради тази причина от Съвета като цяло се очаква да действа 
като надежден политически партньор по време на цялата процедура, като избягва 
извършването на произволни или чисто аритметични съкращения на средствата по 
бюджетните редове,

Проектобюджет за 2012 г. – обща оценка

                                               
1 ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0114.
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1. припомня, че в своята резолюция от 24 март 2011 г. ЕП постави стратегията 
„Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в центъра на 
бюджетната стратегия на ЕС за 2012 г., за да изведе Съюза от настоящата 
икономическа и социална криза;

2. припомня, че насърчаването на създаването на работни места и качествена заетост 
посредством изпълнението на седемте водещи инициативи на стратегията „Европа 
2020“ е съвместно утвърдена цел на 27-те държави-членки на ЕС; припомня, че 
изпълнението на тази стратегия ще изисква огромни по размер, ориентирани към 
бъдещето инвестиции до 2020 г., които Комисията изчислява на не по-малко от 
1 800 милиарда евро в своето съобщение, озаглавено „Преглед на бюджета на ЕС“1;
следователно подчертава, че необходимите инвестиции в образованието, 
насърчаването на обществото на знанието, научноизследователската и развойната 
дейност, иновациите, МСП, зелените и новите технологии трябва да се направят 
сега и да не се отлагат повече;

3. на този фон изразява дълбока загриженост поради тревожния спад на публичните 
инвестиции в държавите-членки в някои от тези области и твърдо вярва, че тази 
тенденция трябва да бъде обърната, за да може ЕС като цяло да изпълни стратегията 
„ЕС 2020“; счита, че бюджетът на ЕС трябва да играе ролята на катализатор за 
политиките на възстановяване на държавите-членки, като стимулира и подкрепя 
националните инвестиции с цел засилване на растежа и заетостта; подчертава, че 
това е изцяло в съответствие с динамиката на Европейския семестър, който в 
качеството си на нов механизъм за засилено европейско икономическо управление 
цели да увеличи съгласуваността, взаимодействието и взаимното допълване между 
бюджета на ЕС и националните бюджети при изпълнението на съвместно 
договорените цели на  стратегията „Европа 2020“;

4. отбелязва, че проектобюджетът (ПБ) на ЕС за 2012 г., във вида, в който е предложен 
от Комисията, възлиза на 147 435 милиона евро под формата на бюджетни кредити 
за поети задължения (БКПЗ) (146 676 милиона евро без Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и Резерва за спешна помощ (РСП)) и 
132 738 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания (БКП); 
отбелязва, че тези суми представляват съответно 1,12 % и 1,01 % от прогнозирания 
брутен национален доход (БНД) на ЕС за 2012 г., и подчертава, че това 
съотношение остава забележително стабилно между 2011 и 2012 г., като растежът 
на БНД се изчислява от Комисията на не по-малко от +3,6 % през 2012 г. (по текущи 
цени);

5. признава, че за да може бюджетът на ЕС да допринесе за колективните усилия на 
държавите-членки в условията на строги икономии, тези усилия следва да бъдат 
пропорционални на неговия размер, специфични характеристики и реално 
икономическо въздействие; припомня на Съвета, че съгласно разпоредбите на 
Договора за ЕС бюджетът на ЕС не може да отчита дефицит и че съкращенията му, 
предвид ограничения му размер, няма да окажат значително дългосрочно 
въздействие при решаването на неотложния въпрос за натрупания национален 
публичен дефицит, който през 2009 г. възлизаше на 801 милиарда евро за ЕС като 

                                               
1 COM(2010)0700.
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цяло;

6. отбелязва, че годишният процент на инфлацията в ЕС-27 за 2011 г. се изчислява на 
2,7 %, което означава, че в сравнение с бюджета за 2011 г. предложените номинални 
увеличения за 2012 г. от 3,7 % за БКПЗ и 4,9 % за БКП в реално изражение се 
равняват на 1 % и 2,2 %; подчертава факта, че няколко държави-членки планират 
увеличения в своите национални бюджети, които са по-големи от увеличението, 
предложено от Европейската комисия за бюджета на ЕС;

7. подчертава факта, че предложените суми в годишния бюджет на ЕС за 2012 г. са в 
съответствие с профила на разходите на ЕС, определен в многогодишната 
финансова рамка (МФР) за периода 2007–2013 г.; подчертава, че поради тази 
причина всяко увеличение (или намаление) спрямо бюджета за 2011 г. трябва да 
бъде оценено, като се има предвид неговото отражение върху изпълнението на 
многогодишните програми; подчертава, че това е въпрос на доверие в институциите 
и съгласуваност на европейския проект в момент, когато отговорностите и 
ангажиментите на ЕС продължават да нарастват; от тази гледна точка изразява 
съжаление, че Комисията не предложи да обезпечи политиките и новите 
правомощия, установени на равнището на ЕС вследствие на влизането в сила на 
Договора от Лисабон, със значим и видим финансов капацитет;

8. отбелязва, че според ПБ за 2012 г. съществува общ резерв от 1 603 милиона евро 
под формата на БКПЗ под договорения в МФР таван за 2012 г.; изразява решимост 
да използва максимално наличния резерв, както и – в случай на необходимост, на 
други механизми за гъвкавост, предвидени от МИС, за подкрепа и укрепване на 
определени ориентирани към резултатите политически цели; очаква от Съвета 
пълно сътрудничество по отношение на използването на тези механизми;

