
 

Плановете за бюджета на ЕС след 2020 г. имат
цел, но им липсва амбиция
 
Повечето евродепутати приветстваха плана на Европейската комисия за
увеличаване на националните вноски до 1,11% от БНП и нови източници на
приходи в дългосрочния бюджет на ЕС.
 
Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни каза: „В презентацията на
Комисията  се  наблегна  на  важността  на  политически  бюджет.  Подчертава  се
принципът на добавената европейска стойност. Отделянето на повече средства за
„Еразъм+“, наука, МСП и климатичните промени са позитивни аспекти. Искаше ни се да
видим бюджет от 1,3% от БНП. предвид намаляването на средствата за земеделие и
кохезионна политика, ние ще направим всичко възможно да защитим нашите позиции.
Важно  е,  че  Комисията  е  наблегнала  на  ролята  на  ресурсите  в  съответствие  с
позициите  на  Парламента.“
 
 
 
Повечето евродепутати заявиха, че предложенията на Комисията отиват в правилната
посока.  Те  приветстваха  фокуса  върху  преимущественото  финансиране  на  нови
приоритети като наука, управление на границите и миграция, подкрепа за младите,
отбрана и сигурност, макар че амбицията е по-малка от тази в позицията на ЕП. Много
също така приветстваха обвързването на европейското финансиране със спазването на
върховенството на закона.
 
 
 
Голямо мнозинство също така приветства плановете за въвеждане на нови собствени
ресурси за ЕС на основата на нова схема за корпоративно данъчно облагане, приходи
от системата за търговия с емисии и данък върху пластмасата, които ще позволят
намаляването на преките вноски на държавите членки, основани на БНП.
 
 
 
Евродепутати  подчертаха,  че  плановете  за  намаляване  на  финансирането  за
регионално развитие и общата селскостопанска политика трябва да бъдат обсъдени с
реципиентите, но земеделските общности на Европа не трябва да бъдат жертвани.
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180309IPR99420/funding-europe-s-future-eu-s-post-2020-budget-must-match-policy-goals


Някои изразиха съжаление, че плановете имат недостатъчна „визия“ или по-смели
мерки за борба със социалните неравенства и климатичните промени. Други обаче биха
предпочели Комисията да предложи по-малък бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. Те
протестираха срещу това, което за тях е политически натиск от страна на ЕС срещу
национални правителства чрез предлагането на условия, обвързващи финансирането
със спазването на върховенството на закона или миграционната политика.
 
                                                                   
 
Някои евродепутати също така посочиха, че предложенията за дългосрочна финансова
рамка и собствени ресурси, както и различните програми, които ще бъдат представени
през  май  и  юни  (например,  земеделие,  регионално  развитие,  наука)  ще  бъдат
разглеждани като  един  цялостен  пакет  по  време на  предстоящите  преговори със
Съвета.
 
 
 
Европейският парламент изложи своята позиция относно многогодишната финансова
рамка  (МФР)  и  собствените  ресурси  на  ЕС  на  14  май  в  две  отделни  резолюции,
съответно относно „Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно
МФР след 2020 г.“ и „Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския
съюз“. 
 
 
 
Очаква  се  евродепутатите  да  отговорят  на  предложенията  на  Комисията  в  нова
резолюция,  която  ще  се  гласува  в  края  на  май.
 
 
 
Кликнете на съответното име за пълен запис на изказването
 
 
 
Жан-Клод Юнкер, председател на Европейската комисия
 
 
 
Гюнтер Йотингер, комисар за бюджета и човешките ресурси
 
 
 
Изказване на Антонио Таяни, председател на ЕП, и Жан-Клод Юнкер
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0075+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0076+0+DOC+XML+V0//BG
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154549_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154549_02-V_rv


Манфред Вебер (ЕНП, Германия)
 
 
 
Удо Булман (С&Д, Германия)
 
 
 
Бернд Кьолмел (ЕКР, Германия)
 
 
 
Ги Верхофстад (АЛДЕ, Белгия)
 
 
 
Ска Келер (Зелените, Германия)
 
 
 
Лиад Ни Риада (ЕОЛ/СЗЛ, Ирландия)  
 
 
 
Патрик О‘Флин (ЕСПД, Великобритания)
 
 
 
Мадко Дзани (ЕНС, Италия)
 
 
 
Следващи стъпки
 
 
 
Сега е ред на Съвета да договори своята позиция относно следващата МФР, чието
приемане ще се нуждае от  съгласието на Парламента.  Евродепутатите призоваха
преговорите между ЕП, Съвета и Комисията да започнат незабавно с цел евентуално
постигане на споразумение преди европейските избори през 2019 г.
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_03-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_04-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_05-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_06-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_07-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-plenary-session---debate-on-commission-decision-adopted-on-the-mff-post-2020-package---opening-statement-by-jean-claude-juncker-president-of-the-ec-_I154550_08-V_rv


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Съобщение за медиите относно гласуването в пленарна зала (14.03.2018 г.)
Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно следващата МФР:
изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.
Резолюция на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно реформата на
системата на собствените ресурси на Европейския съюз
Въпроси и отговори за МФР
Видеозапис на дебата (02.05.2018 г.)
Ян Олбрихт (ЕНП, Полша) – МФР
Изабел Тома (С&Д, Франция) – МФР
Жерар Дьопре (АЛДЕ, Белгия) – Собствени ресурси
Януш Левандовски (ЕНП, Полша) – Собствени ресурси
Безплатни снимки и аудиовизуални материали – МФР

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
+32 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Krasimir SAVOV
Press officer
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(+32) 473 525 428
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http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20180309IPR99420/bdieshchieto-na-ievropa-biudzhiett-na-ies-slied-2020-gh-triabva-da-otghovaria-na-tsielitie-mu
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0075&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0075&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0076&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2018-0076&language=BG
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20180424RES02404/20180424RES02404.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/28288/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/114279/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/1473/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/23781/mep_home.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-s-next-multiannual-financial-framework_4405_pk


Евродепутатите обсъдиха следващия дългосрочен бюджет на ЕС с председателя на ЕК Юнкер.
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