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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно общия проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2023 
година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура
(00000/2022 – C9-0000/2022 – 2022/0212(BUD))

Европейският парламент,

– като взе предвид общия проект, одобрен от Помирителния комитет, и 
прилежащите изявления на Парламента, Съвета и Комисията (00000/2022 – 
C9-0000/2022),

– като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 
2023 година, приет от Комисията на 1 юли 2022 г. (COM(2022)0400),

– като взе предвид позицията относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз 
за финансовата 2023 година, приета от Съвета на 6 септември 2022 г. и предадена 
на Парламента на 9 септември 2022 г. (12108/2022 – C9-0306/2022),

– като взе предвид Писмо № 1/2023 за внасяне на корекции в проекта на общ 
бюджет на Европейския съюз за финансовата 2023 година, представено от 
Комисията на 5 октомври 2022 г. (COM(2022)0670),

– като взе предвид своята резолюция от 19 октомври 2022 г. относно позицията на 
Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 
2023 година1 и съдържащите се в нея изменения по бюджета,

– като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за 
атомна енергия,

– като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) № 2020/2053 на Съвета от 14 декември 
2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за 
отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом2,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия 
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) 
№ 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) 
№ 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и 
за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/20123,

– като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 2020/2093 на Съвета от 17 декември 

1 Приети текстове, P9_TA(2022)0366.
2 ОВ L 424, 15.12.2020 г., стр. 1.
3 OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.



PE738.650v02-00 4/27 RR\1267380BG.docx

BG

2020 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 — 
20274,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. 
между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската 
комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни 
въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, 
включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси5,

– като взе предвид член 95 и член 96 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на своята делегация в Помирителния комитет (A9-
0278/2022),

1. одобрява общия проект;

2. потвърждава съвместните изявления, приложени към настоящата резолюция;

3. приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата 
резолюция;

4. възлага на своя председател да обяви, че общият бюджет на Европейския съюз за 
финансовата 2023 година е окончателно приет, и да осигури неговото 
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5. възлага на своя председател да предаде настоящата законодателна резолюция 
съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите институции и 
заинтересовани органи и на националните парламенти.

4 ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 11.
5 ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 28.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОКОНЧАТЕЛНА ВЕРСИЯ
Бюджет за 2023 г. — Елементи за съвместните заключения

Тези съвместни заключения обхващат следните раздели:
1. Бюджет за 2023 г.
2. Бюджет за 2022 г. – Проект на коригиращ бюджет № 5/2022
3. Изявления

Обобщен преглед
А. Бюджет за 2023 г.

Съгласно елементите за съвместни заключения:
- Общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 

2023 г. се определя на 186 616,7 милиона евро. Общо това оставя марж под 
таваните в МФР за 2023 г. в размер на 421,2 милиона евро бюджетни кредити за 
поети задължения.

- Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2023 г. се 
определя на 168 648,7 милиона евро. Общо това оставя марж под таваните в МФР 
за 2023 г. в размер на 3 554,2 милиона евро бюджетни кредити за плащания.

- От Инструмента за гъвкавост за 2023 г. се мобилизират бюджетни кредити за 
поети задължения в размер на 1 235,7 милиона евро, от които 182,2 милиона евро 
за подфункция 2б Устойчивост и ценности, 170,6 милиона евро за функция 5 
Сигурност и отбрана и 882,9 милиона евро за функция 6 Съседните региони и 
светът.

Комисията изчислява бюджетните кредити за плащания за 2023 г. във връзка с 
мобилизирането на Инструмента за гъвкавост през периода 2019 — 2023 г. на 
948,1 милиона евро. Прогнозният график на плащанията за съответните 
неизплатени суми за тези години е представен подробно в таблицата по-долу:

Инструмент за гъвкавост — профил на плащанията (в милиони евро)
Година на мобилизиране 2023 2024 2025 2026 Общо
2019 82,2 0,0 0,0 0,0 223,2

2020 39,9 0,0 0,0 0,0 106,1

2021 10,3 7,6 0,0 0,0 58,9

2022 62,7 49,8 36,7 0,0 368,4

2023 752,9 279,0 120,6 83,2 1 235,7

Общо 948,1 336,4 157,4 83,2 1 992,3

- В съответствие с член 11, параграф 1 от Регламента за МФР от Единния 
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инструмент за маржовете се мобилизират бюджетни кредити за поети задължения 
в размер на 280 милиона евро по подфункция 2б Устойчивост и ценности.

Б. Бюджет за 2022 г.
Проект на коригиращ бюджет № 5/2021 се одобрява с едно изменение спрямо 
предложението на Комисията: поради късното приемане на правното основание за 
Акта за укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез съвместни 
обществени поръчки не се одобряват бюджетни кредити за поети задължения в 
размер на 82 972 301 EUR, поставени в резерв за тази цел, и не се създава съответният 
бюджетен ред 13 06 01 за финансовата 2022 година.

1. Бюджет за 2023 г.
1.1. „Затворени“ бюджетни редове
Освен ако в настоящите заключения е посочено друго, всички бюджетни редове се 
потвърждават както са предложени от Комисията в проектобюджета за 2023 г. във вида, 
в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2023. 

За останалите бюджетни редове Помирителният комитет прие заключенията, посочени 
в раздел 1, точки 2 — 7 по-долу.