9. припомня, че първият кръг разисквания относно бюджетните приоритети вече се 
състоя в Парламента под формата на обширни консултации със специализираните 
му комисии от страна на общия докладчик за бюджета за 2012 г.; подчертава, че 
сега процесът трябва да бъде адаптиран във всяка комисия съобразно съответната й 
област на компетентност, за да се определят положителните и отрицателните 
приоритети за бюджета за 2012 г.;

10. отбелязва прогнозата на Комисията, че общо 43,5 % от ПБ за 2012 г. (в БКПЗ) 
допринасят за целите на стратегията „ЕС 2020“; признава, че следователно 
определените от Комисията приоритети изглежда съответстват на тези, определени 
от Парламента в неговата резолюция относно общите насоки за бюджета за 2012 г.; 
въпреки това изразява решимост да анализира допълнително тези цифри в пълно 
взаимодействие с всички свои специализирани комисии;

11. счита, че освен изпълнението на стратегията „ЕС 2020“, бюджетните кредити в 
бюджета на ЕС за 2012 г. следва да се задържат на подходящо равнище, за да се 
гарантира продължаването на политиките на ЕС и постигането на целите на ЕС; 
подчертава по-конкретно, че е необходимо да се даде възможност на ЕС да поеме 
своята глобална отговорност, особено след арабската пролет и размириците в 
Близкия изток;
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12. отбелязва, че Комисията е направила първи опит да определи отрицателните 
приоритети и икономии в някои области на политиките в сравнение с първоначално 
предвиденото във финансовото програмиране, особено в областите, които се 
характеризираха с лошо изпълнение и ниска степен на усвояване в близкото 
минало; изисква от Комисията да предостави допълнителна информация в подкрепа 
на своите оценки; отбелязва също, че за разлика от предходните години Комисията 
често се отклоняваше от своето индикативно финансово програмиране, представено 
през януари 2011 г.; решен е да извърши допълнителни проверки и да анализира 
тези предложения преди да ги одобри;

13. отбелязва предложеното увеличение на БКП от 4,9 % в сравнение с 2011 г.; убеден 
е, че Комисията предлага такива суми на базата на внимателен и критичен анализ на 
прогнозите, предоставени от държавите-членки, които управляват съвместно 80 % 
от бюджета на ЕС; отбелязва, че по-голямата част от това увеличение е свързано с 
правните нужди, възникващи във връзка със Седмата програма за научни 
изследвания, структурните фондове и Кохезионния фонд; убеден е, че 
предложеното равнище на плащанията представлява абсолютният минимум, който 
се изисква за изпълнението на правните ангажименти на ЕС, поети през 
предходните години, и че ЕС е длъжен да спазва правните задължения, които 
произтичат от тези ангажименти; поради тази причина призовава настоятелно 
Съвета да се въздържа от съкращаване на предложеното равнище на плащанията;

14. освен това отбелязва, че общият резерв под формата на БКП под тавана на МФР 
остава висок в размер на 8 815 милиона евро; подчертава факта, че всяко намаление 
под сумата, предложена от Комисията, от своя страна би влошило положението, що 
се отнася до неотложната необходимост да се намали безпрецедентното равнище на 
неизпълнените поети задължения (RAL) и да се гарантира правилното изпълнение 
на политиките и програмите на ЕС;

Функция 1а

15. приветства предложението на Комисията в ПБ 2012 г. да увеличи БКПЗ с 12,6 % (до 
15 223 милиона евро) и БКП с 8,1 % (до 12 566 милиона евро) в сравнение с 
бюджета за 2011 г., тъй като функция 1а е ключовата функция на МФР за периода 
2007–2013 г. за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, благодарение 
на своя пряк или косвен принос към финансирането на петте основни цели и 
седемте водещи инициативи;

16. изразява съжаление обаче, че повечето увеличения, които са предвидени по тази 
функция за 2012 г., се свеждат до обикновена годишна разбивка на многогодишните 
общи суми, договорени от Парламента и Съвета при приемането на тези програми и 
действия; поради тази причина подчертава, че Комисията като цяло не предлага да 
насърчи – извън това, което е планирано първоначално – подкрепата за 
инвестициите, които са спешно необходими за изпълнението на седемте водещи 
инициативи, и отбелязва, че за съжаление тя е склонна да отложи необходимия 
голям скок по отношение на общите финансови усилия за МФР за периода след 
2013 г.; убеден е, че това отношение ще застраши сериозно постигането на 
основните цели до 2020 г.;
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17. подчертава, че с ПБ за 2012 г. и актуализираното финансово програмиране за 2013 г. 
общият размер на средствата, отпуснати до 2013 г. за основните програми за 
изпълнението на стратегията „ЕС 2020“, като например Седмата рамкова програма 
за научни изследвания (7РП на ЕО), мерките срещу замърсяването, „Марко Поло 
II“, „Прогрес“, „Галилео“ и ГМОСС, би бил по-малък от референтната сума, 
договорена от Парламента и Съвета при приемането на тези програми и действия; 
отбелязва, че напротив, тези референтни суми биха били леко превишени в 
следните ключови програми на стратегията „Европа 2020“: Рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации (ПКИ), трансевропейската транспортна мрежа, 
трансевропейската енергийна мрежа, Erasmus Mundus и ученето през целия живот; 
изразява съжаление обаче, че тези предложени увеличения са доста под 
допустимите 5 % законодателна гъвкавост съгласно точка 37 от МИС;

