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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа (2010/2211(INI))

Европейският парламент,

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

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 312 от него,

– като взе предвид своята резолюция от 29 март 2007 г. относно бъдещето на 
собствените ресурси на Европейския съюз2,

– като взе предвид Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. 
относно системата на собствени ресурси на Европейските общности3 и неговите 
плавила за прилагане, 

– като взе предвид съобщението на Комисията относно „Преглед на бюджета на 
ЕС“ (COM(2010)0700), 

– като взе предвид своето решение от 16 юни 2010 г. за създаване на специална 
комисия по политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив 
Европейски съюз след 2013 г.4,

– като взе предвид приноса от страна на австрийския Nationalrat, чешката камара, 
датския Folkentinget, естонския Riigikogu, ирландския Oireachtas, литовския 
Seimas, латвийския Saeima, холандската Tweede Kamer, и шведския Riksdagen,

– като взе предвид член 184 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на специалната комисията по политическите 
предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 
2013 г. и становищата на комисията по развитие, на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните, на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика, на комисията по транспорт и туризъм, на комисията по 
регионално развитие, на комисията по земеделие и развитие на селските райони, 
както и на комисията по култура и образование (А7-0000/2011), 

A. като има предвид, че Парламентът взе решение да създаде специална комисия със 
                                               
1 ОВ С 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
2 ОВ C 27 E, 31.1.2008 г., стр. 214.
3 ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.
4 Приети текстове, P6_TA(2010)0225.
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следния мандат:

a) да определи политическите приоритети на Парламента за МФР след 2013 г.,
както в законодателен, така и в бюджетен аспект,

б) да направи оценка на необходимите на Съюза финансови средства за 
постигането на неговите цели и провеждането на неговите политики за 
периода, който започва на 1 януари 2014 г.,

в) да определи продължителността на следващата МФР,

г) да предложи, в съответствие с тези приоритети и цели, структура за бъдещата 
МФР, като в нея се посочват основните области на дейност на Съюза,

д) да представи насоки за индикативно разпределение на средства между и в 
рамките на различните функции за разходната част на МФР съобразно 
приоритетите и предлаганата структура;

е) да определи връзката между реформата на системата на финансиране на 
бюджета на ЕС и преразглеждането на разходите, така че комисията по 
бюджети да разполага със солидна основа при преговорите относно новата 
МФР,

Б. като има предвид, че специалната комисия следва да представи окончателния си 
доклад преди Комисията да представи предложенията си относно следващата 
МФР,

В. като има предвид, че влизането в сила на Договора от Лисабон укрепва 
политиките на ЕС и създава нови области на компетентност – нещо, което би 
следвало да бъде отразено в следващата МФР,

Г. като има предвид, че предизвикателствата, пред които са изправени Съюзът и 
неговите граждани, а именно световната икономическа криза, бързият възход на 
нововъзникващите икономики, преходът към общество с ниски въглеродни 
емисии, застаряването на населението, застрашаващо устойчивостта на социалния 
му модел, изместването на световното разпределение на производството и 
спестяванията в посока към нововъзникващите икономики, както и заплахите от 
тероризъм и организирана престъпност, изискват силна ответна реакция от страна 
на Съюза и неговите държави-членки,

Д. като има предвид, че гражданите на ЕС са станали по-взискателни по отношение 
на Съюза, както и по-критични към неговите постижения; като има предвид, че 
ангажираността на обществеността към ЕС ще се възстанови единствено когато 
гражданите се убедят, че ЕС служи по-успешно на техните ценности и интереси,

Е. като има предвид, че стратегията„Европа 2020“ следва да помогне на Европа да се 
възстанови от кризата и да излезе от нея по-силна чрез създаване на работни 
места и интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; като има предвид, че тази 
стратегия се базира на пет водещи за Съюза цели, свързани с насърчаването на 
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заетостта, подобряване на условията за иновации, научни изследвания и развитие, 
постигане на целите в областта на изменението на климата и енергетиката, 
подобряване на образователните равнища и насърчаване на социалното 
приобщаване, по-специално посредством намаляване на бедността,

Ж. като има предвид, че бюджетът на Съюза може да бъде мощен фактор за 
реформи; и като има предвид, че неговото въздействие може да бъде увеличено, 
при условие че мобилизира допълнителни източници на частно финансиране в 
подкрепа на инвестициите, като по този начин поеме ролята на катализатор при 
умножаване на резултатите от разходването на средства на Съюза, 

З. като има предвид, че принципът на доброто финансово управление е един от 
основните принципи за изпълнението на бюджета на Съюза; като има предвид 
също така, че много държави-членки предприемат трудни фискални промени в 
националния си бюджет; и като има предвид, че доброто финансово управление –
ефикасност, ефективност и икономии – е от все по-голямо значение за публичните 
разходи, както на равнище Съюза, така и на равнище държави-членки,  

И. като има предвид, че разпоредбите за периодичното адаптиране на разходните 
програми в зависимост от променящите се нужди и обстоятелства се оказаха 
недостатъчни; като има предвид, че комплексното естество на регламентите и 
правилата се оказа една от пречките пред успешното управление и 
функционирането на системите за контрол,

Й. като има предвид, че първите четири години от настоящата МФР за 2007–2013 г. 
извадиха наяве ограниченията на капацитета на финансовата рамка за 
приспособяване към нови развития и приоритети, без това да става за сметка на 
вече съществуващите; като има също така предвид, че настоящата МФР се оказа 
неспособна да реагира бързо на новите ангажименти като например „Галилео“, 
ITER, инструмента за прехрана или Европейския план за икономическо 
възстановяване,

К. като има предвид, че настоящата система на собствени ресурси, основаваща се на 
приноса на държавите-членки, е прекалено сложна, непрозрачна, недостатъчно 
обвързана със съществуващите съюзни политики и също така й липсва 
справедливост, особено що се отнася до механизмите за корекции, за чието 
съществуване вече няма аргументация,

Част І: Ключови предизвикателства 

1. счита, че бъдещите предизвикателства – били те демографски, свързани с 
изменението на климата или с недостига на енергийни източници – са твърде 
мащабни, за да може която и да била държава-членка да се справи с тях сама; 
изразява убеждението си, че именно в това отношение ЕС, като едно цяло, което е 
много повече от съвкупността от своите държави-членки, може да докаже 
стойността си; 

2. отбелязва, че кризата и сериозните ограничения в публичните разходи 
допълнително затрудняват държавите-членки да отбележат напредък в стремежа 
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си към икономическо и социално сближаване и да участват в пълна степен във 
вътрешния пазар; счита, че Съюзът има капацитета да мисли и действа в защита 
на дългосрочните интереси на гражданите на ЕС и е в по-малка степен ограничен 
в своите действия от политическите реалности, осуетяващи дългосрочното 
планиране;

Изграждане на общество, основано на знанието

3. изтъква, че кризата извади наяве структурните предизвикателства, с които ще 
трябва да се справят по-голямата част от икономиките на държавите-членки: по-
ниска от оптималната производителност, структурна безработица, недостатъчна 
гъвкавост на пазара на труда, остарели умения и слаб растеж; 

4. напомня, че ако се запазят настоящите инвестиционни тенденции, до 2025 г. Азия 
може да заеме челна позиция в областта на научноизследователската дейност и 
технологичното развитие, изпреварвайки ЕС и Съединените щати; отбелязва, че 
Съюзът изостава също така в областта на висшето образование, тъй като едва 30 
европейски университета се нареждат сред 100-те най-добри в света; изтъква 
също така, че Европа изостава и в надпреварата за умения и обръща внимание на 
факта, че до 2020 г. още 16 милиона работни места ще изискват високи 
квалификации, като в същото време търсенето за нискоквалифицирана работна 
ръка ще спадне с 12 милиона работни места;

Демографското предизвикателство

5. настоява, че Съюзът трябва да положи усилия за справяне с демографските 
предизвикателства; отбелязва, че съчетанието от по-малък брой работещо 
население и по-голям дял на хората, излизащи в пенсия, ще натовари 
допълнително неговите социални системи и икономическата му 
конкурентоспособност; 

Предизвикателства, свързани с климата и ресурсите

6. предупреждава, че нарастването на световното население от 6 на 9 млрд. души ще 
засили световната конкуренция за природни ресурси и ще окаже допълнителен 
натиск върху околната среда. отбелязва, че търсенето на храни е вероятно да 
нарасне със 70% до 2050 г., както и че неефективното управление на суровините 
излага гражданите на вредни и скъпоструващи ценови шокове, излагайки на 
опасност икономическата сигурност и допринасяйки за изменението на климата; 

