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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2013 г.
(2012/2016(BUD))

Европейският парламент,

– като взе предвид проектобюджета за финансовата 2013 г., приет от Комисията на 25 
април 2012 г. (SEC(2012)270),

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

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

– като взе предвид своята резолюция от 14 март 2012 г. относно общите насоки за 
изготвянето на бюджета за 2013 г.,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 21 февруари 2012 г. относно насоките 
за бюджета за 2013 г.,

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

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по 
външни работи, комисията по развитие, комисията по международна търговия, 
комисията по бюджетен контрол, комисията по заетост и социални въпроси, 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по регионално 
развитие, комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по конституционни 
въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете и 
писмото на комисията по рибно стопанство (A7-0000/2012),

Проектобюджет за 2013 г. – обща оценка

1. припомня, че в своята резолюция от 14 март 2012 г. Европейският парламент 
постави насърчаването на растежа и създаването на работни места в центъра на 
своите приоритети, в съответствие със стратегията „Европа 2020“, като обеща по-
специално съсредоточаване на ресурси в полза на политиките и програмите, които 
са доказали приноса си за постигането на тези цели, и по-точно в подкрепа на МСП 
и младежта; приветства факта, че в проектобюджета на Комисията за 2013 г. се 
следва същата посока по отношение на конкретните приоритети, които трябва да 
бъдат подсилени;

2. признава трайните икономически и бюджетни ограничения на национално равнище, 
както и необходимостта от фискална консолидация; при все това отново изразява 
своето убеждение, че бюджетът на ЕС представлява общ и ефективен инструмент за 
инвестиции и солидарност, който е особено необходим в настоящия момент, за да 
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поражда икономически растеж и конкурентоспособност и да създава работни места 
в 27-те държави членки; подчертава, че въпреки ограничения си размер, който не 
надвишава 2 % от общите публични разходи в Съюза, бюджетът на ЕС упражнява 
реално икономическо въздействие и до момента успешно допълва политиките за 
възстановяване на държавите членки;

3. следователно възнамерява решително да защитава осигуряването на адекватни по 
размер средства в бюджета за следващата година, както е посочено в 
проектобюджета, и да се противопостави на всеки опит за намаляване на ресурсите, 
особено за политиките, чрез които се постигат растеж и заетост; счита, че бюджетът 
на ЕС, който не може да отчита дефицит, не следва да бъде жертва на неуспешните 
икономически политики на национално равнище; отбелязва, че през 2012 г. няколко 
държави членки увеличават размера на своите национални бюджети;

4. убеден е, че проявата на финансова отговорност, особено в период на криза, е от 
първостепенно значение; следователно счита, че средствата трябва да се 
съсредоточат в областите, където бюджетът на ЕС може да осигури добавена 
стойност, като в същото време могат да бъдат намалени в сектори, които отчитат 
неоправдано изоставане, ниска степен на усвояване и недостатъчно изпълнение; на 
тази основа възнамерява да определи, съвместно със своите специализирани 
комисии, както положителните, така и отрицателните приоритети за 2013 г.; за тази 
цел изисква от Комисията да предоставя на двете подразделения на бюджетния 
орган своевременно и редовно изчерпателна информация за изпълнението на 
различните програми и инициативи;

5. отбелязва, че предложеният от Комисията проектобюджет на ЕС за 2013 г. възлиза 
на 150 931,7 милиона евро в бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ) (т.е. 
+2 % в сравнение с бюджета за 2012 г.) и на 137 924,4 милиона евро в бюджетни 
кредити за плащания (БКП) (т.е. +6,8 % в сравнение с бюджета за 2012 г.); 
отбелязва, че тези суми представляват съответно 1,13 % и 1,03 % от прогнозирания 
БНД на ЕС за 2013 г.; припомня, че многогодишната финансова рамка (МФР) 
предвижда тавани от 152,502 милиарда евро за БКПЗ и 143,911 милиарда евро за 
БКП, по текущи цени;

6. разбира, че в края на програмния период Комисията съсредоточава вниманието си 
върху плащанията, тъй като възнамерява също да предложи решение във връзка с 
все по-голямото равнище на неизпълнените поети задължения (RAL); въпреки че 
споделя този подход, изразява особена загриженост предвид предложеното 
замразяване на бюджетните кредити за поети задължения на равнището на 
очаквания процент инфлация за следващата година; подчертава значението на 
поетите задължения за определянето на политическите приоритети и съответно за 
гарантиране, че необходимите инвестиции в крайна сметка ще бъдат осигурени, за 
да стимулират растежа и заетостта; не счита, че замразяването на бюджетните 
кредити за поети задължения може да се разглежда като приемлива стратегия за 
овладяване на равнището на RAL;

7. счита, че предложеното увеличение от 6,8 % в БКП в сравнение с 2012 г. е 
първоначален отговор на искането на Парламента за отговорно и реалистично 
бюджетиране; отбелязва, че увеличенията на плащанията са съсредоточени в 
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областта на конкурентоспособността и сближаването, поради по-големия брой 
искания, които се очакват от текущите проекти в тези области; напълно подкрепя 
увеличенията, които произтичат не само от минали задължения, които трябва да 
бъдат уредени, но и от реалното изпълнение на програмите, което се очаква да 
достигне оптимална скорост през последната година от текущата МФР;

8. изразява при все това скептичност относно това дали предложеното равнище на 
бюджетните кредити за плащания ще бъде достатъчно за покриване на 
действителните потребности през следващата година, особено по функции 1б и 2; 
предупреждава също, че равнището на плащанията за 2012 г. съотнесено към 
предложеното от Комисията равнище за 2013 г. ще доведе до милиарди отменени 
бюджетни кредити само по линия на политиката на сближаване; подчертава, че 
настоящото предложение ще изведе общото равнище на плащанията за периода 
2007—2013 г. до 859,4 милиарда евро, т.е. с около 66 милиарда евро по-малко от 
договорените тавани на МФР;

9. припомня, че още през 2011 г. средствата по значителен брой законни искания, по-
специално в областта на политиката на сближаване, не можаха да бъдат изплатени 
от Комисията; отбелязва, че тези искания ще трябва освен това да бъдат покрити от 
бюджета за 2012 г., който вече страда от недостиг на средства вследствие на 
ограниченото увеличение на бюджетните кредити за плащания поради позицията на 
Съвета през цялата миналогодишна бюджетна процедура; следователно призовава 
Комисията да представи възможно най-скоро проект на коригиращ бюджет, за да 
коригира това положение и да се избегне прехвърляне на плащанията от 2012 г. към 
следващата година, което би довело до неустойчиво равнище на плащанията през 
2013 г.;