18. освен това отбелязва, че значителна част от номиналното увеличение по функция 1а 
в ПБ за 2012 г. спрямо бюджета за 2011 г. е свързано с допълнителните средства от 
750 милиона евро (в БКПЗ), необходими за ITER през 2012 г., от които 650 милиона 
евро действително са допълнителни, а 100 милиона евро са преразпределени от 
всички бюджетни редове на 7РП на ЕО; решително потвърждава своето 
противопоставяне на всяка форма на преразпределение на средства от 7РП на ЕО, 
тъй като това би намалило значително приноса й за постигането на основните цели 
и изпълнението на водещите инициативи на стратегията „Европа 2020“;

19. припомня, че, за да финансира ITER, бюджетният орган ще трябва да се съгласи с 
паралелното предложение на Комисията за изменение на МФР за периода 2007–
2013 г., съгласно което финансирането на липсващите 1 300 милиона евро за ITER 
през 2012 и 2013 г. може да се осигури чрез използването на наличните и неусвоени 
резерви за 2011 г. по функции 2 и 5 на МФР за периода 2007–2013 г. на обща 
стойност 840 милиона евро и чрез преразпределението на 460 милиона евро от 7РП 
на ЕО през 2012 и 2013 г.; изразява своята готовност да започне преговори със 
Съвета за изменение предложението на Комисията, като използва различните 
средства, предвидени в настоящото МИС от 17 май 2006 г.;

20. отбелязва със загриженост, освен предложението за преразпределение на 100 
милиона евро в полза на ITER, направените допълнителни съкращения в размер на 
64 милиона евро по 7РП на ЕО в сравнение с финансовото програмиране; изразява 
съжаление, че Комисията не предлага да се използват всички икономии (възлизащи 
общо на 190 милиона евро), които ще бъдат реализирани през 2012 г. благодарение 
на преоценката на нуждата от персонал и по-малките финансови вноски за някои 
съвместни предприятия в полза на оперативните разходи по 7РП на ЕО;

21. в тази връзка посочва, че е необходимо да се подобрят условията за финансиране за 
приоритетите на устойчивата енергетика, технологиите за съхранение на енергия и 
други приоритети в рамките на Стратегическия план за енергийните технологии 
(плана SET), включително енергийната ефективност, които са от жизнено значение 
за посрещането на икономическите, енергийните и климатичните 
предизвикателства; счита, че ясните цели за устойчивата енергийна политика и 
енергийната ефективност могат да доведат до икономически изгодни решения, от 
които европейската икономика като цяло би могла има полза; отбелязва също, че в 
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рамките на бюджетната процедура за 2012 г. биха могли да бъдат проучени 
допълнителни иновативни начини за стимулиране на инвестициите и насърчаване 
на научните изследвания и иновациите, като например механизма за финансиране с 
поделяне на риска (МФПР);

22. изразява съжаление, че с ограниченото увеличение, предвидено за програма 
„Прогрес“ в ПБ за 2012 г. спрямо бюджета за 2011 г., Комисията няма да може да 
възстанови сумата от 20 милиона евро за периода 2011–2013 г., за което пое 
ангажименти през 2010 г., за да компенсира частично преразпределението на 
средства от програма „Прогрес“ в полза на механизма за микрофинансиране; 
припомня, че програма „Прогрес“ е основен стълб на стратегията „Европа 2020“, 
което се дължи в частност на приноса й към двете водещи инициативи „Европейска 
платформа срещу бедността” и „Младеж в движение“;

23. приветства увеличението (+ 5,7 милиона евро) на общия размер на бюджетните 
кредити за поети задължения за Рамковата програма за конкурентоспособност и 
иновации в сравнение с първоначално предвиденото; изразява надежда, че това 
увеличение ще допринесе за подобряването на достъпа на МСП до тази програма и 
за разработването на конкретни програми и новаторски финансови механизми;

24. подчертава европейската добавена стойност на инвестициите в трансграничния 
транспорт и по-конкретно програмата TEN-T, които подобряват трансграничните и 
интермодалните връзки, като по този начин насърчават икономическото развитие и 
заетостта; като припомня хроничното недостатъчно финансиране на TEN-T, 
настоятелно призовава да се предоставят повече ресурси за тази цел, включително 
чрез използването на алтернативни източници на финансиране като публично-
частните партньорства (ПЧП) и други видове финансови инструменти;

25. счита, че предвид нейната висока европейска добавена стойност подкрепата за 
програмата за учене през целия живот трябва да продължи и да се увеличи през 
2012 г. поради големия принос на програмата към водещата инициатива „Младеж в 
движение“; подчертава по-специално, че предвид нарастващия брой на лицата, 
които участват в образованието за възрастни в Европа, би трябвало да се увеличат 
средствата за програмата „Грундвиг“, която понастоящем представлява едва 4 % от 
отпуснатите средства в програмата за учене през целия живот;