7. обръща внимание на нарастващото световно потребление на енергия, както и на 
факта, че зависимостта от вноса на енергия се очаква да се засили и до 2050 г. 
Съюзът да започне да внася близо две трети от необходимата му енергия ; 
предупреждава, че колебанията на цените и несигурността на доставките ще се 
задълбочават и от политическата нестабилност в богатите на енергийни ресурси 
страни;

Вътрешна и външна сигурност и лични свободи
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8. счита, че глобализацията засили усещането за уязвимост, като разми границите 
между вътрешните и външните форми на сигурност; изразява убеждението си, че 
поради тази причина справянето с предизвикателствата на сигурността на 21-ви 
век, при обезпечаване на личните свободи, изисква глобално и изпреварващо 
реагиране, което може да бъде осъществено единствено от сила от мащаба на 
Съюза;

Европа в света: към позитивно отстояване на позициите

9. изразява убеждението си, че в качеството си на важна политическа, икономическа 
и търговска сила ЕС трябва да играе своята пълноценна роля на международната 
сцена; припомня, че Договорът от Лисабон предоставя нови инструменти за по-
добро прокарване на европейските интереси в световен мащаб; изтъква, че 
Съюзът ще демонстрира добавена стойност на глобалната сцена и ще повлияе на 
глобалните политически решения единствено при условие, че действа колективно; 
настоява, че е необходимо по-силното външно представителство да бъде 
съпроводено с по-силна вътрешна координация;

Постигане на добро управление 

10. изразява убеждението си, че укрепването на чувството на ангажираност на 
обществеността към ЕС трябва да се превърне в движеща сила на колективното 
действие; изразява убеждението си, че постигането на „добро управление“ със 
сигурност е най-мощното средство на ЕС за гарантиране на трайната обвързаност 
и ангажимент на неговите граждани; 

Част II: Оптимизиране на резултатите: ролята на бюджета на ЕС

Европейската добавена стойност и цената на „отказа от Европа”

11. подчертава, че разходването на средства от страна на ЕС, посредством  
обединяването на ресурси и осигуряването на  мащабни икономии, може да 
изгради европейска добавена стойност (ЕДС), допринасяйки по този начин за 
постигането на договорени цели на политики по един по-ефективен начин и при 
намаляване на националните разходи;

12. счита, че наред със залегналата в Договора от Лисабон проверка на прилагането 
на принципа на субсидиарността посредством националните парламенти, за всяко 
законодателно предложение от значение за бюджета, следва да бъде 
осъществявана оценка на ЕДС;  при все това подчертава факта, че оценката на 
ЕДС не бива да се ограничава до "подхода на таблицата", както и че 
политическата оценка трябва да прецени дали планираните действия ще 
допринесат ефикасно за постигането на общите за ЕС цели и дали ще създадат 
европейски обществени блага; 

13. подчертава, че ЕДС може да бъде генерирана не само посредством разходване на 
средства, но също така и посредством европейско законодателство и 
координиране на националните политики; подчертава, че правилното политическо 
съчетание между законодателство, координация и разходване на средства трябва 
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да бъде подлагано на оценка при всяка намеса;

14. отбелязва поетия от Комисията ангажимент за стартирането на цялостен анализ на 
"цената на отказа от Европа" за държавите-членки и националните бюджети; 
призовава Комисията да публикува този доклад навреме, за да може да бъде взет 
предвид при преговорите по следващата МФР;

15. отново изтъква необходимостта от по-добра координация между европейския и 
националните бюджети; счита, че новият механизъм за координация на 
икономическата и бюджетната политика (т.нар. „Европейско полугодие“) ще бъде 
от решаващо значение за постигане на желаното бюджетно взаимодействие 
между бюджета на ЕС и националните бюджети;

Ефикасен бюджет

16. счита, че ако принципът на ЕДС следва да бъде използван за насочване на 
бъдещите решение, определящи приоритетите при разходването на средства, то 
ефикасното и ефективно използване на отпусканите средства следва да насочва 
прилагането на различните политики и дейности; 

17. счита, че с цел постигането на оптимални резултати по отношение на растежа и 
развитието на място, следва да бъде дадено предимство на подобряването на 
взаимодействието и на интегрирания подход между различните сектори, 
разработването на ориентирани към постигането на резултати политики, 
използването на ограничителни условия и, когато това е необходимо – на фактори 
за успеваемост и показатели за резултати;

Използване на бюджета за стимулиране на инвестициите

18. счита, че в контекста на сериозните ограничения на публичните финанси, 
привличането на допълнителен капитал ще бъде от решаващо значение за 
достигането на значителните равнища на инвестиции, необходими за постигане на 
целите на политиките на стратегията„Европа 2020“; подчертава по-специално 
необходимостта от постигане на максимален ефект от използването на 
европейското финансиране, посредством мобилизиране, обединяване и 
експлоатиране на публичните и частните финансови средства в полза на 
инфраструктурите и мащабните проекти от европейско значение;

19. отбелязва развитието от 90-те години насам на институционализираните 
публично-частни партньорства в Съюза, наред с другото в транспортния сектор, в 
областта на обществените сгради и оборудване, както и по отношение на околната 
среда, като форма на сътрудничество между публичните органи и частния сектор, 
с цел подобряване на инфраструктурите и на стратегическите публични услуги; 
при все това изразява безпокойство по отношение на проблема с условните 
финансови задължения и социалната цена, произтичащи от провалилите се ПЧП;

20. отбелязва като цяло положителния изминал опит от употребата на иновативни 
финансови инструменти – включително механизмите за комбиниране на заеми и 
безвъзмездна помощ и за споделяне на рискове, като например Инструмента за 
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гарантиране на заеми по проекти в областта на Трансевропейската транспортна 
мрежа, Инструмента за финансиране с поделяне на риска и инструментите на 
структурната политика (JEREMIE, JESSICA, JASPERS и JASMINE)- с оглед 
постигането на специфични цели на политики; счита, че Съюзът следва да 
предприеме действия за разширяване на системата на иновативно финансиране, 
след точна оценка на публичните и частните инвестиционни нужди; ето защо 
призовава за същностно укрепване на регулаторната, бюджетната и оперативната 
рамка на тези механизми, с оглед обезпечаването на тяхната ефективност по 
отношение на стимулирането на инвестициите и правилното използване на 
средствата на ЕС, както и с оглед гарантирането на нужния контрол, докладване и 
отчетност;

21. признава, че финансовата криза направи частните инвеститори по-предпазливи по 
отношение на финансирането на проекти на ЕС и разкри необходимостта от 
възстановяване на доверието, за да могат големите инвестиционни проекти да 
привлекат подкрепата, от която се нуждаят;  изтъква, че за привличането и 
мобилизирането на частни средства в полза на проекти от интерес за ЕС, особено 
в случаите, в които тези проекти не се считат за търговски жизнеустойчиви, ще 
бъде нужна подкрепата на бюджета на ЕС;

22. ето защо приветства проекта на стратегията„Европа 2020“ "Инициатива за 
облигации", в качеството й на механизъм за поделяне на риска с Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ), предоставящ подкрепа от бюджета на ЕС в 
определени граници за компании, издаващи облигации за финансирането на 
широкомащабни проекти и инфраструктурни схеми; призовава Комисията да 
представи пълно предложение относно проекта за облигации на ЕС, като 
оползотвори наличния опит от съвместните инструменти на ЕС и ЕИБ, и да 
включи ясни и прозрачни критерии за допустимост и селекция на проектите; 

Гарантиране на добро финансово управление

23. счита, че подобряването на изпълнението и качественото изразходване на 
средствата следва да представляват водещи принципи за постигане на оптимално 
използване на бюджета на ЕС и за проектирането и управлението на програмите и 
дейностите след 2013 г.;

24. освен това подчертава, че при проектирането на разходните програми следва да се 
обръща възможно най-голямо внимание на принципите на яснота на целите, 
съгласуваност и допълняемост на инструментите и действията, хармонизация и 
опростяване на правилата за допустимост и за изпълнение, прозрачност и пълна 
отчетност, по която е постигнато единство; 