10. изразява съжаление по повод нежеланието на Съвета да участва в 
междуинституционалната политическа среща относно плащанията, която 
Парламентът предложи като продължение на миналогодишната бюджетна 
помирителна процедура; счита, че една такава среща е идеалната платформа за 
постигане на единомислие между двете подразделения на бюджетния орган – преди 
изготвянето на съответните им позиции по проектобюджета – относно наличните 
данни за изпълнението и капацитета за усвояване, както и за правилно прогнозиране 
на потребностите за 2012 и 2013 г. в областта на плащанията; твърдо е убеден, че 
както беше посочено от някои делегации на Съвета, всички съмнения по отношение 
на цифрите и изчисленията на Комисията трябва да бъдат изразени, проучени и 
изяснени възможно най-скоро, за да не се превърнат в пречка за постигането на 
споразумение в рамките на тазгодишната помирителна процедура;

11. подчертава, че намаляването на равнището на бюджетните кредити за плащания под 
предложеното от Комисията ще доведе също така до допълнително увеличение на 
неизпълнените поети задължения (RAL), които в края на 2011 г. достигнаха 
безпрецедентното равнище от 207 милиона евро; следователно отново призовава 
Съвета да действа отговорно и да се въздържа от изкуствени съкращения, като 
взема предварително решение относно общото равнище на плащанията, без да 
отчита оценката на действителните потребности за постигането на договорените 
цели и ангажименти на ЕС; изисква, в случай че стане така, Съветът ясно и 
публично да посочи и обоснове кои от европейските програми или проекти следва 
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да бъдат забавени или да отпаднат напълно;

12. отбелязва, че според оценката на Комисията общо 43,7 % от ПБ за 2013 г. (т.е. 64,5 
милиарда евро) се разпределят за целите на „Европа 2020 г.“, което представлява 
увеличение от 0,2 % в сравнение с приетия бюджет за 2012 г.; оценява факта, че за 
първи път бюджетните редове и програми, които допринасят за постигането на тези 
цели, са ясно разпознаваеми в проектобюджета;

13. отбелязва общия резерв от 2,4 милиарда евро в БКПЗ в ПБ за 2013 г. и е решен да 
използва пълноценно както тези средства, така и другите механизми за гъвкавост 
съгласно МИС, според необходимостта с оглед на финансирането на целите и 
приоритетите, произтичащи от общите политически ангажименти и решения, и по-
конкретно свързаните със стратегията „Европа 2020“;

14. припомня, че годишният бюджет за 2013 г. ще бъде последният бюджет от 
настоящата многогодишна финансова рамка, чиито тавани ще бъдат отправната 
точка за следващата финансова рамка, в случай че не бъде постигнато 
споразумение, в съответствие с разпоредбите съгласно точка 30 от МИС от 17 май 
2006 г.; по тази причина е решен да води преговорите със Съвета с цел постигането 
на реалистично и адекватно равнище на бюджетните кредити за поети задължения и 
за плащания в бюджета за 2013 г., което би могло да бъде подходяща основа и за 
следващата МФР;

Функция 1а

15. отбелязва предложението на Комисията за увеличаване на задълженията по тази 
функция с 4,1 % (до 16,032 милиона евро) в сравнение с бюджета за 2012 г.; 
отбелязва, че предложените БКПЗ в размер под възможностите на финансовото 
програмиране (т.е. TEN-T, Европейски институт за иновации и технологии (EIT), 
механизма „Прогрес“) оставят по-голям резерв от 90,9 милиона евро в сравнение с 
47,7-те милиона евро съгласно финансовото програмиране; с удоволствие 
установява, че най-много са увеличени предимно БКПЗ по функция 1a, където са 
групирани по-голямата част от политиките и програмите, които пораждат растеж, 
конкурентоспособност и водят до създаването на работни места, и че тези 
увеличения отразяват приоритетите, набелязани от Парламента за 2013 г.;

16. приветства по-специално увеличенията за Седмата рамкова програма–ЕО (+6,1 %), 
Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (+7,3 %) и TEN-T 
(+6,4 %), които са сред основните фактори за постигане на целите на „Европа 2020“; 
изразява при все това съжаление, че предвид предложените от Комисията суми две 
водещи програми като Седмата рамкова програма и TEN-T всъщност ще отделят 
по-малко БКПЗ от предвиденото в съответните правни основания (Рамковата 
програма: -258,8 милиона евро, а TEN-T: -122,5 милиона евро) за последната година 
на действащата МФР;

17. счита, че значителното увеличение на плащанията със 17,8 % (до 13,552 милиона 
евро) в сравнение с бюджета за 2012 г. е реалистична прогноза за плащанията, 
необходими по тази функция, в частност за покриване на исканията за плащания по 
научноизследователски проекти през следващата година вследствие на договорните 
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задължения на Съюза; счита, че предложеното от Комисията равнище на 
плащанията е минималното равнище, необходимо по функция 1а;

18. отбелязва обосновката, приета от Комисията при предлагането на намаления в 
сравнение с финансовото програмиране, вследствие на която, според Комисията, са 
били определени възможности за икономии в рамките на бюджетните редове с 
недостатъчна степен на изпълнение, сред които Седмата рамкова програма, TEN-T, 
„Марко Поло“, „Прогрес“, статистическата програма, „Митници“ и „Фискалис“; 
решен е внимателно да анализира изпълнението по всяка от тези програми, за да 
провери целесъобразността на предложените съкращения и да предотврати 
отрицателните въздействия върху съответните програми;