26. припомня, че повечето от новите правомощия на ЕС, въведени с Договора от 
Лисабон в областта на енергетиката, туризма и космоса, попадат в обхвата на 
функция 1а; изразява разочарованието си, че Комисията не предлага допълнително 
финансиране за тези нови политики през третата година след влизането в сила на 
Договора от Лисабон; подчертава, че нито „Галилео“, нито ГМОСС – двете основни 
космически програми на ЕС, ще се възползват от допълнително финансиране до 
края на текущата МФР и че финансирането на „Галилео“ намалява между 2011 и 
2012 г.; отново подчертава необходимостта от въвеждане на някои конкретни, 
видими мерки в подкрепа на туризма предвид икономическото значение на този 
сектор, който представлява третата по мащаб и приходи индустрия в Европа, и 
изразява съжаление, че Комисията не предлага ново правно основание за замяна на 
трите подготвителни действия в тази област, които не могат да бъдат продължени 
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през 2012 г.;

27. приветства решението на Комисията да включи в ПБ за втора поредна година 
бюджетни кредити за плащания (50 милиона евро) за Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ); подчертава факта, че тази мярка не 
само дава по-голяма видимост на фонда, но също така избягва трансферите от други 
бюджетни редове, които преследват различни цели и покриват различни нужди; с 
нетърпение очаква представянето на средносрочния преглед на Регламента за ЕФПГ 
от Комисията, за да се определят начините за ускоряване на процедурата за 
мобилизиране на фонда и да се опростят неговите правила за управление;

Функция 1б

28. подчертава решаващия принос на политиката на сближаване към растежа и 
заетостта, както и към социалното и териториалното сближаване между регионите и 
държавите-членки на ЕС; подчертава, че политиката на сближаване има решаваща 
роля в осигуряването на възможност за всички региони на ЕС да участват в 
постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и в подкрепата на 
регионалните инвестиции, насочени към изпълнението на всички водещи 
инициативи; съответно счита, че политиката на сближаване трябва да продължи да 
се осъществява на равнището на целия ЕС и да бъде видима за регионите и 
гражданите на ЕС, като същевременно следва да се запазят преразпределителният й 
характер и целта й за намаляване на регионалните различия;

29. отбелязва, че общите разходи за функция 1б се изчисляват на 52 739 милиона евро 
под формата на бюджетни кредити за поети задължения, което представлява 
увеличение от 3,4 % в сравнение с 2011 г. и е в пълно съответствие със средствата, 
посочени в МФР за периода 2007–2013 г., като се вземат предвид последните 
корекции от 2010 г. в полза на някои държави-членки; отбелязва, че наличният 
резерв (22,1 милиона евро) под тавана се дължи предимно на сумата, разпределена 
за техническа помощ, и представлява едва 0,04 % от всички отпуснати средства за 
тази функция;

30. приветства увеличението от 8,4 % на БКП до 45 134 милиона евро, предложено за 
2012 г. спрямо 2011 г., и счита, че това увеличение ще позволи да се навакса бързо с 
изпълнението на програмите след твърде бавното начало на изпълнението на 
програмите в началото на периода 2007–2013 г.; подчертава, че това увеличение би 
трябвало също да даде възможност за удовлетворяването на  допълнителните нужди 
от плащания, произтичащи от последните законодателни промени, одобряването на 
всички системи за управление и контрол и приключването на програмите за 
периода 2000–2006 г.;

31. следователно подчертава, че това равнище на плащанията е абсолютният минимум 
и напълно съответства на реалистичното бюджетиране, като отчита надлежно 
общия профил на плащанията през периода, наличните прогнози на държавите-
членки по отношение на платежните искания, които ще бъдат изпратени на 
Комисията, и необходимостта да се премахне разликата между поетите задължения 
и плащанията; подчертава факта, че тези парични потоци ще спомогнат също така 
за ускоряването на възстановяването на европейската икономика и ще допринесат 
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за стратегията „Европа 2020“ в регионите; ето защо ще се противопостави твърдо на 
всяко евентуално намаляване на равнището на плащанията в сравнение с 
предложеното от Комисията в нейния проектобюджет, особено предвид 
нежеланието на Съвета в началото на 2011 г. да изпълни поетия през декември 2010 
г. официален ангажимент да осигури нови бюджетни кредити в случай на 
необходимост;

32. изисква от Комисията да продължи да работи в тясно сътрудничество с държавите-
членки с ниска степен на усвояване с цел допълнително подобряване на усвояването 
по места; поради тази причина призовава за допълнително насърчаване на 
взаимното обучение, обмен на най-добри практики и укрепване на 
административния капацитет в някои държави-членки;

33. настоятелно призовава Комисията също да продължи да обмисля как да се промени 
сложната система от правила и изисквания, наложена от европейското и/или 
националното законодателство, с цел вниманието да се съсредоточи повече върху 
постигането на цели и по-малко върху законосъобразността и редовността, без да се 
отклонява от основните принципи за прозрачност, отчетност и добро финансово 
управление;

Функция 2

34. отбелязва, че ПБ за 2012 г. предлага увеличение на бюджетните кредити за поети 
задължения с 2.6 % до 60 158 милиона евро и на бюджетните кредити за плащания с 
2,8 % до 57 948 милиона евро в сравнение с бюджета за 2011 г.;  подчертава, че тези 
увеличения остават под увеличението, което предлага Комисията за бюджета като 
цяло;