25. подчертава по-специално, че опростяването на правилата и процедурите следва да 
бъде ключов хоризонтален приоритет, и изразява убеждението си, че 
преразглеждането на Финансовия регламент следва да има съществена роля в това 
отношение;

26. подчертава, че подобряването на финансовото управление в Съюза трябва да се 
подкрепя, като се следи отблизо напредъкът в Комисията и в държавите-членки; 
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настоява, че държавите-членки следва да поемат отговорност по отношение на 
управлението на ЕС;

27. изразява твърдото си убеждение, че е необходима оценката на силните и слабите 
страни на управлението и системата за контрол на всяка държава-членка в 
отделните области на политиката с цел да се подобри качеството на управлението 
и контрола на средствата на ЕС от страна на държавите-членки; освен това 
изразява убеждението си, че за да се увеличи ефикасността и ефективността на 
използването на средствата на ЕС, е необходимо по-добро управление и по-добър, 
а не по-засилен контрол;

28. подчертава, че институционалният капацитет е един от ключовите елементи за 
успешно развитие, изпълнение и мониторинг на политиките на Съюза; в 
съответствие с това счита, че укрепването на институционалния и 
административния капацитет на национално, регионално и местно равнище би 
могло да бъде в основата на структурното приспособяване и да допринесе за 
гладкото и успешно усвояване на ресурсите на ЕС;

Част III: Политически приоритети 

29. припомня, че влизането в сила на Договора от Лисабон засилва съюзните 
политики и дава на Съюза значителни нови прерогативи, по-специално в 
областите на външната дейност, спорта, космическото пространство, изменението 
на климата, енергетиката, туризма и гражданската защита; подчертава, че това 
изисква достатъчни финансови ресурси;

Бюджет в подкрепа на целите на „Европа 2020“

30. изразява убеждението си, че стратегията „Европа 2020“ следва да представлява 
политическата референция за следващата МФР; същевременно поддържа 
позицията, че „Европа 2020“ не представлява всеобхватна стратегия, покриваща 
всички области на политиката на ЕС; подчертава, че другите политики, 
основаващи се на Договора, които си поставят различни цели, също ще трябва да 
бъдат надлежно отразени в следващата МФР; 

31. въпреки това подчертава, че понастоящем съдържанието на стратегията „Европа 
2020“, като например водещите цели, водещите предложения, проблемните 
области и показателите, продължава да е с много общ характер; подчертава, че 
този набор от инициативи би могъл да бъде осъществен единствено чрез 
конкретни ангажименти от страна на държавите-членки в техните национални 
програми за реформа и чрез конкретни и последователни законодателни 
предложения; 

32. освен това подчертава, че стратегия „Европа 2020“ може да бъде надеждна само 
ако е адекватно финансирана; призовава следващата МФР да отразява амбициите 
на стратегията „Европа 2020“ и изисква от Комисията и държавите-членки да 
изготвят надеждна рамка за финансиране, която по-специално да гарантира 
адекватно финансиране на водещите инициативи на стратегията; във връзка с това 
твърди, че задачите, ресурсите и отговорностите трябва да бъдат ясно определени 
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и добре съгласувани между Съюза и държавите-членки; призовава Комисията да 
изясни бюджетните аспекти на водещите инициативи, тъй като тези приоритетни 
планове за действие преминават през всички политики, финансирани от бюджета 
на ЕС;

33. предупреждава, че развитието на десетгодишната стратегия „Европа 2020“ 
изисква достатъчна бюджетна гъвкавост, за да се гарантира подходящо 
привеждане на бюджетните средства в съответствие с развиващите се 
обстоятелства и приоритети; 

Бюджет в подкрепа на икономическото управление 

34. подчертава факта, че съгласно сега действащия Европейски механизъм за 
финансова стабилизация до 60 милиарда евро гаранции по заеми трябва да бъдат 
покрити от разликата между тавана на собствените средства и включените в 
годишния бюджет разходи; отбелязва допълнителните задължения, за които е 
постигнато споразумение в контекста на средносрочната финансова помощ за 
държави-членки извън еврозоната и които трябва да бъдат покрити от същата 
разлика; 

35. призовава европейското полугодие да осигури по-добра бюджетна координация и 
взаимодействие между Съюза и държавите-членки, като по този начин се увеличи 
ЕДС; призовава европейското полугодие също така да засили икономическата 
координация между държавите-членки и да осигури по-добро икономическо 
управление на Еврозоната, като по този начин намали необходимостта от 
използване на механизма за финансова стабилизация;

36. изразява несъгласието си с това, че Европейският механизъм за стабилизация след 
2013 г. следва да бъде организиран единствено на междуправителствен принцип;
подчертава липсата на демократичен контрол и отчетност в 
междуправителствения подход; счита, че следва да бъде създадена връзка за 
възможна намеса на бюджета на ЕС в системата за гаранции и подчертава 
предимствата на отчитането на Съюзния метод; счита, че това може да доведе до 
промени в решението за собствените ресурси;

Знания за растеж и заетост 

Научни изследвания и иновации

37. счита, че Европа се нуждае от взаимно съгласувани усилия, за да бъде постигната 
целта на стратегия „Европа 2020“ за изразходване на 3% от БВП за 
научноизследователска и развойна дейност, с цел създаването на европейско 
научно пространство и на „Съюз за иновации“; 

38. подчертава необходимостта от засилване, стимулиране и гарантиране на 
финансовите средства за научноизследователска и развойната дейност в Съюза 
чрез значително повишаване на съответните разходи за периода след 2013 г., по-
конкретно за Осмата рамкова програма за изследвания; подчертава, че 
увеличаването на средствата трябва да бъде съчетано с подход, който е 
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ориентиран и основан на резултатите, както и с радикално опростяване на 
процедурите за финансиране;

39. изразява убеждението си, че иновационните европейски предприятия не се 
нуждаят единствено от субсидии, а и от повече свобода и по-добър достъп до 
финансиране; подчертава във връзка с това, важната роля, която ЕИБ следва да 
играе и по-конкретно счита, че следва да нарасне броят на постоянните продукти 
за поделяне на риска, предлагани от ЕИБ чрез механизма за финансиране с 
поделяне на риска;

40. признава ролята на Европейския институт за иновации и технологии като основен 
двигател на устойчивото развитие и конкурентоспособността на ЕС, постигано 
чрез подкрепата за водещи в световен мащаб иновации, и призовава за 
разширяване и надлежно финансиране на общностите на знанието и иновациите; 
подчертава значението на Европейския научно-изследователски съвет за 
предоставяне на най-новите научни достижения на бъдещи изобретатели;

Промишленост и МСП

41. припомня, че малките и средни предприятия (МСП) представляват ключов 
двигател за икономически растеж, конкурентоспособност, иновации и заетост и 
признава важната им роля за осигуряването на възстановяване и на тласък на 
икономиката на ЕС; приветства поради тази причина факта, че стратегия „Европа 
2020“ поставя ударение върху индустриалната политика, именно чрез водещата 
инициатива „Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията“ и 
подчертава необходимостта от засилване на свързаните с МСП действия в други 
водещи инициативи;

42. призовава малките и средни предприятия и предприемачите да бъдат поставени в 
сърцето на стратегия „Европа 2020“; поставя изискване, съответно, в следващата 
МФР да се окаже засилена подкрепа за всички инструменти и програми, целящи 
насърчаването на МСП, по-конкретно на Програмата за конкурентоспособност и 
иновации; подчертава също необходимостта от по-голям достъп и 
приспособяване на финансовите инструменти към нуждите на МСП, наред с 
другото, чрез увеличаване и разширяване на гаранционните инструменти по 
Програмата за конкурентоспособност и иновации и механизма за финансиране с 
поделяне на риска по силата на Рамковата програма за изследвания;

Програма в областта на цифровите технологии

43. счита, че ЕС следва да играе водеща роля в създаването и прилагането на ИКТ; 
подчертава необходимостта от развитие на свободното движение на съдържание и 
знания, т.нар „пета свобода“; подчертава, значението на бързото изпълнение на 
програмата на Съюза в областта на цифровите технологии и продължаването на 
усилията за осигуряване до 2020 г. на повсеместен и високоскоростен достъп до 
фиксирани и мобилни високоскоростни широколентови мрежи за всички 
граждани и потребители, особено в по-слабо развитите региони; 