19. припомня съвместната декларация от 1 декември 2011 г. относно финансирането на 
допълнителните разходи за програмата ITER за периода 2012—2013 г., в която 
Европейският парламент, Съветът и Комисията се договориха също така да 
предоставят 360 милиона евро в БКПЗ в рамките на бюджетната процедура за 
2013 г., „като се използват ефективно разпоредбите на Финансовия регламент и на 
МИС от 17 май 2006 г. и като се изключи всякакво по-нататъшно преработване на 
МФР, свързано с ITER“; изразява загриженост, че Комисията предлага 
допълнителната сума да се финансира само чрез преразпределяне на средства от 
бюджетните редове на Седмата рамкова програма, което е в противоречие с 
дългогодишната позиция на Парламента по този въпрос; отчита напълно 
твърдението на Комисията, че тази сума произтича от икономии при изпълнението 
на Седмата рамкова програма и че съкращенията по административните редове 
няма да възпрепятстват изпълнението на програмата; възнамерява да отдели 
допълнително внимание на това твърдение, както и да потърси други налични 
средства съгласно МИС и Финансовия регламент за постигането на тази цел;

20. признава основната роля на малките и средните предприятия в качеството им на 
двигатели на икономиката на ЕС и източник на 85 % от работните места през 
последните десет години; подчертава традиционните трудности, пред които са 
изправени МСП по отношение на достъпа до капиталовите пазари за 
научноизследователски и иновационни проекти и които бяха задълбочени от 
настоящата финансова криза; изразява твърдото убеждение, че бюджетът на ЕС 
следва да допринесе за преодоляването на този пазарен недостатък, чрез улесняване 
на достъпа до дългово и капиталово финансиране за иновативни МСП; в този 
контекст приветства факта, че в проектобюджета вече са включени бюджетни 
кредити за инициативата за облигации за проекти като начин за увеличаване на 
капацитета за плащания в този сектор през отваряне към частния пазар; подкрепя 
също предложеното увеличение за финансовите инструменти по Рамковата 
програма за конкурентоспособност и иновации и Програмата за предприемачество и 
иновации (с 14,7 милиона евро), което съответства на досегашното им добро 
изпълнение и повишеното търсене от страна на МСП;

21. изразява съжаление, че бюджетните кредити за програма „Прогрес“ са намалени с 
5,3 милиона евро в сравнение с финансовото програмиране, като на практика са 
възстановени равнищата от 2012 г. независимо от досегашните добри резултати на 
тази програма; изразява съжаление, че дори през последната година от действащата 
МФР Комисията не се възползва от възможността да възстанови на програмата 60-



PE489.403v01-00 8/22 PR\901386BG.doc

BG

те милиона евро, които бяха преразпределени в полза на механизма за 
микрофинансиране „Прогрес“, за което пое ангажимент през 2010 г.;

22. изразява съжаление, че вноската за водещата инициатива „Младежта в движение“ е 
леко намалена в сравнение с миналата година; подчертава в този контекст 
добавената стойност на програмите „Учене през целия живот“, „Еразъм“ и „Еразмус 
Мундус“, които в замяна на скромно финансово измерение имат голяма 
възвращаемост от гледна точка на ефективното изпълнение и положителния имидж 
на Съюза по отношение на неговите граждани; поради това се противопоставя на 
предложението за намаляване с 10,2 милиона евро в сравнение с бюджета за 2012 г. 
на средствата за програмата „Учене през целия живот“ и в съответствие с 
утвърдената си в рамките на последните бюджетни процедури позиция и отличната 
степен на изпълнение на тази програма възнамерява да увеличи бюджетните 
кредити за поети задължения по съответния бюджетен ред;

23. подчертава, че програмата TEN-T играе централна роля за постигането на целите за 
конкурентоспособност и заетост съгласно стратегията „Европа 2020“ чрез 
създаването на липсващата инфраструктура, премахването на участъците със 
затруднена пропускателна способност и осигуряването на бъдещата устойчивост на 
транспортната мрежа на ЕС; приветства предложението на Комисията за 
увеличение с около 85 милиона евро в сравнение с бюджета за 2012 г., но изисква 
допълнителни разяснения относно предложеното намаление със 118 милиона евро в 
сравнение с финансовото програмиране;

24. изразява съжаление предвид предложените от Комисията намаления на средствата 
за европейските надзорни органи в сравнение с първоначално предвиденото във 
финансовото програмиране; счита, че настоящото равнище на бюджетните кредити 
е недостатъчно, за да бъдат агенциите в състояние да изпълняват ефективно своите 
задачи; изразява следователно намерението да възстанови бюджетните кредити за 
Европейския банков орган (ЕБО) и Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) най-малко на равнището от 
2012 г., както и допълнително да подсили Европейския орган за ценни книжа и 
пазари (ЕОЦКП) предвид възложените му нови задачи;

Функция 1б

25. отбелязва, че в ПБ за 2013 г. се предвижда увеличение на БКПЗ с 3,3 % (до 54,498 
милиона евро) в сравнение с бюджета за 2012 г., 42,144 милиона евро от които са за 
структурните фондове (ЕФРР и ЕСФ), а 12,354 милиона евро – за Кохезионния 
фонд; подчертава, че намаляването в ПБ на равнището на поетите задължения за 
техническа помощ в сравнение с първоначално предвиденото във финансовото 
програмиране доведе до увеличаване на резерва до 25 милиона евро в сравнение с 
първата прогноза в размер на 0,4 милиона евро;

26. счита, че структурните фондове са инструмент от решаващо значение – както 
поради финансовия си размер, така и поради преследваните цели – за ускоряването 
на икономическото възстановяване на ЕС и за постигане на целите за растеж и 
заетост, заложени в стратегията „Европа 2020“; приветства следователно 
инициативата на Комисията да препрограмира 82 милиарда евро от 
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неразпределените структурни фондове в някои държави членки в полза на МСП и 
заетостта на младите хора, в съответствие с приоритетите на ЕП за 2013 г.; изисква 
да бъде надлежно информиран за изпълнението на тази инициатива на национално 
равнище, нейното очаквано въздействие върху растежа и заетостта и евентуалното й 
отражение върху бюджета за 2013 г.;

27. изразява изключителна загриженост във връзка със състоянието на плащанията по 
проектите за сближаване по тази функция и отбелязва, че две трети от общото 
равнище на RAL в края на 2011 г. (т.е. 135,8 милиарда евро) се дължат на неплатени 
проекти в рамките на политиката на сближаване; припомня, че в края на 2011 г. 
Комисията не можа да изплати близо 11 милиарда евро по внесени от бенефициенти 
по проектите законни искания за плащане поради липсата на достатъчно бюджетни 
кредити за плащания в бюджета; категорично посочва, че няма да приеме повторно 
възникване на това положение през 2013 г.;

