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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

A. като има предвид, че в годишния обзор на растежа, представен от Комисията на 28 
ноември 2014 г., се определят три основни стълба за 2015 г. – координирано 
стимулиране на частните инвестиции, подновен ангажимент за провеждане на 
структурни реформи и мерки за подкрепа на фискалната отговорност, като за първи 
път се поставя акцент върху приноса на бюджета на ЕС за реализацията на тези 
стълбове;

Б. като има предвид, че с приемането на Регламента за създаване на Европейския фонд 
за стратегически инвестиции, стартирането на оперативните програми, свързани с 
Кохезионния фонд, пренасянето на неусвоени през 2014 г. бюджетни кредити за 
поети задължения от периода 2007 – 2013 г. за 2015, 2016 и 2017 г., както и 
увеличението на предварителното финансиране за европейската инициатива за 
младежта, през последното шестмесечие бяха осъществени множество бюджетни 
операции, подчинени на целите, определени в годишния обзор на растежа;

В. като има предвид, че бюджетът на ЕС е доказал своята добавена стойност, но също 
така и ограниченията във връзка с политическите действия на европейско равнище, 
че този бюджет не се формира от истински собствени ресурси, че остава под 1% от 
БВП и че е ограничен от многогодишна рамка, която обхваща период от 7 години;

1. приветства представянето на доклада на петимата председатели, озаглавен 
„Завършване на европейския икономически и паричен съюз“, но изразява 
съжаление за това, че в планирания график за неговото изпълнение не се отчита 
сериозността на гръцката криза;

2. приветства предприетите мерки за опростяване и укрепване на Европейския 
семестър: акцентиране върху приоритетите, по-малко документация и повече време 
за провеждането на дискусии, по-засилено политическо измерение и по-голямо 
участие на националните органи;

3. приветства предложенията за засилване на парламентарния контрол, включително 
предложението за адаптиране на структурите на Европейския парламент към 
спецификата на единната валута;

4. приветства призива за включване в първичното право на Съюза на 
междуправителствените инструменти, като например Договора за стабилност, 
координация и управление и Европейския механизъм за стабилност, като по този 
начин се премахне липсата на демократична легитимност;

5. приветства идеите за размисъл, дадени във връзка с механизма за фискална 
стабилизация за еврозоната, които очертават възможностите за създаване на 
европейска финансова служба; отбелязва, че публикуването на Бяла книга по този 
въпрос, обявено за пролетта на 2017 г., съвпада с междинния преглед на МФР; в 
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тази връзка припомня своето изискване тези средства или евентуален допълнителен 
инструмент да бъдат включени в обхвата на бюджетния контрол на Парламента, 
като осигуреното финансиране надхвърля таваните на МФР за периода 2014 – 2020 
г.;  също така отново подчертава, че отдава голямо значение на създаването на нова
система на собствени ресурси, което следва да доведе до реална реформа на 
финансирането на Съюза, без да се увеличава данъчната тежест за гражданите;

6. приветства приемането на Регламента за създаване на Европейския фонд за 
стратегически инвестиции и подчертава ролята на Парламента за минимизиране на 
преразпределението на средства от програмата „Хоризонт 2020“ и Механизма за 
свързване на Европа;

7. счита, че е важно да се гарантира успехът на този инвестиционен план, и 
следователно се ангажира да следи много внимателно неговото изпълнение, по-
специално за да се предотврати евентуална деконсолидация на инвестиционните 
разходи и на държавния дълг.