Въздушно пространство и космос
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44. подчертава стратегическото значение на големите проекти в тази област: 
европейските глобални навигационни спътникови системи („Галилео“ и 
“Европейска геостационарна служба за навигационно покритие” (EGNOS)) и на 
програмите за глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС) за 
единно европейско небе; настоява, че предвид присъщите дълги начални етапи и 
равнищата на вече предвидените за тези проекти капиталови инвестиции, е 
необходим достатъчен и последователен финансов ангажимент за периодите на 
финансово планиране; 

Правилните умения за работната сила на бъдещето

45. изтъква значението на осигуряването на подходящо финансиране на програмите 
за образование, мобилност и обучение през целия живот, тъй като това би имало 
огромен принос в борбата против безработицата и за достигане на основната цел 
на стратегията „Европа 2020“ за 75% дял на заетостта;

46. счита, че водещата инициатива относно новите умения и работни места следва да 
отдели по-голямо внимание на учениците, прекъснали училище, по-възрастните 
лица, лица с увреждания, лица в неравнопоставено положение и мигранти; 
подчертава, че Европейския социален фонд (ЕСФ) следва да предостави на 
разположение достатъчно ресурси за мерки, насочени към подобряването на 
достъпа до пазара на труда, за борба с безработицата и социалното отчуждение; 

Устойчиво развитие

Обща селскостопанска политика

47. потвърждава, че ОСП следва да бъде насочена към това да допринася за успеха на 
стратегия „Европа 2020“ и че двата стълба на ОСП могат да направят ценен 
допълнителен принос към стратегията; подчертава, че ОСП е здраво вкоренена в 
Договора от Лисабон, който определя нейните цели и задачи; 

48. подчертава, че ОСП изпълнява мултифункционална роля за осигуряване на 
обществени блага, извън рамките на селскостопанския пазар, като например 
гарантира продоволствената сигурност на Съюза, посредством поддържане на 
производството от земеделските земи на територията на цяла Европа, моделира 
разнообразието на ландшафта, укрепва биоразнообразието и хуманното 
отношение към животните и се бори с обезлюдяването на селските райони;

49. призовава Комисията да представи предложения за реформиране на ОСП с цел 
подобряване на ефективността и ефикасността на разпределянето на бюджета на 
ОСП, наред с другото чрез по-справедливото разпределение на преките плащания, 
чрез по-голямо обвързване с условията за предоставяне на обществени услуги, 
които обществото очаква, и чрез по-прецизно използване на плащанията, с цел 
гарантиране постигането на най-добра полза от обществени средства;

50. настоява, предвид широкия спектър от цели и задачи, които ОСП е призвана да 
изпълни, сумите, определени за ОСП за бюджетната 2013 г., да бъдат поне 
запазени за следващия период на финансово програмиране; 
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51. призовава за повишена координация между Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) и други кохезионни и структурни фондове, с цел да се укрепи 
териториалният подход; отправя искане към Комисията да провери до каква 
степен може да се повишат положителните ефекти от сътрудничеството по 
отношение на финансирането на неселскостопански дейности по ЕЗФРСР и други 
свързани с това инструменти;

Рибарство

52. изтъква, че секторът на рибарството и дейностите, свързани с него, често 
представляват единствен източник на препитание и заетост, по-конкретно в 
крайбрежните, островните и отдалечените региони; счита, че за да постигне 
своите средносрочни и дългосрочни цели за един стабилен и устойчив сектор на 
рибарството и за да улесни възстановяването на запасите от риба, както и да се 
бори със социалните аспекти, свързани с необходимото рационализиране на 
рибарските дейности, общата политика в областта на рибарството след 2013 г. ще 
се нуждае от подходящо финансиране; подчертава необходимостта от това 
помощта да се измести към по-устойчиви рибарски практики, очаква, че 
разходите, свързани с икономическата диверсификация в региони, където 
рибарството запада, както и тези за координация на контрола, ще нарастват за 
периода на следващата МФР; 

Изменение на климата и енергийна ефективност;

53. подчертава, че Съюзът следва да оглави прехода към устойчива икономика и да 
насърчава преминаването към ниско въглеродно общество, за да се запази 
конкурентоспособността на европейската индустрия и гарантира чиста и 
здравословна околна среда; подчертава, че това следва да бъде постигнато наред с 
другото чрез намаляване на консумацията на енергия, децентрализирането на 
енергийните доставки, повишено използване на енергия от възобновяеми 
източници и осигуряване на устойчивостта на екосистемите; 

54. подчертава необходимостта от хоризонтален подход, който съчетава мерките за 
борба с изменението на климата и за намаляване на емисиите на парникови газове 
във всички свързани с това области на политиката, включително във външните 
политики; изразява убеденост, че законодателството и съобразените със 
специфичните условия разходи на ЕС представляват ключов елемент за 
постигането на целите на „Европа 2020“ в тази област; счита, че действията в 
областта на изменението на климата следва да бъдат рационализирани във всички 
свързани с това разходни части;

55. застъпва становището, че една от основните цели на стратегия„Европа 2020“ е 
справяне с предизвикателството за устойчивост, чрез въвеждане на екологични 
критерии и увеличаване на ефикасността на използване на ресурсите и на 
енергийната ефективност в борбата с изменението на климата; 

56. подкрепя, съответно, предложението, изразено в Прегледа на бюджета, направен 
от Комисията, да се включи задължението за отбелязване по прозрачен начин кога 
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секторните програми са насърчили целите „20/20/20“, свързани с климата и 
енергетиката и конкретизирани в стратегия „Европа 2020“, и са допринесли за 
постигане на целите на водещата инициатива „Ресурсна ефективност за Европа”; 

Енергетика

57. изразява убеждение, че делът на енергетиката в следващата МФР следва да бъде 
увеличен; счита, че новите технологии и технологиите за енергия от 
възобновяеми източници, политиките за енергийна ефективност и пестене на 
енергия следва да останат ключови приоритети; призовава Комисията да 
разработи конкретни целеви показатели и да гарантира, че договорените цели се 
постигат и че в рамките на европейския семестър за координация на политиките 
върху тях може да се упражнява контрол; 

58. подчертава необходимостта от увеличаване на средствата за научни изследвания, 
технологично развитие и демонстрационни дейности в областта на енергетиката 
за развитието на чиста енергия, достъпна за всички; подчертава липсата на 
финансиране за вече приетия Европейски стратегически план за енергийните 
технологии (план SET) и призовава за неговото цялостно прилагане по време на 
следващата МФР; 

Свързана Европа

Трансевропейски енергийни мрежи

59. подчертава неотложната необходимост от модернизиране и осъвременяване на 
европейската енергийна инфраструктура, от развитие на интелигентни мрежи и от 
изграждането на вътрешни връзки, необходими за осъществяване на вътрешния 
пазар на енергия и за повишаване на сигурността на доставките, както и от 
постигане на енергийните и климатичните цели; заема становището, че в тази 
област са необходими значителни инвестиции от около 1000 милиарда евро;  
подчертава необходимостта от максимизиране на въздействието на европейското 
финансиране и възможностите, предоставяни от иновативните финансови 
инструменти за финансиране на приоритетни ключови европейски проекти за 
енергийна инфраструктура; 

Трансевропейски транспортни мрежи

60. счита, че трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) осигуряват важна 
европейска добавена стойност тъй като допринасят за премахването на забавящи 
потока отсечки и гарантират изграждането на транс-гранична инфраструктура, в 
която държавите-членки не биха инвестирали сами; счита, че TEN-T следва да 
бъдат ключов приоритет на следващата МФР;

61. счита, че е необходимо увеличаване на средствата за TEN-T, както и повишена 
степен на координация между наличните за TEN-T средства и средствата за 
транспортни проекти от кохезионния фонд ; счита, че разходите от кохезионния 
фонд следва да се правят в зависимост от спазването на общите принципи на 
европейската транспортна политика;
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62. призовава Комисията да вземе предвид по-конкретно необходимостта от 
изместване на товаро- и пътникопотоците към по-устойчиви транспортни потоци 
при осигуряване на по-ефикасна интермодалност; счита, че очакваният преглед на 
насоките за трансевропейските транспортни мрежи трябва да разгледа въпроса за 
взаимната използваемост на националните железопътни мрежи и да въведе 
обвързване с условията за разхода на средства на ЕС за изграждане на истинска 
политика за единна европейски железопътна политика;

