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Предложение за резолюция Изменение 

2. подчертава, че ограниченият 

капацитет на бюджета на Съюза за 

справяне с такива кризи е резултат на 

този етап предимно от използването 

на всички налични средства, 

договорени в преговорите за МФР, и 

особено от използването на специални 

инструменти като Инструмента за 

гъвкавост; припомня решаващата роля 

на Парламента за оформянето на тези 

инструменти по време на преговорите за 

МФР; подчертава обаче, че ако тези 

кризи продължат да се задълбочават, 

дори пълното активиране на 

съществуващите разпоредби за 

гъвкавост ще бъде недостатъчно за 

разглеждане на проблема; настоятелно 

призовава Съвета, в този контекст, 

да преразгледа позицията си по 

бюджетирането на специалните 

инструменти на МФР, така че да 

бъдат облекчени ограниченията върху 

бюджета на Съюза; във връзка с това 

изразява отново своята дългогодишна 

позиция, че бюджетните кредити за 

плащания по специалните инструменти 

(Инструмент за гъвкавост, Фонд за 

солидарност на ЕС, Европейски фонд за 

приспособяване към глобализацията и 

резерв за спешна помощ) следва да се 

изчисляват над таваните на МФР, 

както е при поетите задължения; 

2. подчертава, че капацитетът на 

бюджета на Съюза за справяне с такива 

кризи произтича от използването на 

всички средства, договорени в 

преговорите за МФР, и особено 

използването на специални инструменти 

като инструмента за гъвкавост; 

припомня решаващата роля на 

Парламента за оформянето на тези 

инструменти по време на преговорите за 

МФР; подчертава обаче, че ако тези 

кризи продължат да се задълбочават, 

дори пълното активиране на 

съществуващите разпоредби за 

гъвкавост ще бъде недостатъчно за 

разглеждане на проблема; подчертава в 

този контекст необходимостта 

всички институции да прилагат 

бюджетни ограничения при 

изработването на своите прогнози за 

разходи на Съюза за следващата 

финансова година и да гарантират, че 

в бюджета се дава приоритет на най-

нуждаещите се области и че са 

налични достатъчно маржове, за да 

се отговори на непредвидени 

обстоятелства; счита, че 

средносрочният преглед на МФР 

предоставя възможност за 

разглеждане на различията между 

институциите при изчисляването на 
бюджетните кредити за плащания по 
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очаква този въпрос да бъде решен в 

контекста на средносрочния преглед 

на МФР; 

специалните инструменти (Инструмент 

за гъвкавост, Фонд за солидарност на 

ЕС, Европейски фонд за приспособяване 

към глобализацията и резерв за спешна 

помощ) и за намиране на решение в 

интерес на стабилността и 

предвидимостта на бюджета; 

Or. en 
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30. припомня, че окончателното 

споразумение за МФР за периода 2014 – 

2020 г., заложено в член 2 от Регламента 

за МФР, съдържа предложение за 

задължителен преглед на МФР за 

периода 2014 – 2020 г., както и 

законодателно предложение за 

преразглеждане на МФР до края на 

2016 г.; подчертава, че целта на 

прегледа/преразглеждането е да се 

оцени качественото и количествено 

функциониране на МФР и да се 

преодолеят системните 

недостатъци на бюджета на Съюза, 

както и да се гарантира, че Съюзът 

разполага с достатъчно ресурси, за да 

се справи ефективно с вътрешните и 

външните кризи и да финансира 

променящите се политически 

приоритети през втората половина 

на настоящата МФР; подчертава, че 

Съветът следва да изпълни 

очакванията, породени от 

изявленията и решенията на 

Европейския съвет; подчертава във 

връзка с това, че Съветът следва да 

поеме отговорност за осигуряване на 

необходимите бюджетни кредити, за да 

отговори на нуждата от финансиране на 

нови задачи и непредвидени 

обстоятелства, включително чрез 

30. припомня, че окончателното 

споразумение за МФР за периода 2014 – 

2020 г., заложено в член 2 от Регламента 

за МФР, съдържа предложение за 

задължителен преглед на МФР за 

периода 2014 – 2020 г. до края на 2016 

г.; подчертава, че целта на прегледа е да 

се оцени функционирането на МФР; 

счита, че горните граници, заложени 

в МФР през 2013 г. трябва да бъдат 

запазени и че прегледът следва да 

идентифицира области на 

политиките, които вече не са сред 

приоритетите на Съюза с цел да 

пренасочи наличните средства към 

онези области, в които нуждите за 

най-належащи или които 

предоставят истинска европейска 

добавена стойност; счита, че по-

силната ориентация на бюджета към 

насърчаването на работни места, 

растеж и конкурентоспособност е от 

съществено значение в това 

отношение; подчертава, че всички 

институции носят отговорност да 

осигурят необходимите бюджетни 

кредити, за да отговори на нуждата от 

финансиране на нови задачи и 

непредвидени обстоятелства, като се 

заемат с процес на промяна на 

приоритетите; 
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преразглеждане и завишаване на 

горните граници, заложени в МФР; 

възнамерява да предприеме 

последователен подход при 

провеждане на преговорите относно 

бюджета за 2017 г. и 

преразглеждането на МФР; изразява 

сериозни съмнения дали въпросните 

кризи могат да бъдат финансирани 

при ограниченията на текущата 

МФР; също така подчертава, че 

преразглеждането на МФР през 

2016 г. е възможност за адаптиране 

на средствата ѝ и увеличаване на 

гъвкавостта в нея; 

Or. en 
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31. повтаря отново позицията си в 

полза на необходимата задълбочена 

реформа на системата на собствени 

ресурси на Съюза и придава голямо 

политическо значение на работата на 

групата на високо равнище за 

собствените ресурси, учредена като част 

от споразумението за МФР за периода 

2014 – 2020 г.; очаква от Комисията и 

Съвета да се съобразят с окончателните 

резултати, които трябва да бъдат готови 

до края на 2016 г., включително 

евентуално ново предложение за 

собствени ресурси; припомня, че 

основната идея на реформата на 

собствените ресурси е приходната 

част от бюджета на Съюза да стане 

по-независима, както и по-стабилна, 

по-опростена, по-справедлива, по-

устойчива и по-предвидима, като 

същевременно се намали тежестта от 

прекомерните разходи за националните 

бюджети и се подобри прозрачността и 

видимостта за гражданите, без да се 

увеличава данъчната тежест за тях; 

счита, че за да бъде бюджетът на ЕС 

напълно независим, трябва да бъдат 

въведени действителни собствени 

ресурси; 

31. отбелязва работата на групата на 

високо равнище за собствените ресурси, 

учредена като част от споразумението за 

МФР за периода 2014 – 2020 г.; очаква 

от Комисията и Съвета да се съобразят с 

окончателния резултат, очакван до края 

на 2016 г.; категорично се 

противопоставя на въвеждането на 

всякакви нови данъци на равнище ЕС; 

счита, че е от съществено значение 

да се намали тежестта от прекомерните 

разходи за националните бюджети и да 

се подобри прозрачността и видимостта 

на бюджета на ЕС без да се увеличава 

данъчната тежест; 

 

Or. en 