1.2. Хоризонтални въпроси
Децентрализирани агенции
Средствата от ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) и броят на 
длъжностите по щатно разписание за всички децентрализирани агенции се определят на 
равнището, предложено от Комисията в проектобюджета за 2023 г. във вида, в който е 
изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2023, със следните изключения:

 По подфункция 2б:

 Европейската прокуратура (бюджетна статия 07 10 08), за която бюджетът за 
2023 г. включва увеличение с 2,5 милиона евро и преобразуването на двадесет 
длъжности за договорно наети служители в длъжности за срочно наети 
служители в щатното разписание с оглед на средния брой назначения към 
средата на годината.

 По функция 4:

 Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на 
широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие (eu-LISA, бюджетна статия 11 10 02), за която се 
добавят шест длъжности в щатното разписание и равнището на бюджетните 
кредити за поети задължения и за плащания се увеличава с 0,5 милиона евро с 
оглед на средния брой назначения към средата на годината.

 Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (бюджетна статия 
10 10 01), за която равнището на бюджетните кредити за поети задължения и 
за плащания се увеличава с 3 милиона евро.
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 Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex, бюджетна статия 
11 10 01), за която равнището на бюджетните кредити за поети задължения и 
за плащания се намалява с 50 милиона евро, както беше предложено от Съвета 
и договорено от Европейския парламент при неговото четене.

Изпълнителни агенции
Средствата от ЕС (в бюджетни кредити за поети задължения и за плащания) и броят на 
длъжностите по щатно разписание за изпълнителните агенции се определят на 
равнището, предложено от Комисията в проектобюджета. 

Пилотни проекти/подготвителни действия
Приема се цялостен пакет от 39 пилотни проекта и подготвителни действия (ПП/ПД), 29 
от които нови, за обща сума в размер на 80,1 милиона евро в бюджетни кредити за поети 
задължения, както беше предложено от Парламента.

Размерът на бюджетните кредити за продължаването на пилотния проект, изпълняван от 
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) (Пилотен проект — Към създаването 
на Европейска дипломатическа академия, бюджетна позиция 2 2 5 0), се определя на 
равнището, поискано от ЕСВД и предложено от Комисията в проектобюджета за 2023 г.

Този пакет е съобразен с определените във Финансовия регламент тавани за пилотните 
проекти и подготвителните действия.

1.3. Разходни бюджетни редове във финансовата рамка — бюджетни 
кредити за поети задължения
След като взе под внимание горните заключения относно агенциите и пилотните проекти 
и подготвителните действия, Помирителният комитет постигна споразумение за 
следното:

Функция 1 — Единен пазар, иновации и цифрови технологии

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от 
Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на 
корекции № 1/2023, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и посочени в 
таблицата по-долу:

Промяна в бюджетните кредити за поети 
задължения (в евро)Бюджетен 

ред/Програма Наименование ПБ за 2023 г. 
(вкл. ПВК 

№ 1)

Бюджет за 
2023 г. Разлика

1.0.11 „Хоризонт Европа“ 12 342 890 425 12 352 890 425 10 000 000
01 02 01 02 Действия „Мария Склодовска-

Кюри“
864 130 546 874 130 546 10 000 000

1.0.13 Международен експериментален 
термоядрен реактор (ITER)

1 019 848 352 839 848 352 -180 000 000

01 04 01 Изграждане, работа и експлоатация 
на съоръженията на ITER — 
Европейско съвместно предприятие 
за „ITER“ — и развитието на 
термоядрената енергия

1 012 128 572 832 128 572 -180 000 000
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1.0.221 МСЕ — Транспорт 1 792 540 197 1 852 540 197 60 000 000
02 03 01 Механизъм за свързване на Европа 

(МСЕ) — транспорт
1 782 813 707 1 842 813 707 60 000 000

1.0.222 МСЕ — Енергетика 815 673 939 859 173 939 43 500 000
02 03 02 Механизъм за свързване на Европа 

(МСЕ) — енергетика
810 644 269 854 144 269 43 500 000

1.0.31 Програма за единния пазар (вкл. 
МСП)

592 820 090 602 820 090 10 000 000

03 02 02 Подобряване на 
конкурентоспособността на 
предприятията, по-специално на 
МСП, и подкрепа за достъпа им до 
пазари

126 384 000 136 384 000 10 000 000

ПП/ПД Пилотни проекти и подготвителни 
действия

  37 325 000

 Общо   -19 175 000

В резултат на това договореното равнище на бюджетните кредити за поети задължения 
се определя на 21 548,4 милиона евро, при което остава марж от 178,6 милиона евро под 
тавана на разходите по функция 1.

В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент6 Помирителният комитет 
постигна споразумение да се предоставят отново по бюджетните редове за научни 
изследвания бюджетни кредити за поети задължения в размер на 148,8 милиона евро. 
Тези бюджетни кредити са част от общата сума в размер до 0,5 милиарда евро (по цени 
от 2018 г.) за периода 2021 — 2027 г., договорена в рамките на споразумението за МФР. 
Това оставя налични до 238,0 милиона евро, по цени от 2018 г., за периода 2024 — 
2027 г. Евентуалното по-нататъшно задействане на член 15, параграф 3 ще бъде 
обсъдено в рамките на законодателната процедура относно европейския законодателен 
акт за интегралните схеми и неговото финансиране. 