28. припомня в този контекст, че 2013 г. е последната година от текущата МФР, през 
която съфинансираните проекти се изпълняват с максимална бързина и по-голямата 
част от исканията за плащане се очаква да бъдат получени в Комисията през втората 
половина на годината; подчертава освен това, че 2013 г. ще бъде година, през която 
поради изтичането на срока на действие на правилото N+3 исканията за плащане, 
подадени от дванадесет държави членки ще трябва да се представят за два годишни 
транша поети задължения (траншове за 2010 и 2011 г., съответно съобразно 
правилото N+3 или N+2); следователно счита, че предложеното увеличение на 
бюджетните кредити за плащания с 11,7 % (до 48,975 милиона евро) е минимално, 
тъй като в сравнение с миналата година, както посочва Комисията, то се отнася 
единствено за 2013 г. с презумпцията, че потребностите от плащания от 
предходните години са вече покрити;

29. счита, че това увеличение на плащанията е само първата стъпка за покриване на 
действителните потребности по текущите проекти и отново изразява своята 
загриженост за възможен недостиг на средства в областта на политиката на 
сближаване; следователно се противопоставя на всяко възможно намаляване на 
равнището на плащанията в сравнение с предложения размер, включен в ПБ за 
2013 г.;

30. призовава също така Комисията и Съвета, в случай че бюджетните кредити за 
плащания се окажат недостатъчни за покриване на действителните потребности 
през тази година, своевременно да представят и приемат коригиращ бюджет, като 
по този начин изпълнят поетия съвместен ангажимент съгласно 
междуинституционалната декларация от декември 2011 г.;

Функция 2

31. отбелязва, че в ПБ за 2013 г. се предлага увеличение на БКПЗ с 0,6 % (до 60,307 
милиона евро) , а на БКП – с 1,6 % (до 57,964 милиона евро) в сравнение с бюджета 
за 2012 г.; подчертава, че тези равнища остават под увеличението, което предлага 
Комисията за бюджета като цяло; отбелязва, че тези увеличения се дължат отчасти 
на продължаващото постепенно въвеждане на преките плащания за новите държави 
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членки и на необходимостта от допълнителни средства за проекти за развитие на 
селските райони; подчертава, че за 2013 г. предложените средства за интервенции 
на пазара са с 419 милиона по-малко в сравнение с бюджета за 2012 г.;

32. отбелязва, че планираният резерв от 809 милиона евро за подтавана на разходите, 
свързани с пазара, и преките помощи по функция 2 представлява значително 
увеличение на средствата в сравнение с 2012 г., което според Комисията се дължи 
най-вече на еднократна последица от прекратяването на Фонда за преструктуриране
на захарната промишленост; изразява задоволство, че този резерв означава, че 
механизмът за финансова дисциплина няма да се прилага през 2013 г.; подчертава 
факта, че по тази функция е необходим достатъчен резерв за облекчаване на 
евентуална криза в селскостопанския сектор, както стана през последните години с 
кризата с бактерията Еscherichia coli;

33. подчертава, че 2013 г. е последната година от настоящия програмен период, поради 
което трябва да бъде осигурено адекватно равнище на бюджетните кредити за 
плащания по функция 2 за покриване по-специално на потребностите в рамките на 
текущите проекти за развитие на селските райони и LIFE +;

34. посочва, че функция 2 способства постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“ 
за растеж и заетост, по-специално чрез своите програми за развитие на селските 
райони; подчертава необходимостта да се подкрепят МСП в селските райони, в 
качеството им на основен източник на работни места, конкретно насочени към 
младите хора; във връзка с това приветства предложеното увеличение на БКПЗ с 
1,3 % (до 14,808 милиона евро) за развитие на селските райони;

35. отбелязва, че бюджетните кредити за функция 2 са по-малко от прогнозираните 
потребности, тъй като се очаква целевите приходи в бюджета на ЕФГЗ да бъдат по-
високи през 2013 г. (1 332,8 милиона евро) в сравнение с 2012 г. (1 010 милиона 
евро); отбелязва, че разликата произтича от остатъчното салдо на временния фонд 
за преструктуриране на захарната промишленост (647,8 милиона евро), а целевите 
приходи от решенията за уравняване на сметки се очаква да бъдат по-ниски, 
отколкото през 2012 г. (400 милиона евро в проектобюджета за 2013 г. в сравнение с 
600 милиона евро в бюджета за 2012 г.); припомня, че настоящите прогнози ще 
бъдат коригирани през есента в съответствие с реалните нужди посредством 
писмото за внасяне на корекции в бюджета за селското стопанство;

36. припомня, че нестабилността на цените в този сектор е сериозен повод за 
загриженост и подкрепя мерки за борба със спекулациите със селскостопански 
стоки; настоятелно призовава Комисията и Съвета да наблюдават внимателно 
събитията на селскостопанските пазари; в този контекст припомня на Комисията за 
искането на Парламента да се създаде обсерватория за цените и маржовете, за да се 
постигне по-добра сравнимост на цените и по-голяма прозрачност при определяне 
на цените на хранителните продукти, във връзка с което досега не са предприети 
действия;

37. отбелязва, че действията във връзка с климата и целите за опазване на околната 
среда са приоритет, записан в стратегията „Европа 2020“, по отношение на който 
трябва да бъдат предприети конкретни действия, които да бъдат изпълнени в 
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рамките на различните програми; в този контекст приветства предложението за 
увеличаване на БКПЗ с 3,3 % до 366,6 милиона евро за LIFE + и счита, че следва да 
се прилага хоризонтален подход, като устойчивият растеж стане хоризонтален 
приоритет, заложен във всички политики на ЕС;

38. счита за важно да се запази финансовата подкрепа за общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР) с оглед нейната предстояща реформа; подчертава по-
специално необходимостта да се подкрепят малките и средните предприятия в 
сектора на рибарството, както и достъпа до работни места за младите хора в тази 
област;  приветства в тази връзка предложеното увеличение на финансовите 
средства за Европейския фонд за рибарство със съответно 2,2 % (до 687,2 милиона 
евро) в БКПЗ и 7,3 % (до 523,5 милиона евро) в БКП в сравнение с бюджета за 2012 
г.;