Сближаване за растеж и заетост

63. подчертава, че европейската добавена стойност от политиката на сближаване е 
неоспорима, тъй като тази политика представлява добре установен механизъм за 
създаване на растеж и работни места и в продължение на десетилетия 
представлява една от най-важните, видими и успешни политики на Съюза; 
изтъква обаче, че модерната политика на сближаване трябва да предприема 
редица структурни реформи, да отговоря на новите предизвикателства, пред 
които се изправя Съюзът, и да насърчава допълнителните ефекти от 
сътрудничеството с други политики и инструменти по места; 

64. подчертава доминиращата роля на политиката на сближаване за постигането на 
целите на „Европа 2020“ и заема становището, че една стабилна и самостоятелна 
политика на сближаването представлява предварително условие за успешното 
изпълняване на тази стратегия; подчертава, че поради своя хоризонтален характер 
политиката на сближаване допринася в значителна степен за спазване на всичките 
три приоритета на стратегията „Европа 2020“, именно интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж; 

65. изтъква, че една успешна и силна политика на сближаване се нуждае от 
подходящо финансово обезпечаване, което в никакъв случай не бива да бъде по-
малко от това за текущия програмен период; в този контекст отново припомня 
своето настоятелно искане да се гарантира, че при следващата МФР 
неизразходваните или отписани от кохезионните фондове средства ще останат в 
бюджета, определен за сближаване и няма да бъдат върнати на държавите-членки; 

66. отправя искане Комисията да изготви конкретни предложения, за да гарантира по-
силно тематично концентриране на средства за сближаване по приоритетите на 
„Европа 2020“ и счита, че следва да се създаде система, насочена в по-голяма 
степен към постигането на резултати от настоящата практика на „заделяне на 
средства“; във връзка с това приветства намерението на Комисията, в контекста 
на договорите за партньорство за развитие и инвестиции и оперативните 
програми, да постигне съгласие с всяка държава-членка или регион относно 
специфичните условия и предпоставки за постигане на набелязаните цели; 

67. счита за изключително важно използването на ресурсите по възможно най-
ефикасен и ефективен начин, чрез подобряване на координацията и създаване на 
по-големи ефекти от взаимодействието между ЕФРР, ЕСФ, кохезионния фонд, 
ЕЗФРСР и Европейския фонд за рибарство (ЕФР); счита, че създаването на обща 
стратегическа рамка, очертаваща общите инвестиционни приоритети за всички 
тези фондове, представлява значителна стъпка в тази насока; изразява 
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убеждението, че ЕСФ трябва да остане неотменна част от политиката на 
сближаване; 

68. счита, че градовете могат да играят важна роля в регионалното развитие и на 
място да допринесат за справяне с икономическите и социални различия; изтъква 
във връзка с това, необходимостта от засилен и по-концентриран подход към 
урбанистичното измерение на политиката на сближаване; 

69. припомня, че една от основните критики, насочени към политиката на 
сближаване, е свързана със сложността на нейните правила; изтъква значението 
на опростяването на правилата и процедурите на тази политика, на намаляването 
на сложността и административната тежест, както и на по-прозрачното и 
ефективно разпределение на средствата за градовете, общините и регионите; 
подчертава, че честотата на проверките следва да бъде съразмерна с риска от 
нередности, в съответствие с принципа на пропорционалност; 

70. подчертава необходимостта от подход в политиката на сближаване, ориентиран в 
по-голяма степен към постигането на резултати, и призовава за подобряване на 
системите за мониторинг и оценка по отношение на неговото прилагане; счита, че 
създаването на конкретни и измерими индикатори на резултатите следва да бъде 
разглеждано като предварително условие за измерване на действително 
постигнатия напредък по приетите цели; приветства предложението на Комисията 
за последваща и текуща оценка и оценка на въздействието за всяка оперативна 
програма;

71. отправя предупреждение към подчиняването на кохезионните фондове на някакъв 
вид макроикономически условия, свързани с Пакта за растеж и стабилност, тъй 
като това би противоречало на самите цели, които политиката на сближаване 
трябва да следва; 

72. изразява особена загриженост от бавното стартиране на оперативните програми в 
началото на всеки програмен период, поради, наред с други причини, фазата на 
припокриване със завършването на предишните програми; обръща внимание на 
факта, че този проблем трябва да бъде решаван навреме чрез отстраняване на 
факторите, които допринасят за подобни закъснения; 

73. насърчава местните и регионалните органи да се възползват във възможно най-
голяма степен от иновативните финансови инструменти;

Гражданство

Насърчаване на европейската култура и разнообразие

74. подчертава, че насърчаването на европейското гражданство има пряко 
въздействие върху ежедневието на европейците и че то допринася за по-добро 
разбиране на възможностите, предоставяни от съюзните политики;

75. изтъква, че политиките, свързани с младежта и културата, представляват 
първостепенни приоритети, особено в контекста на стратегията „Европа 2020“; 
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изрично подчертава, че цялостният потенциал на тези политики може да бъде 
реализиран само, ако те са подсигурени с подходящо финансиране; 

Пространство на свобода, сигурност и правосъдие

76. отбелязва, че икономическия, културния и социален растеж на Съюза могат да 
съществуват в една стабилна, законова и сигурна среда, която защитава 
гражданските свободи; счита във връзка с това, че ефикасните политики на 
вътрешни работи представляват предварително условие за икономическо 
възстановяване и елемент от първостепенно значение в по-широк политически и 
стратегически контекст; подчертава значимата роля на политиките на „вътрешни 
работи“ във външното измерение на Съюза; 

77. подчертава необходимостта от интегриран подход към наболелите въпроси в 
областта на имиграцията и на убежището, както и към управлението на външните 
граници на Съюза, с достатъчно финансиране и в дух на солидарност между 
всички държави-членки; 

78. отбелязва, че делът в бюджета на Съюза за финансирането на пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие е сравнително малък и подчертава, че в бъдещата 
МФР за тези политики трябва да се задели подходящо и обективно обосновано
финансиране, с цел да се даде възможност на Съюза да изпълнява своите дейности, 
особено тези, свързани с нови задачи, както са посочени в Стокхолмската 
програма и в Договора от Лисабон;

Глобализирана Европа

79. поради непредсказуемия характер на външните събития и нововъзникващи 
международни кризи и извънредни ситуации, повтаря своята дълбока загриженост 
от хроничния недостиг на финансови средства и особено от изострените 
проблеми относно гъвкавостта при изпълнението на външните дейности на
Съюза; подчертава, следователно, необходимостта от премахване на 
несъответствието между амбициите и ресурсите във външната политика, чрез 
осигуряване на подходящо финансиране и ефикасни механизми за гъвкавост, с 
цел да се даде възможност на Съюза да реагира на глобални предизвикателства и 
непредвидени събития; повтаря своето искане, бюджетните разходи, свързани с 
поемането на нови ангажименти и задачи от страна на Съюза да бъдат добавени 
към предвидените средства, за да се предотврати поставянето под въпрос на 
съществуващите приоритети; 

80. посочва несъответствието между равнището на глобалната финансова помощ, 
предоставяна от Съюза и неговото често ограничено влияние при съответни 
преговори и подчертава необходимостта от засилване на политическата роля и 
ефекта на лоста на Съюза в международните институции и форуми; 

Европейска служба за външна дейност (ЕСВД)

81. отбелязва, че ЕСВД се намира във фаза на „изграждане“; подчертава, че съгласно 
решението на Съвета от 20 юли 2010 г. „създаването на ЕСВД се ръководи от 
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принципа на рентабилност и стремеж към бюджетна неутралност“1; във връзка с 
това подчертава необходимостта от това новата служба да използва изцяло 
предимствата на ефективността, свързани с общото ползване на ресурси на 
равнището на Съюза, както и допълнителните ефекти от взаимодействието с 
държавите-членки, с цел да се демонстрира действителната добавена стойност от 
дипломацията на Съюза;

Борба с бедността

82. припомня, че срокът за изпълнение на Целите на хилядолетието за развитие 
(ЦХР) до 2015 г. и на колективната цел за отделяне на 0,7% от БНД за 
официалната помощ за развитие (ОПР) попадат в периода на следващата 
многогодишна финансова рамка; подчертава, че за Съюза е необходимо 
подходящо общо равнище на помощ за развитие и финансиране, за да изпълни 
своите международни задължения за развитие;

83. отново призовава за включване на Европейския фонд за развитие (ЕФР) в 
бюджета; настоява, обаче, че включването на ЕФР в бюджета на ЕС не трябва да 
води до цялостно намаление на разходите за развитие и трябва да гарантира 
предсказуемост; 