Увеличават се средствата по посочения по-долу бюджетен ред и съответно се изменят 
бюджетните забележки:

(в евро)

Бюджетен 
ред Наименование

Бюджетни 
кредити за 

поети 
задължения

01 02 02 20 Клъстер „Култура, творчество и приобщаващо общество“ 29 762 369
01 02 02 40 Клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ 89 287 105
01 02 02 50 Клъстер „Климат, енергия и мобилност“ 29 762 369
Общо  148 811 843

Подфункция 2а — Икономическо, социално и териториално сближаване

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от 
Комисията в проектобюджета, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и 

6 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
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посочени в таблицата по-долу: 

Промяна в бюджетните кредити за поети 
задължения (в евро)

Бюджетен 
ред/Програма Наименование

ПБ за 2023 г. 
(вкл. ПВК 

№ 1)

Бюджет за 
2023 г. Разлика

ПП/ПД Пилотни проекти и подготвителни 
действия

  3 500 000

 Общо   3 500 000

В резултат на това договореното равнище на бюджетните кредити за поети задължения 
се определя на 62 926,5 милиона евро, при което остава марж от 12,5 милиона евро под 
тавана на разходите по подфункция 2а.

Подфункция 2б — Устойчивост и ценности

Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от 
Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на 
корекции № 1/2023, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и посочени в 
таблицата по-долу:

Промяна в бюджетните кредити за поети 
задължения (в евро)Бюджетен 

ред/Програма Наименование ПБ за 
2023 г. (вкл. 
ПВК № 1)

Бюджет за 
2023 г. Разлика

2.2.23 Разходи за финансиране на 
Инструмента на Европейския съюз за 
възстановяване (EURI)

1 485 775 000 1 315 775 000 -170 000 000

06 04 01 Инструмент на Европейския съюз за 
възстановяване (EURI) — периодични 
плащания по купона и възстановяване 
при падеж

1 479 775 000 1 309 775 000 -170 000 000

2.2.25 „ЕС в подкрепа на здравето“ 731 750 309 739 250 309 7 500 000
06 06 01 Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ 707 621 072 715 121 072 7 500 000
2.2.32 „Еразъм+“ 3 648 525 437 3 668 525 437 20 000 000
07 03 01 01 Насърчаване на мобилността с учебна 

цел за граждани, както и 
сътрудничеството, приобщаването, 
високите постижения, творчеството и 
иновациите на равнището на 
организациите и политиките в областта 
на образованието и обучението — 
непряко управление

2 382 120 171 2 400 120 171 18 000 000

07 03 03 Насърчаване на мобилността с учебна 
цел на спортни треньори и спортен 
персонал, както и сътрудничеството, 
приобщаването, творчеството и 
иновациите на равнището на спортните 
организации и политиките в областта 
на спорта

67 664 711 69 664 711 2 000 000

2.2.33 Европейски корпус за солидарност 141 196 320 144 196 320 3 000 000
07 04 01 Европейски корпус за солидарност 134 298 196 137 298 196 3 000 000
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2.2.34 „Творческа Европа“ 325 290 321 332 790 321 7 500 000
07 05 01 Култура 100 040 879 102 540 879 2 500 000
07 05 02 MEDIA 175 661 827 180 661 827 5 000 000
2.2.352 „Граждани, равенство, права и 

ценности“
212 282 092 215 282 092 3 000 000

07 06 02 Насърчаване на ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза

32 154 085 33 154 085 1 000 000

07 06 03 „Дафне“ 25 257 735 26 757 735 1 500 000
07 06 04 Защита и утвърждаване на ценностите 

на Съюза
108 683 873 109 183 873 500 000

2.2.3 
Децентрализирани 
агенции

Децентрализирани агенции 268 478 848 270 978 848 2 500 000

07 10 08 Европейска прокуратура 62 101 095 64 601 095 2 500 000
ПП/ПД Пилотни проекти и подготвителни 

действия
  31 590 500

 Общо   -94 909 500

С оглед на лихвените проценти и на обема на операциите по финансиране на EURI до 
края на 2022 г., бюджетните кредити по бюджетен ред 06 04 01 могат да бъдат намалени 
със 170,0 милиона евро, като същевременно през 2023 г. се запази напълно капацитетът 
за финансиране на компонента на EURI, който не подлежи на възстановяване на 
средства.

За „Еразъм+“ чрез увеличаването на бюджетите кредити по бюджетна статия 07 03 03 — 
Насърчаване на мобилността с учебна цел на спортни треньори и спортен персонал, 
както и сътрудничеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на 
спортните организации и политиките в областта на спорта, ще може да се допринесе за 
финансирането на действия, свързани със следващите специални олимпийски игри.

В резултат на това договореното равнище на бюджетните кредити за поети задължения 
се определя на 7 660,2 милиона евро, без марж под тавана на разходите по 
подфункция 2б и като се мобилизират 182,2 милиона евро от Инструмента за гъвкавост 
в съответствие с член 12 от Регламента за МФР и 280,0 милиона евро от Единния 
инструмент за маржовете в съответствие с член 11, параграф 1, буква а) от Регламента за 
МФР.

Функция 3 — Природни ресурси и околна среда
Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от 
Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на 
корекции № 1/2023, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и посочени в 
таблицата по-долу:

Промяна в бюджетните кредити за поети 
задължения (в евро)Бюджетен 

ред/Програма Наименование ПБ за 2023 г. 
(вкл. ПВК 

№ 1)

Бюджет за 
2023 г. Разлика

3.2.21 Програма за околната среда и 
действията по климата (LIFE)

725 521 280 755 521 280 30 000 000
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09 02 01 Природа и биологично разнообразие 272 761 676 279 011 676 6 250 000
09 02 02 Кръгова икономика и качество на 

живот
173 862 556 179 112 556 5 250 000

09 02 03 Смекчаване на последиците от 
изменението на климата и 
приспособяване към него

122 358 139 128 608 139 6 250 000

09 02 04 Преход към чиста енергия 130 752 568 143 002 568 12 250 000
ПП/ПД Пилотни проекти и подготвителни 

действия
  6 700 000

 Общо   36 700 000

В резултат на това договореното равнище на бюджетните кредити за поети задължения 
се определя на 57 259,3 милиона евро, при което остава марж от 35,7 милиона евро под 
тавана на разходите по функция 3.