Функция 3а

39. отбелязва, че общото нарастване на финансирането, предложено в ПБ за 2013 г. –
1 392,2 милиона евро и 928,3 милиона евро съответно за поети задължения и 
плащания – в сравнение с бюджета за 2012 г. за действията, включени в тази 
функция, е 1,8 % (с 24,42 милиона евро) в БКПЗ и 11,1 % в БКП; счита, че това е в 
съответствие с нарастващите амбиции на ЕС в областта на свободата, сигурността и 
правосъдието;

40. подчертава необходимостта от увеличаване на бюджетните кредити за 
киберсигурността в сектора на информатиката поради огромните щети, които
увеличаващата се престъпна дейност в тази област причинява на националните 
икономики на ЕС; отбелязва, че в противоречие с финансовото програмиране се 
предвижда намаление с 64,4 милиона евро за програмата „Предотвратяване и борба 
с престъпността“ в сравнение с бюджета за 2012 г., въпреки че в обхвата на 
програмата трябваше също така да са включени киберпрестъпността и незаконното 
използване на интернет;

41. призовава за продължаване на подкрепата за FRONTEX, както и за наскоро 
създадените агенции по тази функция (Европейската служба за подкрепа в областта 
на убежището и широкомащабни информационни системи в частност); отбелязва 
намалението с 8,9 % (- 7,3 милиона евро) на вноската за Европейската полицейска 
служба (ЕВРОПОЛ) в сравнение с бюджета за 2012 г. и очаква Комисията да 
предостави допълнителни подробности относно това предложение за намаление;

42. отбелязва, че намалението с 30 милиона евро за програмата ВИС и прекратяването 
на Евродак (- 0,5 милиона евро) ще бъдат компенсирани с прехвърлянето на тези
задачи и съответните бюджетни кредити към новата агенция за оперативното 
управление на широкомащабни информационни системи;

43. оценява предложеното от Комисията увеличение с 9,8 милиона евро за Европейския 
бежански фонд в сравнение с бюджета за 2012 г., което е в съответствие с линията, 
възприета в предходните години; отбелязва увеличението с 19 % на разпределените 
бюджетни кредити за Фонда за външните граници до 415,5 милиона евро, което се 
ограничава до половината от  предвиденото във финансовото програмиране; 
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припомня настоятелното си искане за адекватен и балансиран отговор на 
предизвикателствата с оглед на управлението на легалната миграция и забавяне на 
нелегалната миграция;

Функция 3б

44. 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; в тази връзка изразява 
съжаление, че за 2013 г. отново се предвижда общите бюджетни кредити по тази 
функция да бъдат намалени в сравнение с бюджета за 2012 г. чрез намаляване на 
БКПЗ с 1,2 % (26,08 милиона евро) и на БКП с 0,4 %, като се изключи фонд 
„Солидарност“;

45. въз основа на доброто изпълнение на програмата „Младежта в действие“ в 
предходните години, приветства увеличеното финансиране за тази програма през 
2013 г. в размер на 140,45 милиона евро, което представлява увеличение с 0,8 
милиона евро в сравнение с бюджета за 2012 г. и с 16,5 милиона евро в сравнение с 
финансовото програмиране;

46. като оценява увеличението на бюджетните кредити за поети задължения в 
сравнение с бюджета за 2012 г. за програмата „Култура“ (+1,4 %), за „Медиа 2007“ 
(+1,1 %) и за действието на Съюза в областта на здравеопазването (+3,1 %), 
същевременно внимателно ще анализира причините за намаляването на 
бюджетните кредити за „Европа на гражданите“, за действието на Съюза в областта 
на политиката за защита на потребителите и за Медиа Мундус;

47. изразява критично отношение към намалението на бюджетните кредити за поети 
задължения за комуникационни дейности в сравнение с бюджета за 2012 г. в 
момент, когато пропастта между Европейския съюз и неговите граждани е по-ясно 
изразена от всякога, както е видно от постоянно намаляващата избирателна 
активност на изборите за Европейски парламент; убеден е в необходимостта от 
увеличаване на усилията за комуникация и съответно финансиране, за да се 
гарантира видимостта на институциите на Европейския съюз и да се покаже техният 
принос за преодоляване на икономическата и финансова криза;

48. подчертава факта, че тази година отново е оставен много ограничен марж (25,6 
милиона евро) по тази функция, което ще позволи малка свобода за действие, ако са 
необходими нови действия или решения относно приоритети за финансиране, които 
засягат пряко гражданите;

Функция 4

49. отбелязва, че бюджетните кредити за поети задължения и за плащания, представени 
в ПБ за 2013 г., бележат увеличение с 0,7 % и 5,1 % в сравнение с бюджета за 2012 
г., в размер съответно на 9 467,2 милиона евро и 7 311,6 милиона евро; посочва, че 
тези увеличения остават под увеличението, което предлага Комисията за бюджета 
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като цяло;

50. припомня необходимостта от по-добра координация и съгласуваност на усилията 
във финансирането на външните действия на Съюза и държавите членки, за да се 
избегне припокриване и дублиране на ограничените ресурси; подчертава, че е 
необходимо да се насърчи сътрудничеството и синхронизирането на действията с 
други международни, местни и регионални донори, с цел оптимизиране на 
използването на средствата и постигане на взаимодействие; във времена на 
икономически затруднения е важно също така да се увеличи гъвкавостта в 
програмирането и прилагането на инструментите и да се допълнят оскъдните 
ресурси с инструменти, които имат ефект на лоста, което ще позволи използването 
и повторната употреба на инвестирани и генерирани финансови средства;

51. отбелязва значителното увеличение в размер на 272,3 милиона евро в предложения 
марж за функция 4 в сравнение с финансовото програмиране за 2013 г. (от 119,6 
милиона евро на 391,9 милиона евро), което е нетният ефект от увеличението на 
бюджетните кредити за поети задължения за Европейския инструмент за съседство 
и партньорство (увеличени с 51,7 милиона евро), финансовия инструмент за 
сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход ICI 
и ICI + (надвишаващи финансовото програмиране с 0,3 милиона евро) и 
намаляването на ръста на бюджетните кредити за поети задължения за 
Гаранционния фонд (-104,5 милиона евро), Инструмента за предприсъединителна 
помощ (-99,3 милиона евро), макрофинансовата помощ (-37,4 милиона евро), 
Инструмента за сътрудничество за развитие (-28,6 милиона евро), Инструмента за 
стабилност (- 41,4 милиона евро); изразява загриженост във връзка с факта, че 
Комисията не е предоставила достатъчно обяснение защо е необходимо такова 
значително редуциране на някои програми в сравнение с финансовото 
програмиране; подчертава, че докато принципът за рационализиране на проекти, 
които не са усвоени напълно, трябва да се приветства, ако води до икономии от 
ефективност, намаляването на бюджетните кредити не следва да се осъществява 
извън съответните бюджетни редове; предупреждава, че използването на 
изкуствено висок марж като инструмент за водене на преговори в бюджетната 
процедура не може да се разглежда като добра бюджетна практика;