Проектиране на ценностите и интересите на ЕС в световен мащаб

84. подчертава, че външната политика на Ес следва да се основава на учредителните 
принципи и ценности на Съюза, именно демокрация, спазване правата на човека и 
принципите на правовата държава; отново повтаря необходимостта от 
подсигуряването на Съюза с подходящи и целеви средства за насърчаване на тези 
ценности в световен мащаб;

85. счита, че изграждането на близки и ефективни отношения със съседните държави 
следва да остане приоритет в програмата на Съюза за външни отношения; 
подчертава, че е необходим засилен финансов ангажимент от страна на Съюза, за 
да може да отговори на основните предизвикателства – подкрепа на 
демократичния преход и консолидация, добро управление, права на човека – и на 
високите очаквания, произтичащи от неговата морална отговорност спрямо 
съседните страни; 

86. подчертава, че Съюзът трябва бързо да адаптира своята политика към 
нововъзникващите световни сили и да развие нови стратегически партньорства с 
тях; във връзка с това приветства предложението на Комисията относно 
Инструмента за индустриализираните страни + (ИИС+), като подчертава, че 
новата обща цел на инструмента следва да бъде да се намалят отделяните 
средства за официалната помощ за развитие (ОПР) за тези страни в полза на 
насърчаването на други дейности от взаимен интерес;

Реакция на кризи

                                               
1 Решение 11665/1/10 на Съвета от 26 юли 2010 г. за определяне на организацията и 
функционирането на Европейската служба за външна дейност 
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87. отново припомня, че предотвратяването и управлението на кризи и представляват 
основен приоритет на ЕС; подчертава във връзка с това необходимостта от 
осигуряване на ефективни инструменти и подходящо финансиране; възприема 
виждането, че настоящият инструмент за стабилност остава важно средство за 
незабавен отговор на Съюза на кризисни ситуации, но следва да се отдели по-
голямо внимание на дългосрочни превантивни действия, по-конкретно чрез по-
гъвкави програми на географски принцип;

88. счита, че хуманитарната помощ играе ключова роля във външните отношения на 
Съюза; подчертава необходимостта от гарантиране на подходящи бюджетни 
средства за инструмента за хуманитарна помощ и за резерва за спешна помощ; 

Администрация

89. счита, че елемент от първостепенно значение за постигането на стратегическите 
цели, заложени в стратегия „Европа 2020“, е наличието на висококачествена 
администрация, както на равнището на Съюза, така и на национално равнище; 
призовава Комисията да представи ясен анализ на административните разходи за 
периода след 2013 г., като вземе надлежно предвид усилията за консолидиране на 
публичните финанси, новите задачи и отговорности, поверени на Съюза чрез 
Договора от Лисабон и нарастването на ефикасността, която трябва да бъде 
резултат от оптималното използване на човешките ресурси, най-вече чрез 
преразпределение;

Част IV: Организация и структура на финансовата рамка 

Структура, която трябва да отразява приоритетите 

90. счита, че структурата на следващата МФР следва да бъде реалистична, да 
улеснява последователността в планирането и да избягва недостатъците на 
настоящата МФР; настоява във връзка с това върху необходимостта от 
предотвратяване на неоправдани радикални промени и от консолидиране и 
подобряване на съществуващата структура;

91. отново припомня, че стратегията „Европа 2020“ следва да представлява 
политическата референция за следващата МФР; счита в следствие на това, че 
структурата също трябва да отразява и дава политическа видимост на 
измеренията на „Европа 2020”, свързани с интелигентния, устойчив и 
приобщаващ растеж. предлага, следователно, групиране в една единствена 
функция на всички политики, свързани със стратегия „Европа 2020”; 

92. съзнава обаче необходимостта от ред в развитието на разходите и от осигуряване 
на стабилна рамка за финансово планиране за основните разходни политики;  
предлага следователно включването на три подфункции към функция „Европа 
2020” за свързани политики, които също така следва да допринасят за по-добрата 
координация и взаимодействие помежду им; предлага в тази връзка подфункция, 
включваща политики, свързани със знанието; втора подфункция за политики в 
областта на устойчивостта и ефективното използване на ресурсите; и трета 
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подфункция за политиката на сближаване, която да отразява хоризонталния й 
характер и приноса й за постигане на всички цели на „Европа 2020”;

93. счита, че с оглед на интегрирания характер на стратегия „Европа 2020” и за да се 
осигури, че отпусканите бюджетни средства следват развитието на стратегията, е 
много важно осигуряване на по-високо равнище на гъвкавост при подфункциите 
на „Европа 2020”;

94. припомня трудностите, които възникват при обединяването на няколко малки 
програми в една малка подфункция; предлага съответно обединяването на 
подфункции 3а (гражданство ) и 3б (свобода, сигурност и правосъдия) на МФР за 
2007-2013 г. в една единствена функция;

95. счита, че следва да се включи нова функция за финансовото управление, за да се 
установи връзка за възможна намеса от страна на бюджета на ЕС в Европейския 
механизъм за стабилност след 2013 г.; твърдо счита, че междуправителствения 
подход не е достатъчен сам по себе си и би подкопал принципа на колективна 
солидарност;

96. призовава за поддържане на функция за външни политики;

97. призовава за поддържане на функция за администрация; 

98. предлага следователно следващата МФР да има следната структура:
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1. Интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020)
1a. Знания за растеж и заетост
включително научни изследвания и иновации, образование и учене 
през целия живот, вътрешен пазар и социални политики
1б. Устойчиво развитие
включително политиките в областта на селското стопанство, 
рибарството, околната среда, изменението на климата и транспорта
1в. Сближаване за растеж и заетост
включително политиката за сближаване (икономическо, социално и 
териториално)

2. Гражданство
включително политиките в областта на културата, младежта, съобщенията 
и свободата, сигурността и правосъдието

3. Глобализирана Европа:
включително политиките в областта на външната дейност, съседството и 

развитието

4. Финансово управление
включително връзка към Европейския механизъм за стабилност

5. Администрация

Реагиране на променящи се обстоятелства: гъвкавост

99. отново изразява становището си от своята резолюция от 25 март 2009 г. относно 
междинния преглед на Финансовата рамка за 2007-2013 г.1, за абсолютната 
необходимост от повече гъвкавост вътре в самите функции и между тях за 
способността на Съюза не само за справяне с новите предизвикателства пред ЕС, 
но също така и за улесняване на процеса на вземане на решения вътре в самите 
институции;

Междинен преглед

100. подчертава необходимостта от междинен преглед за формалния анализ и 
равносметка относно функционирането на МФР; подчертава, че в бъдеще 
междинния преглед следва да се превърне в задължение, залегнало в регламента 
за МФР с конкретна процедура, която да гарантира пълното участие на 
Парламента в ролята му на законодателен и бюджетен орган; подчертава, че ако 
прегледа установи несъответствие на таваните за остатъка от периода, следва да 
бъде гарантирана реална възможност за преразглеждането им;

Преразглеждане на таваните

101. настоява, че степента на гъвкавост, действително осигурена с механизма за 
                                               
1 ОВ C 117 E, 06.05.2010 г., стр. 95.
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прегледа, зависи от процедурата по прилагането му и се изправя пред общото 
нежелание на Съвета да я използва; счита за важно, ако корекцията на таваните за 
разходи трябва да остане реалистична възможност, бъдещият механизъм за 
преглед да предвиди опростена процедура за корекции под договорен праг;
призовава освен това за запазване на възможността за увеличаване на общия 
таван на МФР;

Гарантиране на достатъчни маржове и гъвкавост под таваните

102. подчертава значението на гарантирането на достатъчни резерви за всяка функция; 
отбелязва с интерес предложението на Комисията за въвеждането на фиксиран 
процент за маржовете; счита обаче, че това би могло да осигури по-добра 
гъвкавост само ако бъдещите тавани се фиксират на достатъчно високо равнище, 
като предоставят допълнително място за маневриране;

103. подчертава, че гъвкавостта под таваните следва да се засилва по всички възможни 
начини и приветства предложенията на Комисията, направени в прегледа на 
бюджета, а именно:

- за гъвкавост на преразпределянето, за да се правят трансфери между 
функциите през дадена година в рамките на конкретен лимит;

- възможност за пренасяне на неизползваните маржове от една година към 
друга – отново в рамките на договорени граници;