Функция 4 — Миграция и управление на границите
Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от 
Комисията в проектобюджета, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и 
посочени в таблицата по-долу:

Промяна в бюджетните кредити за поети 
задължения (в евро)Бюджетен 

ред/Програма Наименование ПБ за 2023 г. 
(вкл. ПВК 

№ 1)

Бюджет за 
2023 г. Разлика

4.0.11 Фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“ 

1 418 121 253 1 454 621 253 36 500 000

10 02 01 Фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“

1 414 824 860 1 451 324 860 36 500 000

4.0.1 
Децентрализирани 
агенции

Децентрализирани агенции 169 169 287 172 169 287 3 000 000

10 10 01 Агенция на Европейския съюз в 
областта на убежището (EUAA)

169 169 287 172 169 287 3 000 000

4.0.211 Фонд за интегрирано управление на 
границите (ФИУГ) — Инструмент за 
управлението на границите и за 
визите (ИУГВ)

946 798 303 956 798 303 10 000 000

11 02 01 Инструмент за финансово 
подпомагане за управлението на 
границите и за визите

944 798 303 954 798 303 10 000 000

4.0.2 
Децентрализирани 
агенции

Децентрализирани агенции 1 052 269 675 1 002 769 675 -49 500 000

11 10 01 Европейска агенция за гранична и 
брегова охрана (Frontex)

793 614 137 743 614 137 -50 000 000

11 10 02 Агенция на Европейския съюз за 
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи в пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие (eu-LISA)

258 655 538 259 155 538 500 000

 Общо   0

В резултат на това договореното равнище на бюджетните кредити за поети задължения 
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се определя на 3 727,3 милиона евро, при което остава марж от 86,7 милиона евро под 
тавана на разходите по функция 4.

Функция 5 — Сигурност и отбрана
Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от 
Комисията в проектобюджета, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и 
посочени в таблицата по-долу:

Промяна в бюджетните кредити за поети 
задължения (в евро)Бюджетен 

ред/Програма Наименование
ПБ за 2023 г. 

(вкл. ПВК № 1)
Бюджет за 

2023 г. Разлика

5.0.22 Военна мобилност 236 685 681 295 185 681 58 500 000
13 04 01 Военна мобилност 234 970 661 293 470 661 58 500 000
 Общо   58 500 000

Освен това до постигането на споразумение относно програмата за сигурна свързаност 
предложените в проектобюджета суми за тази цел се поставят в резерв, който може да 
бъде освободен или изменен в съответствие с окончателно договореното от Европейския 
парламент и от Съвета решение за финансирането. Подробностите са уточнени в 
раздел 1, точка 5 по-долу.

В резултат на това договореното равнище на бюджетните кредити за поети задължения 
се определя на 2 116,6 милиона евро, без да се оставя марж под тавана на разходите по 
функция 5 и като се мобилизират 170,6 милиона евро от Инструмента за гъвкавост.

Функция 6 — Съседните региони и светът
Бюджетните кредити за поети задължения се определят на равнището, предложено от 
Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на 
корекции № 1/2023, но с корекциите, одобрени от Помирителния комитет и посочени в 
таблицата по-долу:

Промяна в бюджетните кредити за поети 
задължения (в евро)Бюджетен 

ред/Програма Наименование ПБ за 2023 г. 
(вкл. ПВК 

№ 1)

Бюджет за 
2023 г. Разлика

6.0.111 Инструмент за съседство, 
сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество — 
Глобална Европа (ИССРМС — 
Глобална Европа)

11 970 770 313 12 250 770 313 280 000 000

14 02 01 10 Южно съседство 1 657 209 546 1 727 209 546 70 000 000
14 02 01 11 Източно съседство 618 890 238 828 890 238 210 000 000
 Общо   280 000 000

За Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно 
сътрудничество — Глобална Европа увеличението с 210 милиона евро на бюджетните 
кредити за поети задължения за източното съседство (бюджетна позиция 14 02 01 11) ще 
бъде предназначено за мерки в Украйна и Молдова в отговор на руската агресия. 
Увеличението със 70 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения за 
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южното съседство (бюджетна позиция 14 02 01 10) е предназначено за финансиране на 
действия, свързани с миграцията, и по-специално действия в подкрепа на управлението 
на миграцията и справянето с нея, принудителното разселване и Агенцията на ООН за 
подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток. 

В резултат на това договореното равнище на бюджетните кредити за поети задължения 
се определя на 17 211,9 милиона евро, без да се оставя марж под тавана на разходите по 
функция 6 и като се мобилизират 882,9 милиона евро от Инструмента за гъвкавост.