52. счита, че все още е необходимо достатъчно равнище на финансова помощ от ЕС за 
Палестинската власт и Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските 
бежанци в Близкия изток (UNRWA), с цел да се предприемат адекватни и 
всеобхватни действия във връзка с политическата и хуманитарната ситуация в 
Близкия изток и мирния процес;

53. отбелязва факта, че освен административните разходи в проектобюджета не са 
записани никакви бюджетни кредити във връзка с присъединяването на Хърватия 
през юли 2013 г.; очаква предвиденото в точка 29 от МИС преразглеждане на МФР 
да бъде прието бързо и призовава Комисията да представи предложение за 
съответните допълнителни бюджетни кредити, веднага след като Актът за 
присъединяване бъде ратифициран от всички държави членки;

54. отчита факта, че с присъединяването на Хърватия към Съюза средствата по ИПП ще 
бъдат намалени с 67,6 милиона евро; при все това изразява загриженост, че 
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Комисията предлага значително намаляване на подкрепата за изграждане на 
институционален капацитет за страните кандидатки (-29,14 милиона евро в 
сравнение с 2012 г.), докато същият бюджетен ред за потенциалните кандидати 
получава допълнителни средства (+10,5 милиона евро в сравнение с 2012 г.); 
припомня, че институционалният капацитет е от изключително значение за 
правилното използване на финансирането от Съюза и е еднакво важен както за 
страните кандидатки, така и за потенциалните кандидатки; отбелязва предлаганото 
увеличение на БКПЗ за ИПП в областта на развитието на селските райони, което е 
10,2 % в сравнение с бюджета за 2012 г.;

55. отново заявява, че особено във време на строги икономии бюджетните кредити за 
поети задължения следва да бъдат внимателно планирани за всеки бюджетен ред, 
свързан с ОВППС, за да се гарантира, че парите от ЕС се насочват към мерките, за 
които са необходими в най-голяма степен, като се вземат предвид, доколкото е 
възможно,  гъвкавостта и непредсказуемостта на операциите по ОВППС; 
внимателно ще анализира увеличението с 9,2 % на БКПЗ за ОВППС през 2013 г.;

56. признава необходимостта от действия в отговор на трансрегионални заплахи в 
областта на организираната престъпност, трафика, защитата на критични 
инфраструктурни обекти и заплахите за общественото здраве и борбата с 
тероризма; призовава обаче Комисията да представи доказателства относно 
необходимостта от увеличение на финансовите средства за тези мерки с 50 % през 
2013 г.;

Функция 5

57. отбелязва, че общите административни разходи на всички институции се 
изчисляват на 8 544,4 милиона евро, което представлява увеличение с 3,2 % в 
сравнение с 2012 г., в резултат на което остава марж от 636,6 милиона евро, 
включително допълнителните разходи, свързани с присъединяването на Хърватия;

58. подчертава, че това увеличение се дължи основно на правни или договорни 
задължения, като например пенсии или корекциите във възнагражденията; 
отбелязва обаче, че Комисията спази и дори надхвърли ангажимента си да запази 
номиналното увеличение на бюджетните кредити за административни разходи на 
Комисията по функция 5 под прогнозната инфлация от 1,9 % в сравнение с 2012 г., 
както е представено в писмото от 23 януари 2012 г. на члена на Комисията, 
отговарящ за бюджета и финансовото планиране;

59. разбира, че това е постигнато чрез намаляване на броя на постовете в щатното 
разписание на Комисията с повече от 1 % още за 2013 г., особено в областта на 
административната подкрепа, бюджетното управление и борбата с измамите, както 
и чрез допълнителни съкращения в други административни разходи; изисква 
допълнителни обяснения относно реалната нужда от пристъпване към такива 
намаления на персонала с цел замразяване на административните разходи в реално 
изражение, като се има предвид, че Комисията успя да замрази своите 
административни разходи в номинално изражение през 2012 г., без да се прибягва 
до каквото и да е намаляване на персонала;
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60. приветства тези усилия за бюджетна консолидация на административните разходи 
във време на икономически и бюджетни ограничения на национално равнище; 
изразява обаче загриженост относно неблагоприятното въздействие, което тези 
мерки могат да окажат върху бързото, правилно и ефективно изпълнение на 
действията и програмите на ЕС, особено във време, когато правомощията на ЕС 
продължават да се увеличават и към Съюза се присъединяват нови държави членки; 
приветства представянето на тези области, в които е предвиден повече персонал, 
като например европейското икономическо управление, единния пазар, сигурността 
и правосъдието, но изисква подобна информация и за тези области на политиката и 
видове постове, където са направени съкращения на персонала в сравнение с 2012 
г.;

61. в този контекст отново заявява, че всяко подобно намаляване на персонала следва 
да се основава на предварителна оценка на въздействието и да отчита напълно, 
наред с другото, правните задължения на Съюза, приоритетите на ЕС, както и 
новите правомощия и нарасналите задачи на институциите, произтичащи от 
договорите; подчертава, че тази оценка следва също така внимателно да вземе 
предвид последиците за различните генерални дирекции и служби, по-специално 
предвид техния размер и натовареност, както и различните видове постове, които са 
засегнати, както са представени в годишния аналитичен преглед на Комисията в 
областта на човешките ресурси (създаване на политики, управление на програми, 
административна подкрепа, управление на бюджета и борба с измамите, езикови и 
др.);