- свобода за разходване на основната част от средствата в началото или в 
края на периода в рамките на многогодишния финансов пакет на дадена 
функция, за да могат да се предприемат противоциклични мерки и 
съдържателни ответни мерки в случай на големи кризи;

настоява обаче тези предложения да бъдат допълнени с по-голяма гъвкавост 
между подфункциите;

104. отново подчертава, че процесът на вземане на решения следва да бъде изграден 
така, че да позволява ефективното използване на тези инструменти;

Механизми за гъвкавост

105. счита за много важно поддържането и укрепването на настоящата система от 
механизми за гъвкавост (инструмента за гъвкавост, Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията, Фонда за солидарност на Европейския съюз 
и резерва за спешна помощ), които могат да бъдат мобилизирани специално за 
случая, чрез опростяване на използването им и осигуряването им с достатъчно 
пакети, както и чрез евентуално създаване на нови инструменти в бъдеще; 
подчертава, че мобилизирането на такива допълнителни източници на средства 
трябва да се придържа към метода на Общността;

106. счита, че инструментът за гъвкавост – инструментът, използван в най-пълна 
степен от всички инструменти за гъвкавост, е бил много важен за осигуряване на 
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допълнителна гъвкавост; предлага значително увеличаване на първоначалната 
сума за инструмента за стабилност, с последващо годишно увеличение през 
периода на МФР и запазване на възможността за пренасяне на част от неусвоената 
годишна сума до година n+2;

107. отбелязва, че през последните години наличните финансови средства за справяне 
с природни и хуманитарни бедствия са недостатъчни; призовава във връзка с това 
за съществено увеличаване на пакета на резерва за спешна помощ, както и за 
възможност за многогодишно мобилизиране на инструмента;

Срок на МФР

108. подчертава, че при определянето на срока на следващата МФР следва внимателно 
да се отчитат последствията, които този срок ще има за програмните цикли от 
една страна и адекватността на механизмите за гъвкавост и преразглеждане от 
друга, за да се намери правилното съчетание между стабилност, средносрочна 
предвидимост и гъвкавост; 

109. припомня позицията си в подкрепа на съгласуване във възможно най-голяма 
степен на срока на МФР и политическия мандат на институциите с оглед на 
демократичната отчетност и отговорност; подчертава обаче, че един петгодишен 
цикъл може да бъде твърде кратък за политики, за които е необходим по-дълъг 
период на програмиране (напр. политиката за сближаване, селско стопанство, 
трансевропейските мрежи) и може да не съответства напълно с изискванията за 
програмиране и изпълнение на тези политики;

110. отбелязва, че приемането на 10-годишна МФР, предложено от Комисията в 
прегледа на бюджета би могло да осигури значителна стабилност и предвидимост 
за периода на финансово планиране, но фиксирането на общите тавани и 
основните правни инструменти за десет години би направило МФР по-малко 
гъвкава и би затруднило изключително много адаптирането към нови ситуации; 
счита, следователно, че десетгодишен цикъл може да се предвиди единствено ако 
със Съвета бъде постигнато споразумение за максимално равнище на гъвкавост, 
обвързано с по-дълъг период и включено в регламента за МФР;

111. счита, че следва да бъде дадено предпочитание на една нова 7-годишна МФР, 
обхващаща периода до 2020 г., тъй като този вариант би осигурил повече 
стабилност чрез гарантиране на последователност на програмите за по-дълъг 
период, и би създал също така ясна връзка със стратегията „Европа 2020“; счита 
обаче, че при този вариант трябва да има достатъчни общи тавани и адекватна и 
добре обезпечена гъвкавост във и извън рамката, така че да се избегнат 
проблемите, възникнали през периода 2007–2013 г.; 

Част V: Съчетаване на амбиции и средства: връзката между разходите и 
реформата във финансирането на ЕС

Достатъчни бюджетни средства

112. твърдо счита, че замразяването на бюджета на ЕС, както искат някои държави-
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членки, не следва да се разглежда като осъществима възможност, тъй като това би 
попречило на постигането на договорените цели на Съюза и би могло да доведе 
до по-малко ефективно разходване на средства в отделните държави-членки; 

113. отново подчертава, че без достатъчно допълнителни средства в периода след 
МФР 2007-2013 г., Съюзът няма да може да осъществи съществуващите 
политически приоритети, а именно тези, свързани с стратегията „Европа 2020” и 
новите задачи, предвидени в Договора от Лисабон и да реагира на непредвидими 
събития;

114. счита, че таванът на собствени средства в бюджетните кредити за плащания, 
единодушно фиксиран от Съвета на 1,23 % от общия БНП на държавите-членки, 
предоставя достатъчно място за маневриране в рамките на бюджета за посрещане 
на тези предизвикателства и за съответно определяне на таваните на бъдещата 
МФР;

Достатъчна, по-проста и по-справедлива система за финансиране

115. припомня, че според Договора от Лисабон „без да се засягат другите приходи, 
бюджетът се финансира изцяло от собствени ресурси”; подчертава, че начинът, по 
който системата на собствени ресурси се е развила, постепенно замествайки 
истинските собствени ресурси с национални вноски поставя несъразмерно 
ударение върху нетните салда между държавите-членки и по този начин 
разводнява общия европейски интерес; подчертава необходимостта от реформа на 
приходите за постепенното им привеждане в съответствие с духа на Договора;

116. счита, че основната цел на реформата е постигане на по-справедлива, по-
прозрачна и по-проста система; подчертава, че постепенното премахване на 
съществуващите изключения и механизми за корекции и въвеждането един или 
няколко източника на истински собствени ресурси на Съюза са стъпки, които 
трябва да бъдат предприети, за постигане на тази цел; счита, че дългосрочната цел 
следва да бъде Съюзът сам пряко да събира собствените си средства, като по този 
начин ще се постигне по-автономна и прозрачна система на финансиране;

117. подчертава, че преструктурирането на системата на собствени ресурси няма за 
цел промяна на размера на бюджета на ЕС, а намирането на по-ефективно 
съчетание от средства за финансиране на договорените политики и цели на ЕС; 
изразява убеждението си, че новата система не трябва да увеличава данъчната 
тежест за гражданите и ще намали тежестта върху държавните хазни;

118. отбелязва потенциалните нови собствени ресурси, предложени от Комисията в 
съобщението й относно прегледа на бюджета; очаква заключенията от анализа на 
въздействието на тези възможности, който също така следва да включва 
съответните механизми за събиране, предвид представянето на законодателно 
предложение от Комисията до 1 юли 2011 г.;

Част VI: Към гладък и ефективен междуинституционален преговорен процес

119. припомня, че съгласно Договора от Лисабон, одобрението на Парламента, 
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произнесено с мнозинството от съставляващите го членове, е задължително за 
приемането на МФР от Съвета, който действа с единодушие;

120. подчертава строгите изисквания за мнозинство, както от страна на Парламента, 
така и от страна на Съвета, и подчертава значението на пълното прилагане на 
Договора, в който се изисква в хода на процедурата по приемането на МФР 
Парламентът, Съветът и Комисията да вземат всички необходими мерки за 
улесняване на това приемане; приветства в тази връзка ангажимента, поет от 
председателствата на Съюза1 да водят процедурата по разработването на 
бъдещата МФР в дух на откритост и конструктивно сътрудничество с 
Парламента;

121. настоятелно приканва в тази връзка Съвета и Комисията да спазват Договора и да 
положат необходимите усилия за бързо постигане на съгласие с Парламента 
относно метода на работа в рамките на процеса на договаряне на МФР; отново 
подчертава връзката между реформата в областта на приходите и реформата в 
областта на разходите и отправя искане за твърд ангажимент на Съвета за 
обсъждане в рамките на преговорите за МФР на предложенията за нови собствени 
ресурси;

°

°         °

122. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на другите заинтересовани институции и органи, както и на 
националните правителства и парламенти на държавите-членки.

                                               
1 Писмо от министър-председателя Yves Leterme до председателя Buzek от 8 декември 2010 г.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С настоящия проектодоклад докладчикът прави опит да обобщи и да направи 
заключения от разискванията, проведени в комисията SURE, с цел даване на 
първоначални отговори и на политически ориентири по няколко въпроса, включени в 
мандата на комисията. Тъй като Комисията все още не е приключила разглеждането на 
всички тези аспекти, съдържанието на проектодоклада не цели формулиране на 
окончателни позиции, а предоставяне на балансирана основа за изграждане на широк 
консенсус в Парламента. 

