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Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. счита обаче, че поради трудната 

икономическа обстановка в целия Съюз 

е по-важно от всякога да се гарантира 

правилно изпълнение на бюджета на 

ЕС, качество на разходите  и оптимално 

усвояване на съществуващото 

финансиране от Общността; 

5. счита обаче, че поради трудната 

икономическа обстановка в целия Съюз 

е по-важно от всякога да се гарантира 

правилно изпълнение на бюджета на 

ЕС, качество на разходите  и оптимално 

усвояване на съществуващото 

финансиране от Общността; предлага 

да се извърши цялостен преглед на 

бюджетните редове, които 

традиционно имат ниски резултати 

от изпълнението и където са 

възникнали проблеми при 

изпълнението; 
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Предложение за резолюция Изменение 

8. поради това се противопоставя на 

опитите за ограничаване или 

намаляване на бюджетните кредити, 

свързани с изпълнението на 

основните цели и седемте водещи 

инициативи на стратегията „Европа 

2020“; отбелязва, че всеки подобен 

опит би имал обратен ефект, като 

най-вероятно ще доведе до провала на 

стратегията „Европа 2020“, какъвто 

беше случаят с Лисабонската 

стратегия; счита, че стратегията 

„Европа 2020“ може да бъде надеждна 

само ако е адекватно финансирана, и 

припомня, че Европейският парламент е 

повдигал многократно този сериозен 

политически въпрос; потвърждава 

своето настоятелно искане Комисията 

да изясни бюджетните аспекти на 

водещите инициативи и да информира 

Парламента за бюджетните средства, 

необходими за изпълнението на 

стратегията „Европа 2020“; 

8. счита, че финансирането за 

стратегията „Европа 2020“ не следва да 

се увеличава за 2012 г., освен ако това 

не е придружено от икономии по 

други пера на бюджета; счита, че 

стратегията „Европа 2020“ може да бъде 

надеждна само ако е адекватно 

финансирана, и припомня, че 

Европейският парламент е повдигал 

многократно този сериозен политически 

въпрос; потвърждава своето 

настоятелно искане Комисията да 

изясни бюджетните аспекти на 

водещите инициативи и да информира 

Парламента за бюджетните средства, 

необходими за изпълнението на 

стратегията „Европа 2020“; 
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9. подчертава факта, че бюджетните 

мерки не са единствения фактор за 

постигането на целите на стратегията 

„Европа 2020“, но че усилията в 

бюджетната сфера трябва да бъдат 

допълнени с конкретни предложения 

за опростяване, за да се създаде 

необходимата среда за постигане на 

целите на ЕС в областта на заетостта, 

научните изследвания и иновациите, 

включително зелените и енергийните 

технологии; също така изразява 

убеждението, че постигането на целите 

на стратегията „Европа 2020“, 

включително създаването на нови 

зелени работни места, е въпрос не само 

на увеличаване на бюджетните средства, 

но и на качествено преориентиране на 

съществуващите политики на ЕС, в това 

число и ОСП, като се вземат надлежно 

предвид критериите за устойчивост; 

9. счита, че напредъкът във връзка със 

стратегията „Европа 2020” изисква 

прецизен подбор на политическите 

инструменти и цели, като 

насърчаването на търговията, 

укрепването на единния пазар и 

осигуряването на благоприятна рамка 

за иновациите, за да се постигнат 

целите на ЕС в областта на заетостта, 

научните изследвания и иновациите, 

включително зелените и енергийните 

технологии; също така изразява 

убеждението, че постигането на целите 

на стратегията „Европа 2020“, 

включително създаването на нови 

зелени работни места, е въпрос не само 

на увеличаване на бюджетните средства, 

но и на качествено преориентиране на 

съществуващите политики на ЕС, в това 

число и ОСП, като се вземат надлежно 

предвид критериите за устойчивост; 
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22. подчертава, че засилването на 

редица политики и новите правомощия, 

установени на равнище ЕС след 

влизането в сила на Договора от 

Лисабон, логично следва да предполагат 

наличието на допълнителен финансов 

капацитет за ЕС, като случаят не беше 

такъв през 2011 г. – първата година 

след влизането в сила на Договора; 

припомня на Съвета и Комисията 

политическата декларация, приложена 

към бюджета за 2011 г., съгласно която 

Комисията се задължава да обмисли 

възможните начини за укрепване на 

приоритетните области на Договора от 

Лисабон и да извърши цялостна оценка 

на нуждите при изготвянето на 

проектобюджета за 2012 г.; очаква от 

Комисията да последва този пример, 

например като предложи успешните 

пилотни проекти или подготвителни 

действия във връзка с Договора от 

Лисабон да бъдат преобразувани в 

многогодишни програми; 

22. подчертава, че засилването на 

редица политики и новите правомощия, 

установени на равнище ЕС след 

влизането в сила на Договора от 

Лисабон, логично следва да предполагат 

наличието на адекватен финансов 

капацитет за ЕС; припомня на Съвета и 

Комисията политическата декларация, 

приложена към бюджета за 2011 г., 

съгласно която Комисията се задължава 

да обмисли възможните начини за 

укрепване на приоритетните области на 

Договора от Лисабон и да извърши 

цялостна оценка на нуждите при 

изготвянето на проектобюджета за 2012 

г.; очаква от Комисията да последва 

този пример, например като предложи 

успешните пилотни проекти или 

подготвителни действия във връзка с 

Договора от Лисабон да бъдат 

преобразувани в многогодишни 

програми; 
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24. отбелязва, че през 2012 г. равнището 

на плащанията ще бъде пряк резултат от 

поетите през предходните години 

правни и политически задължения; 

счита, че увеличението спрямо 

бюджета за 2011 г. е предвидимо и в 

съответствие с общия профил на 

плащанията през програмния период 

2007-2013 г. (вж. таблицата в 

приложението); 

24. отбелязва, че през 2012 г. равнището 

на плащанията ще бъде пряк резултат от 

поетите през предходните години 

правни и политически задължения; 

счита, че при настоящите 

обстоятелства би било най-

подходящо да се гласува за 

замразяване на разходите на 

Комисията за 2012 г.; 

Or. en 

 

 