Функция 7 — Европейска публична администрация
Броят на длъжностите в щатните разписания на институциите и бюджетните кредити, 
предложени от Комисията в проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за 
внасяне на корекции № 1/2023, се одобряват от Помирителния комитет, със следните 
изключения:

 раздела за Съда на Европейския съюз, за който се добавят четири длъжности в 
щатното разписание и равнището на бюджетните кредити за поети задължения и 
за плащания се увеличава с 634 903 EUR с оглед на средния брой назначения към 
средата на годината;

 раздела за Европейската сметна палата, за която се добавят девет длъжности в 
щатното разписание и равнището на бюджетните кредити за поети задължения и 
за плащания се увеличава с 1 005 422 EUR с оглед на средния брой назначения 
към средата на годината; съответните длъжности се разрешават временно, до 
2027 г.;

 раздела за Европейския икономически и социален комитет, за който се добавят 
две длъжности в щатното разписание и равнището на бюджетните кредити за 
поети задължения и за плащания се увеличава със 115 497 EUR с оглед на средния 
брой назначения към средата на годината;

 раздела за Европейския омбудсман, за който се добавят две длъжности в щатното 
разписание и равнището на бюджетните кредити за поети задължения и за 
плащания се увеличава със 101 388 EUR с оглед на средния брой назначения към 
средата на годината;

 раздела за Европейския надзорен орган по защита на данните, за който се добавят 
пет длъжности, от които три длъжности в щатното разписание на Европейския 
надзорен орган по защита на данните и две длъжности в щатното разписание на 
Европейския комитет по защита на данните; поради това равнището на 
бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се увеличава с 
388 202 EUR с оглед на средния брой назначения към средата на годината;

 раздела за Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), чиито човешки 
ресурси се увеличават с 11 договорно наети служители и равнището на 
бюджетните кредити за поети задължения и за плащания се увеличава с 
420 239 EUR с оглед на средния брой назначения към средата на годината.
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Корекциите, които водят до увеличение с 2,7 милиона евро на средствата по функция 7, 
са описани подробно в таблиците по-долу:

Раздел 4 — Съд на Европейския съюз

Промяна в бюджетните кредити за поети 
задължения (в евро)Бюджетен 

ред/Програма Наименование ПБ за 2023 г. 
(вкл. ПВК 

№ 1)

Бюджет за 
2023 г. Разлика

1 2 0 0 Възнаграждения и надбавки 304 868 000 305 502 903 634 903
 Общо   634 903

Раздел 5 — Европейска сметна палата

Промяна в бюджетните кредити за поети 
задължения (в евро)Бюджетен 

ред/Програма Наименование ПБ за 2023 г. 
(вкл. ПВК 

№ 1)

Бюджет за 
2023 г. Разлика

1 2 0 0 Възнаграждения и надбавки 129 600 000 130 605 422 1 005 422
 Общо   1 005 422

Раздел 6 — Европейски икономически и социален комитет

Промяна в бюджетните кредити за поети 
задължения (в евро)Бюджетен 

ред/Програма Наименование ПБ за 2023 г. 
(вкл. ПВК 

№ 1)

Бюджет за 
2023 г. Разлика

1 2 0 0 Възнаграждения и надбавки 82 849 505 82 965 001 115 496
 Общо   115 496

Раздел 8 — Европейски омбудсман

Промяна в бюджетните кредити за поети 
задължения (в евро)Бюджетен 

ред/Програма Наименование ПБ за 2023 г. 
(вкл. ПВК 

№ 1)

Бюджет за 
2023 г. Разлика

1 2 0 0 Възнаграждения и надбавки 9 002 978 9 104 366 101 388
 Общо   101 388

Раздел 9 — Европейски надзорен орган по защита на данните

Промяна в бюджетните кредити за поети 
задължения (в евро)Бюджетен 

ред/Програма Наименование ПБ за 2023 г. 
(вкл. ПВК 

№ 1)

Бюджет за 
2023 г. Разлика

1 1 0 0 Възнаграждения и надбавки 7 491 500 7 724 420 232 920
3 0 1 0 Възнаграждения и надбавки 2 123 500 2 278 782 155 282
 Общо   388 202

Раздел 10 — Европейска служба за външна дейност
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Промяна в бюджетните кредити за поети 
задължения (в евро)Бюджетен 

ред/Програма Наименование ПБ за 2023 г. 
(вкл. ПВК 

№ 1)

Бюджет за 
2023 г. Разлика

1 2 0 0 Договорно нает персонал 20 967 900 21 388 139 420 239
 Общо   420 239

В резултат на това договореното равнище на бюджетните кредити за поети задължения 
се определя на 11 311,3 милиона евро, при което остава марж от 107,7 милиона евро под 
тавана на разходите по функция 7, от които 28,2 милиона евро по подфункция 
„Административни разходи на институциите“.

Тематични специални инструменти: ЕФПГ, SEAR и резерва за приспособяване във 
връзка с последиците от Брексит
Бюджетните кредити за поети задължения за Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията (ЕФПГ), резерва за солидарност и спешна помощ (SEAR) и резерва за 
приспособяване във връзка с последиците от Брексит се определят на равнището, 
предложено от Комисията в проектобюджета.

1.4. Бюджетни кредити за плащания
Общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2023 г. се определя 
на равнището от проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на 
корекции № 1/2023, като се внасят следните корекции, одобрени от Помирителния 
комитет:

1. взема се предвид одобреното равнище на бюджетните кредити за поети 
задължения за едногодишни разходи (функции 1 — 6), за които равнището на 
бюджетните кредити за плащания е равно на равнището на бюджетните кредити 
за поети задължения; това се прилага и по отношение на намаляването на 
разходите за финансиране на Европейския инструмент за възстановяване (EURI) 
със 170,0 милиона евро; като се вземе под внимание и корекцията на вноската на 
Съюза за децентрализираните агенции, комбинираният ефект е намаление с 
214,0 милиона евро; 

2. корекциите по функция 7, които водят до общо увеличение с 2,7 милиона евро;

3. бюджетните кредити за плащания за всички нови пилотни проекти и 
подготвителни действия, предложени от Парламента, се определят на 25% от 
съответните бюджетни кредити за поети задължения или на предложеното от 
Парламента равнище, ако то е по-ниско; в случай на продължаване на 
съществуващи пилотни проекти и подготвителни действия равнището на 
бюджетните кредити за плащания е определеното в проектобюджета във вида, в 
който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2023, плюс 25% от 
съответните нови бюджетни кредити за поети задължения или равнището, 
предложено от Европейския парламент, ако то е по-ниско; комбинираният ефект 
е увеличение в размер на 19,8 милиона евро;
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4. корекциите по бюджетните редове за многогодишни разходи, за които 
комбинираният ефект е увеличение със 177,0 милиона евро.