62. подчертава, че за много области на действие на ЕС следва да се осигури достатъчно 
персонал с оглед на етапа на изпълнението на програмите, нови приоритети и други 
събития; следователно ще наблюдава внимателно цялостното развитие на персонала 
в различните генерални дирекции и служби също така и в светлината на 
приоритетите, представени в настоящия доклад; в допълнение към по-подробната 
информация в това отношение, изисква от Комисията да започне такава подробна 
оценка на въздействието на предложените масови съкращения на персонала, като 
вземе предвид също така в по-дългосрочен план всяко допълнително намаляване на 
персонала на Комисията, и да докладва на Парламента; настоява, че това ще бъде 
предпоставка за бюджетния орган да разгледа приемането, в зависимост от 
резултатите, на това намаление с 1 % на персонала и евентуално да одобри целта на 
Комисията да намали до 2018 г. персонала в Комисията с 5 % спрямо 2013 г.;

63. счита, че Европейските училища следва да бъдат адекватно финансирани, за да се 
вземе предвид специфичното положение на децата на служителите на институциите 
на ЕС; отбелязва предлаганото общо разпределение на средства в размер на 180,7 
милиона евро, което представлява увеличение с 6,8 % в сравнение с 2012 г. и 
надхвърля сумите от финансовото програмиране; възнамерява внимателно да 
провери всеки от бюджетните редове за Европейските училища и да извърши, по 
време на четенето в Парламента, съответните промени, които счита за подходящи в 
тази връзка;

Пилотни проекти – подготвителни действия
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64. подчертава значението на пилотните проекти и подготвителните действия като 
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; възнамерява да 
пристъпи към определяне на балансиран пакет от пилотни проекти и подготвителни 
действия въз основа на оценката на Комисията и като внимателно разгледа 
устойчивостта и дълготрайността на получените целеви резултати;

65. в съответствие с приложение ІІ, част Г от МИС ще предаде на Комисията първи 
неокончателен списък с евентуални пилотни проекти и подготвителни действия за 
бюджета за 2013 г.; очаква Комисията да предостави добре обоснован анализ на 
индикативните предложения на Парламента; подчертава, че този 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;

66. припомня, че в бюджета за 2012 г. бяха приети общо 70 пилотни проекта и 
подготвителни действия в общ размер на 105,45 милиона евро под формата на БКПЗ 
във всички функции; подчертава, че ако бюджетният орган приеме за 2013 г. 
пилотни проекти и подготвителни действия в подобен размер и с подобно 
разпределение между функциите, 54 % от маржа по функция 1a, 27 % от маржа по 
функция 3а и 37 % по функция 3б вече ще бъдат използвани;

67. отбелязва предложението на Комисията за четири подготвителни действия и два 
пилотни проекта в общ размер на 15,5 милиона евро под формата на БКПЗ; 
възнамерява да анализира внимателно целите и съдържанието на тези предложения 
и да извърши проверка на исканите суми;

Агенции

68. отбелязва общата сума от 748 милиона евро (т.е. 0,5 % от общия бюджет на ЕС), 
отделена за децентрализираните агенции на ЕС в ПБ за 2013 г., което води до 
увеличение в общата вноска на ЕС (включително целевите приходи) в сравнение с 
бюджета за 2012 г. в размер на 24 милиона евро, или +3,2 %; осъзнава, че това 
увеличение произтича предимно от осемте започващи дейността си агенции, с цел 
да им се осигури адекватно финансиране, както и от седемте агенции, обхватът на 
чиито задачи беше разширен, за да не се затрудни тяхното изпълнение;  отбелязва, 
че вноската на ЕС за агенциите, функциониращи в пълна степен, намалява в 
номинално изражение, но при увеличение на персонала с 1,2 %; отбелязва, че 
агенциите разполагат с общо 5 115 поста по щатно разписание като цяло, т.е. 
увеличение от 257 поста, които се отнасят главно до агенции с нови задачи или 
чиято дейност се намира в начална фаза;

69. изразява обаче загриженост, че за първи път Комисията намали бюджетните 
искания на почти всички агенции, които са били в съответствие със средствата по 
финансовото програмиране като цяло, включително и на тези агенции, които 
принадлежат към приоритетите на Парламента, на обща стойност от около 44 
милиона евро; внимателно ще анализира методологията, обосновката и възможните 
последици от тези съкращения; подчертава още веднъж, че бюджетните кредити, 
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разпределени за агенциите на ЕС, далеч не съставляват единствено 
административни разходи, а допринасят също така за постигането на целите на 
„Европа 2020“ и на целите на ЕС като цяло, съобразно решенията на 
законодателния орган;

* * *

70. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и 
Съвета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ТРИСТРАННА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С БЮДЖЕТА ОТ 26 
МАРТ 2012 г. – ПРОЕКТ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЯ „Дати за бюджетната процедура 

и условия за функционирането на помирителния комитет през 2012 г.“

ТРИСТРАННА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С БЮДЖЕТА

26 март 2012 г.

ПРОЕКТ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Дати за бюджетната процедура и условия за функционирането на помирителния 

комитет през 2012 г.

Европейският парламент, Съветът и Комисията припомнят съвместната си декларация 

от 30 ноември 2009 г. относно преходните мерки, в която се определя календара на 

бюджетната процедура за 2011 г. и се определя, че бъдещите бюджетни процедури ще 

следват сходен график, освен ако не е договорено друго. Графикът следва съответно да 

се актуализира за бюджетната процедура за 2013 г.

А. Във връзка с това те се споразумяват за следните основни дати за 2012 г.:

1. Тристранни разговори ще бъдат свикани на 9 юли сутринта преди приемането на 

позицията на Съвета;

2. Съветът ще завърши своето четене най-късно до тридесетата седмица (края на 

юли);

3. Комисията по бюджети към Европейския парламент ще гласува измененията на 

позицията на Съвета най-късно до края на четиридесет и първата седмица 

(началото на октомври);

4. Тристранни разговори ще бъдат свикани на 17 октомври следобед преди четенето 

в Европейския парламент;

5. На пленарно заседание Европейският парламент ще гласува в рамките на своето 

четене през четиридесет и третата седмица;

6. Помирителният период ще започне на 24 октомври. Ако е необходимо, в 

съответствие с разпоредбите на член 314, параграф 4, буква в) от ДФЕС, 
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помирителната процедура ще продължи до 13 ноември 2012 г. (включително);

7. Помирителният комитет ще проведе заседание на 26 октомври следобед в 

Европейския парламент, а на 9 ноември — в Съвета; Сесиите на помирителния 

комитет ще бъдат подготвени от тристранни разговори, които ще се състоят на 

31 октомври сутринта и на 7 ноември сутринта; по време на помирителния период 

от 21 дни могат да бъдат проведени допълнителни тристранни разговори.