35. отбелязва, че тези увеличения са преди всичко следствие от продължаващото 
постепенно въвеждане на преките плащания за новите държави-членки и от 
допълнителните нужди за развитието на селските райони; подчертава факта, че 
интервенциите на пазара на практика остават стабилни в сравнение с бюджета за 
2011 г., въпреки че колебанията на цените и нестабилността на някои пазари 
продължават да се отразяват на селскостопанския сектор;

36. отбелязва, че традиционното писмо за внасяне на корекции в бюджета за селско 
стопанство, което ще бъде представено през есента на 2011 г., ще коригира 
настоящите прогнози към една по-точна оценка на реалните нужди; в този контекст 
обръща внимание на окончателния размер на наличните целеви приходи през 2012 
г. (корекции, свързани с уравняване с оглед на съответствието, нередности и 
допълнителен налог върху млякото), който в крайна сметка ще определи размера на 
новите бюджетни кредити, които ще да бъдат одобрени в бюджета за 2012 г.; счита, 
че настоящият оставащ резерв (651,6 милиона евро) би трябвало да бъде 
достатъчен, за да покрие нуждите по тази функция при липсата на непредвидени 
обстоятелства;

37. подчертава, че през последните няколко години бюджетният орган успя, 
благодарение на специфичните обстоятелства, да използва наличните 
неразпределени средства (резерв) под тавана на тази функция, за да постигне общо 
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споразумение за годишните бюджети, като приложи точка 23 от МИС;

38. одобрява продължаващата подкрепа за програмите за предлагане на плодове в 
училищата, както и за програмата „помощ за нуждаещи се лица“; и обратно, 
изразява съжаление предвид намаляването на бюджетните средства за схемата за 
предлагане на мляко в училищата и загриженост за съкращенията по отношение на 
ветеринарните и фитосанитарните мерки;

39. подчертава, че част от разходите по функция 2 са от решаващо значение за 
изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“; подчертава, че 
приоритетните цели на тази стратегия – растеж и заетост, се изпълняват и чрез 
програмите за развитие на селските райони; счита действията по климата и 
продоволствената сигурност за две от основните предизвикателства пред Общата 
селскостопанска политика; поради това призовава за все по-голямо повишаване на 
екологосъобразността на ОСП, което следва също да допринесе за посрещането на 
огромните екологични предизвикателства, пред които е изправен ЕС, включително 
замърсяването на водите; в този контекст приветства също увеличаването на 
средствата за програмата LIFE + (съответно +4,3 % и 1,9 % в поети задължения и 
плащания);

40. подчертава, че енергийната ефективност, борбата срещу изменението на климата и 
насърчаването на възобновяемата енергия са хоризонтални приоритети, които могат 
да бъдат финансирани по няколко функции от бюджета на ЕС, и че Парламентът ще 
обърне специално внимание на тяхното финансиране, както по бюджетни редове, 
така и като цяло; настоятелно призовава Комисията да интегрира в още по-голяма 
степен тези приоритети в други политики, включително във финансовата подкрепа 
на ЕС за развиващите се страни; счита, че правилното прилагане на 
съществуващото законодателство по тези въпроси е изключително важно и поради 
това изисква от Комисията да анализира внимателно дали са необходими повече 
средства за извършването на задълбочено проучване на прилагането на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда, и да докладва на Парламента 
в тази връзка;

41. посочва, че поради политическото значение на сектора финансирането и 
съществуващите действия на Общата политика в областта на рибарството следва да 
бъдат запазени, не на последно място предвид нейната предстояща реформа; счита, 
че финансирането на интегрираната морска политика не следва да бъде в ущърб на 
финансирането на другите действия и програми в областта на рибарството по 
функция 2; също така счита, че е изключително важно да продължи да се 
контролира размерът на европейската риболовна флотилия;

Функция 3а

42. отбелязва, че общото увеличение на финансирането, предложено в ПБ за 2012 г. в 
сравнение с бюджет 2011 г. за действия, които попадат в обхвата на тази функция 
(+17,7 % в бюджетни кредити за поети задължения, +6,8 % в бюджетни кредити за
плащания), е в съответствие с нарастващите амбиции на ЕС в пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие, както е посочено в Договора от Лисабон и 



PE464.693v01-00 12/17 PR\865383BG.doc

BG

Стокхолмската програма (2010–2014 г.), които самият Европейски съвет прие през 
декември 2009 г.;

43. отбелязва, че тези увеличения са свързани най-вече с три от четирите програми за 
солидарност и управление на имиграцията: Фонда за външните граници (+38 %), 
Европейския фонд за връщане (+43 %) и Европейския фонд за интеграция на 
граждани на трети страни (+24 %); подчертава обаче, че увеличенията, които са 
предвидени по тази функция за 2012 г., са резултат само на годишната разбивка на 
многогодишните общи суми, договорени от Парламента и Съвета при приемането 
на тези програми и действия;

44. поради тази причина си задава въпроса дали представеният от Комисията ПБ 
съставлява подходящ и актуален отговор на настоящите предизвикателства, пред 
които е изправен ЕС, не на последно място в контекста на текущите събития в 
Южното Средиземноморие; припомня настоятелния си призив за адекватен и 
балансиран отговор на тези предизвикателства, като се спазват напълно вътрешните 
правила за защита и правата на човека; в частност подчертава ролята и подкрепата 
на Европейския фонд за бежанците, в това число спешните мерки в случай на 
масови притоци на бежанци, и изразява голямо съжаление, че Комисията не 
предложи увеличение на този фонд, над първоначално предвиденото във 
финансовото програмиране; 