Корекциите, които водят до общо намаление с 14,5 милиона евро, са посочени в 
таблицата по-долу:

Промяна в бюджетните кредити за 
плащания (в евро)Бюджетен 

ред/Програма Наименование ПБ за 
2023 г. (вкл. 
ПВК № 1)

Бюджет за 
2023 г. Разлика

Функция 1
1.0.11 „Хоризонт Европа“ 11 903 569 

694
11 908 569 

694
5 000 000

01 02 01 02 Действия „Мария Склодовска-Кюри“ 602 437 939 607 437 939 5 000 000

1.0.13 Международен експериментален 
термоядрен реактор (ITER)

721 228 782 671 228 782 -50 000 000

01 04 01 Изграждане, работа и експлоатация на 
съоръженията на ITER — Европейско 
съвместно предприятие за „ITER“ — и 
развитието на термоядрената енергия

563 509 002 513 509 002 -50 000 000

1.0.221 МСЕ — Транспорт 1 922 486 
490

1 943 486 490 21 000 000

02 03 01 Механизъм за свързване на Европа 
(МСЕ) — транспорт

973 760 000 994 760 000 21 000 000

1.0.222 МСЕ — Енергетика 713 629 670 723 629 670 10 000 000
02 03 02 Механизъм за свързване на Европа 

(МСЕ) — енергетика
246 000 000 256 000 000 10 000 000

1.0.31 Програма за единния пазар (вкл. МСП) 610 260 036 615 260 036 5 000 000
03 02 02 Подобряване на конкурентоспособността 

на предприятията, по-специално на МСП, 
и подкрепа за достъпа им до пазари

132 069 500 137 069 500 5 000 000

ПП/ПД Пилотни проекти и подготвителни 
действия

  9 331 250

 Общо функция 1   331 250
Подфункция 2а
ПП/ПД Пилотни проекти и подготвителни 

действия
  875 000

 Общо подфункция 2а   875 000
Подфункция 2б
2.2.23 Разходи за финансиране на Инструмента 

на Европейския съюз за възстановяване 
(EURI)

1 485 775 
000

1 315 775 000 -170 000 000

06 04 01 Инструмент на Европейския съюз за 
възстановяване (EURI) — периодични 
плащания по купона и възстановяване 
при падеж

1 479 775 
000

1 309 775 000 -170 000 000

2.2.25 „ЕС в подкрепа на здравето“ 619 341 615 626 841 615 7 500 000
06 06 01 Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ 570 712 378 578 212 378 7 500 000
2.2.32 „Еразъм+“ 3 274 197 

196
3 291 597 196 17 400 000
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07 03 01 01 Насърчаване на мобилността с учебна цел 
за граждани, както и сътрудничеството, 
приобщаването, високите постижения, 
творчеството и иновациите на равнището 
на организациите и политиките в 
областта на образованието и обучението 
— непряко управление

2 280 250 
000

2 296 250 000 16 000 000

07 03 03 Насърчаване на мобилността с учебна цел 
на спортни треньори и спортен персонал, 
както и сътрудничеството, 
приобщаването, творчеството и 
иновациите на равнището на спортните 
организации и политиките в областта на 
спорта

55 000 000 56 400 000 1 400 000

2.2.33 Европейски корпус за солидарност 122 118 124 124 118 124 2 000 000
07 04 01 Европейски корпус за солидарност 104 000 000 106 000 000 2 000 000
2.2.34 „Творческа Европа“ 306 962 192 312 462 192 5 500 000
07 05 01 Култура 89 452 597 91 452 597 2 000 000
07 05 02 MEDIA 137 922 353 141 422 353 3 500 000
2.2.352 „Граждани, равенство, права и 

ценности“
155 069 755 156 569 755 1 500 000

07 06 02 Насърчаване на ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза

18 510 511 19 010 511 500 000

07 06 03 „Дафне“ 26 078 886 26 828 886 750 000
07 06 04 Защита и утвърждаване на ценностите на 

Съюза
54 381 753 54 631 753 250 000

2.2.3 
Децентрализирани 
агенции

Децентрализирани агенции 263 290 848 265 790 848 2 500 000

07 10 08 Европейска прокуратура 62 101 095 64 601 095 2 500 000
ПП/ПД Пилотни проекти и подготвителни 

действия
  7 897 625

 Общо подфункция 2б   -125 702 375
Функция 3
3.2.21 Програма за околната среда и 

действията по климата (LIFE)
513 989 167 522 689 167 8 700 000

09 02 01 Природа и биологично разнообразие 97 698 396 99 323 396 1 625 000
09 02 02 Кръгова икономика и качество на живот 69 504 430 71 129 430 1 625 000
09 02 03 Смекчаване на последиците от 

изменението на климата и 
приспособяване към него

47 000 000 48 625 000 1 625 000

09 02 04 Преход към чиста енергия 53 000 000 56 825 000 3 825 000
ПП/ПД Пилотни проекти и подготвителни 