Б. Те се споразумяват по условията за функционирането на помирителния комитет, 

както са посочени в приложението.



PE489.403v01-00 20/22 PR\901386BG.doc

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия за функционирането на помирителния комитет през 2012 г.

1. Ако Европейският парламент гласува изменения на позицията на Съвета, по 
време на същата пленарна сесия председателят на Съвета ще вземе под внимание 
различията в позициите на двете институции и ще даде своето съгласие на 
председателя на Европейския парламент за незабавното свикване на 
помирителния комитет. Писмото, с което се свиква помирителният комитет, ще 
бъде изпратено в същия ден, в който се е провело гласуването в пленарен състав, 
а помирителният период ще започне на следващия ден. Периодът от 21 дни се 
изчислява съгласно Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 за определяне на 
правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове.

2. Ако Съветът не е в състояние да одобри всички изменения, гласувани от 
Европейския парламент, той ще потвърди позицията си с писмо, изпратено преди 
датата, планирана за първото заседание на помирителния комитет, предвидена в 
точка А.7 по-горе. В този случай помирителният комитет ще действа съгласно 
условията, посочени в следните точки.

3. На разположение на помирителния комитет1 ще бъде предоставен общ набор от 
документи (информационни документи), в които се съпоставят различните етапи 
на бюджетната процедура. В него ще бъдат включени стойности по бюджетни 
редове2, общи суми по функциите от финансовата рамка и сравнителен документ 
за стойностите и за забележките по бюджета с измененията по бюджетни редове 
за всички бюджетни редове, които се считат за технически „отворени“. Тези 
документи ще бъдат класифицирани по бюджетната номенклатура.
В комплекта с информационни документи за помирителния комитет ще бъдат 
включени и други документи3.

4. С оглед на постигането на споразумение до края на помирителния период, по 
време на тристранните разговори: 

                                               
1 Тези етапи ще включват: бюджета за 2012 г. (включително приетите коригиращи бюджети);

първоначалния проектобюджет; позицията на Съвета по проектобюджета; направените от 
Европейския парламент изменения на позицията на Съвета и писмата за внасяне на корекции, 
представени от Комисията. За сравнение, първоначалният проектобюджет ще включва само тези 
писма за внасяне на корекции, разгледани на четенията и в Съвета, и в Европейския парламент.

2 Бюджетните редове, които се считат за технически затворени, ще бъдат подчертани в 
информационните документи.За технически затворен се счита редът, по който между Европейския 
парламент и Съвета няма изразено несъгласие и за който не е представено писмо за внасяне на 
корекции, без да се засяга окончателното решение на помирителния комитет.

3 В т.ч. писмо от Комисията за осъществимостта във връзка с позицията на Съвета и измененията, 
внесени от Европейския парламент; писмо за внасяне на корекции за селското стопанство (при 
необходимост и други области); евентуално, изготвената от Комисията през есента бележка за 
ранно предупреждение за изпълнението на бюджета; и евентуалните писма от други институции 
относно позицията на Съвета и измененията, внесени от Европейския парламент.
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o ще се определи обхватът на преговорите по бюджетните въпроси, които 
трябва да бъдат разгледани;

o ще бъдат обсъдени нерешените въпроси, определени в предходното тире, с 
оглед на постигането на споразумение, което да бъде одобрено от 
помирителния комитет;

o ще бъдат разгледани тематични въпроси, включително по функциите в 
многогодишната финансова рамка.

Съвместно ще се изготвят примерни заключения — по време на тристранните 
разговори или непосредствено след всеки от тях, едновременно с дневния ред за 
следващото заседание. Тези заключения ще бъдат регистрирани от институцията, 
която е домакин на тристранните разговори, и ще се считат за временно одобрени 
след 24 часа, без да се засяга окончателното решение на помирителния комитет.

5. На заседанията си помирителният комитет ще разполага със заключенията от 
тристранните разговори и с документ с бюджетните редове, по които в хода на 
тристранните разговори е било постигнато предварително съгласие, с цел 
евентуалното им одобряване.

6. Общият проект, предвиден в член 314, параграф 5 от ДФЕС, се изготвя от 
секретариатите на Европейския парламент и на Съвета с помощта на Комисията. 
Той се състои от писмо за предаване, адресирано до председателите на 
Европейския парламент и на Съвета, което съдържа датата на споразумението, 
постигнато в помирителния комитет, и от приложения, които включват:

o стойности по бюджетни редове за всички бюджетни позиции1 и общи 
стойности по функциите от финансовата рамка;

o консолидиран документ, съдържащ стойностите и окончателния текст на 
одобрените изменения на проектобюджета2 или позицията на Съвета;

Помирителният комитет може също да одобри евентуалните съвместни изявления 
във връзка с бюджета за 2013 г.

7. Общият проект ще бъде преведен (от службите на Европейския парламент) на 
всички езици и ще бъде представен за одобрение на двата клона на бюджетния 
орган в 14-дневен срок от датата, последваща датата на постигане на 
споразумение по общия проект съгласно точка 6 по-горе.

Бюджетът ще подлежи на финализиране от юрист-лингвистите след приемането 
на общия проект, като приложенията в общия проект се интегрират с бюджетните 
редове, неизменени в хода на помирителната процедура.

                                               
1 Бюджетни редове, неизменени спрямо проектобюджета или позицията на Съвета, ще бъдат 

подчертани.
2 Включително писмата за внасяне на корекции, разгледани на четенията и в Съвета, и в 

Европейския парламент.
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8. Институцията, която е домакин на тристранните разговори или на заседанието на 
помирителния комитет, ще осигури необходимите устни преводачески услуги за 
пълния езиков режим, приложим за заседанията на помирителния комитет, и за 
езиков режим според конкретните нужди за тристранните разговори.

Институцията, която е домакин на заседанието, ще осигури възпроизвеждането и 
разпространението на работните документи.

Службите на трите институции ще си сътрудничат за въвеждането на резултатите 
от преговорите с цел финализиране на общия проект.