45. отбелязва многократните призиви на Европейския съвет за укрепване на 
оперативния капацитет и ролята на Frontex; отправя искане към Комисията да 
представи всички последици за бюджета за 2012 г., произтичащи от настоящия 
преглед на Frontex, и да даде по-ясна представа за финансовото участие на 
държавите-членки във функционирането на агенцията;

46. припомня, че една трета от бюджетните кредити за 2011 г. за ШИС II са все още в 
резерв; по тази причина очаква ясно и обосновано уверение от страна на Комисията 
относно перспективите за изпълнение, при липса на което бюджетните кредити за 
2012 г. следва да бъдат разпределени за алтернативни решения;

Функция 3б

47. припомня, че функция 3б, въпреки че е най-малката функция в МФР по отношение 
на разпределените финансови средства, покрива области от основно значение за 
гражданите на Европа, като например младежта, образователни и културни 
програми, общественото здраве, защитата на потребителите, инструмента за 
гражданска защита и комуникационната политика; 

48. дълбоко съжалява, че общият размер на бюджетните кредити по тази функция 
намалява за трета поредна година, като БКПЗ се намаляват с 0,1 % (на 683,5 
милиона евро), а БКП с 0,3 % (на 645,7 милиона евро) в сравнение с бюджета за 
2011 г. (с изключение на фонд „Солидарност“ на ЕС), като остава резерв от 15,5 
милиона евро;

49. счита, че програмите и действията по тази функция играят важна роля за постигане 
на основните цели и изпълнение на водещите инициативи в стратегията „Европа 



PR\865383BG.doc 13/17 PE464.693v01-00

BG

2020“; отново заявява, че образованието, обучението и културата носят 
икономическа стойност, тъй като те допринасят за икономическия растеж и 
създаването на работни места и подкрепят развитието на активно гражданство;

50. подчертава факта, че наличният малък резерв оставя малка свобода на действие при 
предлагането на нови действия и вземането на решения за увеличаване на 
финансирането на приоритети, които засягат пряко гражданите;

51. приветства амбициите на Комисията, която предлага увеличение с 8 милиона евро 
на бюджетните кредити за 2012 г. за „Младеж в действие“ (134,6 милиона евро, 
предвидени за 2012 г.) в сравнение с първоначалното финансово програмиране; 
подчертава, че тази програма съставлява един от основните инструменти на 
водещата инициатива „Младеж в движение“ и подпомага формите на неформално 
учене и развитието на активно гражданство сред младите хора;

52. изразява съжаление, че не са предложени сходни усилия за програми като 
„МЕДИА“ и „Култура 2007“, при все че те допринасят съществено за богатството и 
разнообразието на европейската култура и подпомагат действия, които отделните 
държави-членки не биха финансирали;

53. изразява учудване, че Комисията не предложи в своя проектобюджет за 2012 г. 
специфична програма в областта на спорта, въпреки че той е вече част от 
правомощията на Съюза, произтичащи от Договора от Лисабон; счита това 
поведение за още по-изненадващо поради факта, че в бюджета за 2009, 2010 и 2011 
г. беше осигурено финансиране, макар и в ограничен размер;

54. изразява съжаление поради намалението на финансирането на Финансовия 
инструмент в областта на гражданската защита в сравнение с финансовото 
програмиране (-1,8 милиона евро) и изисква от Комисията да представи 
допълнителни разяснения за това намаление, като се има предвид, че гражданската 
защита е вече сред новите правомощия на ЕС;

Функция 4

55. отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения и плащания, изискани в ПД 
за 2012 г., са се увеличили с 2,9 % и 0,8 % в сравнение с бюджета за 2011 г., 
съответно на 9009,3 милиона евро и 7293,7 милиона евро (като се включи и 
Резервът за спешна помощ); посочва, че тези увеличения остават под увеличението, 
което предлага Комисията за бюджета като цяло;

56. изразява твърдото убеждение, че следва да се положи особено и конкретно усилие 
за оптимално, координирано използване на всички налични европейски 
инструменти (не само финансовите пакети в рамките на бюджета на ЕС, но и 
инструментите, управлявани от ЕИБ, ЕБВР и др.) и действия на държавите-членки; 
подчертава, че гъвкавостта в планирането и изпълнението на инструментите на ЕС 
трябва да продължат да бъдат подобрявани, за да осигурят възможност за адекватна 
и ефективна реакция при политически и хуманитарни кризи в трети държави, без 
обаче да излагат на риск дългосрочните политически ангажименти и приоритети;
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57. счита, че е дълг на ЕС да реагира адекватно и всеобхватно на последните 
политически събития в съседните средиземноморски страни и да осигури подкрепа 
и помощ на движенията, борещи се за демократичните ценности и установяването 
на правова държава; отново заявява, че увеличаването на финансовата помощ за 
тези страни не трябва да възпрепятства приоритетите и инструментите в полза на 
източноевропейските съседни страни;

58. предвид тези обстоятелства изразява голяма загриженост, тъй като предложеният 
резерв от 246,7 милиона евро по функция 4, въпреки че е далеч над предвидената 
през януари 2011 г. актуализация на финансовото програмиране (132,2 милиона 
евро), може да се окаже недостатъчен за посрещането на нарастващите потребности 
по функция 4, тъй като изглежда се основава на съкращения по някои от големите 
програми на ЕС; решен е да извърши допълнителни проверки и да анализира 
въздействието на тези съкращения;