действия
  1 675 000

 Общо функция 3   10 375 000
Функция 4
4.0.11 Фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“ 
1 314 919 

500
1 329 919 500 15 000 000

10 02 01 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 710 919 500 725 919 500 15 000 000
4.0.1 
Децентрализирани 
агенции

Децентрализирани агенции 169 169 287 172 169 287 3 000 000

10 10 01 Агенция на Европейския съюз в областта 
на убежището (EUAA)

169 169 287 172 169 287 3 000 000
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4.0.211 Фонд за интегрирано управление на 
границите (ФИУГ) — Инструмент за 
управлението на границите и за визите 
(ИУГВ)

394 492 752 396 992 752 2 500 000

11 02 01 Инструмент за финансово подпомагане за 
управлението на границите и за визите

276 492 752 278 992 752 2 500 000

4.0.2 
Децентрализирани 
агенции

Децентрализирани агенции 1 117 019 
143

1 067 519 143 -49 500 000

11 10 01 Европейска агенция за гранична и 
брегова охрана (Frontex)

793 614 137 743 614 137 -50 000 000

11 10 02 Агенция на Европейския съюз за 
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи в пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие (eu-LISA)

323 405 006 323 905 006 500 000

ПП/ПД Пилотни проекти и подготвителни 
действия

  0

 Общо функция 4   -29 000 000
Функция 5
5.0.22 Военна мобилност 106 715 020 131 715 020 25 000 000
13 04 01 Военна мобилност 105 000 000 130 000 000 25 000 000
 Общо функция 5   25 000 000
Функция 6
6.0.111 Инструмент за съседство, 

сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество — 
Глобална Европа (ИССРМС — Глобална 
Европа)

8 842 716 
018

8 943 716 018 101 000 000

14 02 01 10 Южно съседство 423 893 255 444 893 255 21 000 000
14 02 01 11 Източно съседство 185 608 958 265 608 958 80 000 000
 Общо функция 6   101 000 000
Функция 7
7.1.24 Съд на Европейския съюз 485 342 893 485 977 796 634 903
7.1.25 Европейска сметна палата 174 054 500 175 059 922 1 005 422
7.1.26 Европейски икономически и социален 

комитет
158 652 474 158 767 970 115 496

7.1.28 Европейски омбудсман 12 943 383 13 044 771 101 388
7.1.29 Европейски надзорен орган по защита на 

данните
21 941 500 22 329 702 388 202

7.1.2 Х Европейска служба за външна дейност 819 647 241 820 067 480 420 239
Общо функция 7 2 665 650

ОБЩО -14 455 475

Като цяло това води до равнище на бюджетните кредити за плащания в размер на 
168 648,7 милиона евро, което представлява намаление с 14,5 милиона евро в сравнение 
с проектобюджета във вида, в който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2023.

1.5. Резерви
Няма резерви в допълнение към включените в проектобюджета във вида, в който е 
изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2023.

1.6. Бюджетни забележки
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Текстът на бюджетните забележки съответства на проектобюджета във вида, в който е 
изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2023, като се внасят следните корекции, 
предложени в писмото за изпълнимост и одобрени от Помирителния комитет:

 бюджетни редове, за които измененията, внесени от Европейския парламент в 
собствения му раздел, се одобряват без промяна; това включва следното 
изменение:

- Позиция 1 2 0 0 — Възнаграждения и надбавки

Да се добави следният текст: 

98 допълнителни длъжности в щатното разписание за 2023 г. Тези длъжности са 
предназначени за една бюджетна година и ще бъдат премахнати от щатното 
разписание в проектобюджета за 2024 г. Длъжностите имат за цел да улеснят 
непрекъснатостта на заетостта на срочно наетите служители с оглед на 
прилагането на член 29, параграф 4 от Правилника за длъжностните лица. Не са 
необходими допълнителни бюджетни кредити.

 помирителният комитет постигна също така споразумение, че броят на 
длъжностите по щатно разписание за Органа за европейските политически партии 
и европейските политически фондации и за Комитета от независими изтъкнати 
личности следва ясно да бъде посочен в щатното разписание на Европейския 
парламент чрез въвеждането на нов ред под реда за общия брой длъжности с 
думите „от които за Органа“;

 бюджетни редове, за които измененията, внесени от Европейския парламент, се 
одобряват без промяна:

- Статия 14 04 02 — Европейска фондация за подобряване на условията на 
живот и труд (Eurofound) 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит покрива разходите за заплати на СПЕС, за екипите им 
и/или за обслужващите структури, включително пътни разходи и разходи за 
персонал, освен тези, свързани с персонала, командирован от държавите членки 
или институциите на Съюза. Той покрива също разходите за проекти, 
изпълнявани под пряката отговорност на СПЕС.