Въведение
Никога досега европейците не са били толкова взискателни към ЕС и същевременно 
толкова критични към неговите постижения. Обществената ангажираност с ЕС ще се 
възстанови единствено когато гражданите се убедят, че ЕС служи по-успешно на 
техните ценности и интереси. Следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) 
следва да допринесе за убеждаването на европейските граждани, че Съюзът има 
капацитета да мисли и действа в защита на дългосрочните им интереси и да постига 
действителни резултати в осигуряването на стабилен растеж и вътрешно сближаване.

Кризата и сериозните ограничения в публичните разходи допълнително затрудняват 
някои държави-членки в осигуряването на достатъчно финансови средства не само за 
развитието на собствените им икономики, но и за пълноценното им участие във 
вътрешния пазар. Това е една от причините поради които действието на равнище ЕС 
днес е по-необходимо от всякога. ЕС, който е по-малко ограничен в действията си от 
актуалната икономическа, финансова и политическа конюнктура, е в състояние най-
добре да провежда дългосрочно планиране и да мобилизира необходимите средства.

Ролята на бюджета на ЕС
В ситуация, в която много държави-членки са принудени да предприемат трудни 
фискални реформи, каузата на бюджета на ЕС трябва да бъде по-добре защитена от 
всякога. Бюджетът на ЕС следва да предоставя най-висока степен на европейска 
добавена стойност, трябва да бъде управляван стабилно и да съчетава колкото е 
възможно повече публични и частни финансови средства.

Предизвикателства и политически приоритети
Независимо дали става въпрос за относителен демографски и икономически спад, 
изменение на климата или недостиг на енергия, предизвикателствата могат да бъдат 
правилно разбрани и преодолени само когато се поставят в регионален и глобален 
контекст. В такъв аспект ЕС като образувание, което е много повече от съвкупността от 
неговите държави-членки, може да докаже стойността си. Успехът е възможен само ако 
работим заедно. Предизвикателствата пред нас са твърде големи, за да може която и да 
е европейска страна да се справи с тях сама. 

Отговорът на ЕС на тези предизвикателства е стратегията „Европа 2020”. Това е 
стратегия, която следва да помогне на Европа да се възстанови от кризата и да излезе от 
нея по-силна чрез създаване на работни места и интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Поради това докладчикът счита, че стратегия „Европа 2020” следва да бъде 
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отправната точка за политиката за МФР след 2013 г. и че тази политика следва да 
отчита амбициите на стратегията. МФР следва освен това да отчита влизането в сила на 
Договора от Лисабон, който укрепва политиките на ЕС и създава нови области на 
компетентност.

На този фон докладчикът определя редица ключови приоритети за следващата МФР, 
групирани около следните теми: знания за растеж и заетост; устойчиво развитие; 
сближаване за растеж и заетост; гражданство; и Глобализирана Европа. За всеки 
приоритет докладчикът поставя бюджетни и законодателни ориентири. Той твърди в 
частност, че сумите за общата селскостопанска политика и политиката за сближаване в 
следващата МФР не следва да бъдат по-малки от тези за настоящия програмен период.

Структура
Структурата на следващата МФР следва да бъде реалистична, да улеснява 
последователността в планирането и да избягва недостатъците на настоящата МФР, по-
специално липсата на гъвкавост между функциите. Както се посочва по-горе, тя също 
трябва да отразява и дава политическа видимост на измеренията на „Европа 2020”, 
свързани с интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж. С оглед на тези изисквания, 
докладчикът предлага:
- групиране в една единствена функция на всички политики, свързани със 

стратегията „Европа 2020”;
- включване в рамките на функцията „Европа 2020” на три подфункции със свързани 

политики; с оглед осигуряване на стабилна рамка за финансово планиране за 
основните разходни политики, докладчикът предлага предвиждане на засилена 
гъвкавост по отношение на тези подфункции, за да се гарантира съгласуването на 
бюджетните средства с развитието на стратегията за 2020 г.;

- запазване на функциите за гражданство (без подфункции), външна дейност и 
администрация;

- създаване на нова функция, която да дава възможност за намеса на бюджета на ЕС в 
Европейския механизъм за стабилност след 2013 г.

Гъвкавост и срок
Докладчикът счита по-голямата гъвкавост вътре в самите функции и между тях за 
абсолютно необходима за поддържане на способността на Съюза да функционира. 
Междинният преглед следва да се превърне в задължение, залегнало в регламента за 
МФР с реална възможност за преразглеждане на таваните в съответствие с решението 
за собствени ресурси. Механизмите за преразглеждане следва да предвиждат опростена 
процедура за корекции под договорен праг. Освен това гъвкавостта под таваните следва 
да бъде засилена по всички възможни начини. И накрая много е важно поддържането и 
укрепването на настоящата система от извънбюджетни инструменти за гъвкавост чрез 
опростяване на използването им и осигуряването им с достатъчно пакети. 

Следващата МФР следва да намери правилното съчетание между стабилност, 
средносрочна предвидимост и гъвкавост. Следователно гъвкавостта и 
продължителността са непосредствено свързани. 
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Припомняйки желанието на Парламента за съгласуване във възможно най-голяма 
степен на срока на МФР и политическия мандат на институциите, с оглед на 
демократичната отчетност и отговорност, докладчикът отбелязва, че петгодишният 
цикъл може да бъде твърде кратък за политики, изискващи по-дългосрочни цикли на 
планиране и изпълнение. От друга страна, една десетгодишна МФР би могла да се 
предвиди единствено ако със Съвета бъде постигнато споразумение за максимално 
равнище на гъвкавост. Докладчикът следователно счита, една нова 7-годишна МФР, 
която обхваща периода  до 2020 г., би осигурила повече стабилност чрез гарантиране на 
последователност на програмите за по-дълъг период, и би създала ясна връзка със 
стратегията „ЕС 2020“ Докладчикът подчертава обаче, че при този вариант трябва да 
има достатъчни общи тавани и адекватна и добре обезпечена гъвкавост във и извън 
рамката, така че да се избегнат проблемите, възникнали през периода 2007–2013 г.;

Съчетаване на амбиции и ресурси:
Без достатъчно допълнителни ресурси в периода след МФР 2007-2013 г., ЕС няма да 
може да осъществи както съществуващите политически приоритети, така и новите 
задачи, предвидени в Договора от Лисабон. Докладчикът отхвърля призива на някои 
държави-членки за замразяване на бюджета на ЕС. Това би попречило на постигането 
на договорените цели на Съюза, би довело до по-малко ефективно разходване на 
средства в отделните държави-членки и би направило невъзможно решаването на 
общите предизвикателства, пред които са изправени гражданите на ЕС.

Реформа на собствените ресурси
Начинът, по който се е развила системата на собствените ресурси на ЕС, която 
постепенно се заменя от национални вноски и следователно се възприема като 
прекомерна тежест за националните публични финанси, прави реформата по-
необходима от всякога. Системата поставя несъразмерно голямо ударение върху 
нетните парични потоци между държавите-членки и по този начин разводнява общия 
европейски интерес.

Докладчикът изразява съгласие с мнението, че една по-добра система, гарантираща 
справедливост, прозрачност и достатъчно бюджетни приходи, би позволила на процеса 
на вземане на решения при приемането на бюджета да се съсредоточи върху ключовите 
приоритети с истинска добавена стойност вместо върху нетните салда между 
държавите-членки. Той счита по-специално, че съществуващите изключения и 
механизми за корекции следва да бъдат постепенно премахнати като задължителна 
мярка за постигане на по-голямо равновесие и прозрачност на бюджета.

Процес на преговори
Следващата МФР е първата, която ще бъде приета след влизането в сила на Договора 
от Лисабон, според който съгласието на Парламента (с мнозинството от 
съставляващите го членове) е задължително преди приемането на МФР от Съвета (с 
единодушие). С оглед на успешното завършване на тази сложна процедура и в 
съответствие с член 312, параграф 5 от ДФЕС докладчикът призовава Съвета и 
Комисията да положат всички необходими усилия за бързо постигане на съгласие с 
Парламента относно метода на работа в рамките на процеса на договаряне на МФР, 
което да включва твърд ангажимент от страна на Съвета за обсъждане на 
предложенията за нови собствени ресурси.