59. припомня, че Парламентът и Съветът все още не са се споразумели относно 
правната основа за съпътстващите мерки в сектора на бананите и сътрудничеството 
с индустриализираните страни и другите страни и територии с висок доход (ИИС+), 
а това споразумение ще окаже въздействие върху бюджетните кредити в бюджета за 
2012 г.;

60. поради това изисква от Комисията да не свежда предстоящото си писмо за внасяне 
на корекции до бюджетните последици от прегледа на европейската политика на 
съседство, а да разгледа, използвайки при необходимост всички средства, 
предвидени в МИС, всички останали нерешени въпроси и потребности, в това число 
финансирането на Палестина и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство 
за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA), което е намалено със 100 
милиона евро в сравнение с бюджета за 2011 г., с цел да се постигне максимално 
въздействие от помощта на ЕС по света;

61. изразява съжаление предвид намалението на планираното увеличение на 
финансирането за инструмента за предприсъединителна помощ от 139 милиона 
евро на едва 79 милиона евро в сравнение с бюджета за 2011 г.;

62. отбелязва предложеното увеличение на финансирането за околната среда и 
устойчивото управление на природните ресурси (ТПОСПР) в рамките на 
Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) с 51,8 милиона евро в сравнение 
с финансовото програмиране, с цел да се осигурят средства за бързия старт на 
действията по изменението на климата; решително се противопоставя на другите 
намаления, възлизащи общо на 78 милиона евро, предприети по отношение на 
географските програми на ИСР, тъй като това би могло да възпрепятства усилията 
на ЕС да допринася за постигането на Целите на хилядолетието за развитие и 
спазването на ангажимента на ЕС, на най-високо равнище, до 2015 г. да се постигне 
целта 0,7 % от БНД да бъдат разпределяни за сътрудничество за развитие;

63. припомня, че решително ще отхвърли всички системни, квази автоматични и 
понякога необмислени съкращения от страна на другото бюджетно направление на 
административните разходи по функция 4 единствено с цел намаляване на 
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бюджетните кредити, тъй като това би лишило ЕС от средствата за правилно и 
ефикасно изпълнение на неговите програми;

Функция 5

64. отбелязва, че общите административни разходи на всички институции се 
изчисляват на 8 281 милиона евро, което представлява увеличение от 1,3 % в 
сравнение с 2011 г., в резултат на което остава резерв от 472,5 милиона евро;

65. отбелязва писмото на члена на Комисията, отговарящ за финансовото планиране и 
бюджета, от 3 февруари 2011 г., с което се поема ангажимент за увеличение на 
разходите по функция 5 с по-малко от 1 % и за неназначаване на нови служители в 
сравнение с 2011 г. и се призовават всички институции да приемат същия подход по 
отношение на развитието на своите бюджети;

66. отбелязва, че Съветът, Комисията, Сметната палата, Омбудсманът и Надзорният 
орган по защита на данните последваха този пример; подчертава, че ще извърши 
задълбочен контрол на бюджетните прогнози на другите институции, наред с 
другото предвид новите потребности и дейности, свързани с влизането в сила на 
Договора от Лисабон;

67. отчита големите усилия на Комисията да замрази собствените си административни 
разходи в номинални стойности; отбелязва, че това стана възможно чрез 
компенсиране на увеличенията, свързани със законовите и договорните задължения, 
с драстични съкращения на други административни разходи; изразява обаче 
загриженост относно евентуалните последици от съкращенията, като например 
съкращенията във връзка със обучението (-11 %) и публикациите (-17 % и -2,1 % за 
Службата за публикации);

68. подчертава, че всяко ново съкращение на бюджетните кредити за административни 
разходи за 2012 г. в рамките на раздел ІІІ, в това число на редовете за разходите за 
административна подкрепа (предишни редове BA), би могло да окаже 
неблагоприятно въздействие върху изпълнението на програмите, по-специално 
предвид новите задачи на ЕС след влизането в сила на Договора от Лисабон; 
настоява икономиите в резултат на намалените разходи за административна 
подкрепа да останат във финансовите пакети на съответните програми за постигане 
на по-добри резултати по места; подчертава освен това, че докато правомощията на 
ЕС продължават да се увеличават, тази тенденция не може да бъде устойчива в 
дългосрочен план и може да окаже неблагоприятно въздействие върху бързото, 
цялостно и ефективно изпълнение на действията и програмите на ЕС;

69. отчита усилията на Комисията да не изисква допълнителни длъжности, но гледа 
скептично на нейния ангажимент да покрие всички свои потребности, включително 
свързаните с новите приоритети и с влизането в сила на ДФЕС, само чрез вътрешно 
преразпределение на съществуващите човешки ресурси; задава си по-специално 
въпроса откъде ще бъдат преразпределени 230-те допълнителни длъжности за 
мониторинга на икономическото и финансовото състояние на държавите-членки в 
рамките на ГД „Икономически и финансови въпроси“ и какво ще бъде отражението 
от съкращаването на 70 длъжности за административна подкрепа и управление на 
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програми, вследствие на преразпределянето в рамките на конкретни генерални 
дирекции;

70. отбелязва, че 4-процентното увеличение на разходите за пенсии (в сравнение с 
+5,2 % през 2011 г. спрямо 2010 г.) предвид вълната от излизащи в пенсия 
длъжностни лица, родени през 50-те години на миналия век; приканва Комисията да 
предостави по-задълбочен анализ на дългосрочните бюджетни последици от тази 
тенденция, като същевременно разгледа евентуалните последици, преки или 
косвени, от всяка промяна в пенсионната схема на ЕС върху привлекателността, 
качеството и независимостта на работата в европейската публична администрация; 
подчертава, че всяка промяна следва да бъде предшествана от подобаващ социален 
диалог;

71. счита, че европейските училища следва да бъдат адекватно финансирани предвид 
специфичната ситуация и потребности на децата на служителите на институциите 
на ЕС; възнамерява внимателно да провери предложеното общо увеличение от 
1,7 % в сравнение с 2011 г., което е под предвиденото във финансовото 
програмиране, както и всеки от бюджетните редове за европейските училища, и ще 
извърши, по време на четенето, съответните изменения, които счита за подходящи;

Пилотни проекти – подготвителни действия

72. подчертава, че пилотните проекти и подготвителните действия са ключови средства 
за формулирането на политически приоритети и за проправянето на път за нови 
инициативи, които биха могли да се превърнат в дейности и програми на ЕС, които 
да подобрят живота на гражданите на ЕС; по тази причина възнамерява да подкрепи 
всячески своите предложения относно пилотните проекти и подготвителните 
действия в бюджета за 2012 г., като подчертава необходимостта от внимателно 
проучване на предварителната оценка на Комисията, която се очаква да бъде 
представена през юли 2011 г. с цел определянето на всеобщ и балансиран 
окончателен пакет в тази област;

73. за тази цел възнамерява да предаде на Комисията, в съответствие с приложение ІІ, 
част Г от МИС, неокончателен списък с евентуални пилотни проекти и 
подготвителни действия за бюджета за 2012 г.; очаква Комисията да предостави 
добре обоснован анализ на индикативните предложения на Парламента; подчертава, 
че този първи неокончателен списък не изключва възможността за официално 
внасяне и приемане на изменения относно пилотните проекти и подготвителните 
действия по време на четенето на бюджета в Парламента;

74. отбелязва един нов пилотен проект и пет подготвителни действия – две от които 
нови – предложени от Комисията в рамките на различни функции; заявява твърдото 
си намерение да анализира съдържанието и целите на предложените нови 
инициативи в хода на предстоящите преговори;

Агенции

75. отбелязва общото равнище от 720,8 милиона евро, предназначено за 
децентрализираните агенции на ЕС в ПБ за 2012 г., с увеличение на общото участие 
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на ЕС в сравнение с бюджета за 2011 г. от 34,6 милиона евро или +4,9 %; осъзнава, 
че това увеличение произтича предимно от една нова1 и седем започващи дейността 
си агенции2, с цел да им се осигури адекватно финансиране; подчертава значението 
на допълнителното финансиране за тези десет агенции3, обхватът на чиито задачи 
беше разширен, за да не се затрудни тяхното изпълнение; отбелязва, че 
увеличението на вноските на ЕС за агенциите, достигнали нормален ритъм на 
работа е в съответствие или дори по-ниско от корекцията във връзка с инфлацията 
(2 %), без да се наема допълнителен персонал;

76. подчертава, че бюджетните кредити, разпределени за агенциите на ЕС далеч не 
съставляват единствено административни разходи, а допринасят също така за 
постигането на целите на „Европа 2020“ и общо на целите на ЕС, съобразно 
решенията на законодателния орган; по тази причина в условията на строги 
икономии подкрепя ограничителния подход на Комисията при определянето на 
средствата от бюджета на ЕС за децентрализираните агенции на ЕС, но не одобрява
използването на целеви приходи за намаляване на вноските от бюджета на ЕС за 
зависещите от такси агенции, което Комисията използва за изкуствено увеличаване 
на резервите;

77. отбелязва, че 80 от 213-те нови длъжности в щатното разписание за агенциите (от 
общо 4 854) ще бъдат разпределени за новите или започващите дейността си 
агенции, а останалите – за агенции, обхватът на чиито задачи е бил разширен; 
отново призовава за по-специфичен подход по отношение на набирането на 
специализиран научен персонал с професионален опит, особено когато тези 
длъжности се финансират изключително от такси и следователно нямат отражение 
върху бюджета на ЕС;

78. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и 
Съвета.

                                               
1 Агенция за оперативното управление на широкомащабни ИТ системи в областта на свободата, 
сигурността и правосъдието. 
2 Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, Европейски банков орган, 
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейски орган за ценни 
книжа и пазари, Европейска агенция за сътрудничество между енергийните регулатори, Европейска 
служба за подкрепа в областта на убежището и Институт за равенство между половете.
3 Европейска агенция по химикалите (ECHA) – дейности, свързани с биоцидите, Европейска агенция по 
химикалите (ECHA) – дейности, свързани с предварителното обосновано съгласие (PIC), Европейска 
агенция за ГНСС (GSA), Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), Европейска агенция за 
морска безопасност (EMSA), Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), 
Европейска агенция по лекарствата (EMA), Европейска агенция за околната среда (ЕАОС), Агенция на 
Европейския съюз за основните права (FRA), Европейски полицейски колеж (СЕПОЛ) и Евроюст.