 бюджетни редове, за които съответната бюджетна забележка, предложена в 
проектобюджета във вида, в който е изменен с писмото за внасяне на корекции, 
се одобрява със следните изменения:

- Позиция 13 03 01 — Научни изследвания в областта на отбраната

Параграфът се изменя, както следва:

проучвания, например проучвания за осъществимост с цел проучване на 
осъществимостта на нови или усъвършенствани технологии, продукти, процеси, 
услуги и решения, включително в областта на киберотбраната и 
киберсигурността, 

 нови бюджетни редове след приемането на 9 ноември 2022 г. на предложението 
на Комисията за регламент за създаване на инструмент за предоставяне на 
подкрепа на Украйна за 2023 г. (макрофинансова помощ плюс), за който 
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съответната бюджетна забележка се одобрява със следния текст:

- Статия 14 01 06 — Разходи за подкрепа за макрофинансова помощ плюс 
за Украйна (МФП+)

Да се добави следният текст:

Освен разходите, описани в тази глава, този бюджетен кредит е предназначен 
също и по-конкретно за покриване на разходите за подкрепа за прилагането на 
инструмента и за постигането на неговите цели, включително административна 
подкрепа, свързана с постигането на неговите цели, включително 
административна подкрепа, свързана с дейностите по подготовка, последващи 
действия, наблюдение, контрол, одит и оценка, необходими за това прилагане, 
както и разходите в централата и делегациите на Съюза за административната и 
координационна подкрепа, необходима за инструмента, и за управлението на 
операциите, финансирани чрез инструмента, включително информационните и 
комуникационните дейности и корпоративните информационни системи.

- Глава 14 07 — Макрофинансова помощ плюс за Украйна (МФП+)

Да се добави следният текст:

Бюджетните кредити по тази глава са предназначени за покриване на 
оперативните разходи, свързани с действия, извършвани в рамките на 
Инструмента за предоставяне на подкрепа на Украйна за 2023 г. (макрофинансова 
помощ плюс). Общата цел на инструмента е да се предостави краткосрочна 
финансова помощ по предвидим, непрекъснат, организиран и навременен начин, 
финансиране на възстановяването и първоначална подкрепа за следвоенното 
възстановяване, по целесъобразност, с цел да се подпомогне Украйна по пътя ѝ 
към европейска интеграция. 

За да се постигне общата цел, основните специфични цели са по-специално да се 
подкрепи: 

 макрофинансовата стабилност и облекчаване на външните и вътрешните 
финансови ограничения на държавата; 

 програма за реформи, насочена към ранната подготвителна фаза на 
предприсъединителния процес, по целесъобразност, включително 
укрепване на институциите на Украйна, реформиране и повишаване на 
ефективността на публичната администрация, както и прозрачност, 
структурни реформи и добро управление на всички равнища; 

 възстановяване на критичните функции и инфраструктура и помощ за 
нуждаещите се.

В съответствие с членове 21, 22 и 24 от Финансовия регламент вноските, 
получени от трети държави (държави от ЕАСТ съгласно Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, държави кандидатки, и ако е 
приложимо, потенциални кандидати от Западните Балкани или други трети 
държави) за участие в програми на Съюза, и всички други целеви приходи, 
вписани в приходната част на бюджета, водят до обезпечаване на съответни 
бюджетни кредити и до изпълнение по настоящата глава. 

Свързаните прогнозни суми, както и съответната статия или позиция от 
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приходната част на бюджета са посочени, когато е възможно, в съответните 
бюджетни редове.

- Статия 14 07 01 — Лихвена субсидия за МФП+ за Украйна

Да се добави следният текст:

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на дейности, насочени към 
предоставяне на лихвена субсидия, свързана с получаването и отпускането на 
заеми, с изключение на разходите, свързани с предсрочно погасяване на заема, по 
отношение на заемите съгласно този регламент.

Вноските представляват външни целеви приходи в съответствие с член 21, 
параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

- Статия 14 07 02 — Безвъзмездна подкрепа за МФП+ за Украйна

Да се добави следният текст:

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на допълнителните суми, 
предоставени от държавите членки и заинтересованите трети държави и страни, 
които ще бъдат отпускани като безвъзмездна подкрепа, когато това е предвидено 
в меморандума за разбирателство, който трябва да бъде сключен съгласно член 7 
от предложения регламент, или в съответствие с Регламент (ЕС) 2021/947 и 
Регламент (ЕО) № 1257/96 за финансиране на мерки за постигане на целите, 
посочени в член 2, параграф 2, буква б) — в) от предложения регламент.

Този бюджетен кредит е свързан по-специално със: 

 програма за реформи, насочена към ранната подготвителна фаза на 
предприсъединителния процес, по целесъобразност, включително 
укрепване на институциите на Украйна, реформиране и повишаване на 
ефективността на публичната администрация, както и прозрачност, 
структурни реформи и добро управление на всички равнища; 

 възстановяване на критичните функции и инфраструктура и помощ за 
нуждаещите се. 

Вноските представляват външни целеви приходи в съответствие с член 21, 
параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.

 Помирителният комитет одобри включването на посочената по-долу бележка под 
линия в щатното разписание на Европейската сметна палата:

Да се добави следният текст:

 „Допълнителни длъжности (2023 г.) (29 одитори по програмата Next Generation 
EU, за които е дадено разрешение до 2027 г.)“.

 в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент Помирителният 
комитет постигна споразумение да се предоставят отново по бюджетен 
ред 01 02 02 20 бюджетни кредити за поети задължения; бюджетните забележки 
се коригират съответно:

Бюджетен 
ред Наименование

01 02 02 20 Добавя се следният текст: 
В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент бюджетни 
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Бюджетен 
ред Наименование

кредити за поети задължения в размер на 29 762 369 EUR се предоставят отново 
в полза на тази бюджетна позиция вследствие на отменени през 2020 г. бюджетни 
кредити в резултат на пълно или частично неизпълнение на 
научноизследователски проекти.

 в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент Помирителният 
комитет постигна споразумение да се предоставят отново по бюджетен 
ред 01 02 02 40 бюджетни кредити за поети задължения; бюджетните забележки 
се коригират съответно:

Бюджетен 
ред Наименование

01 02 02 40

Добавя се следният текст: 
В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент бюджетни 
кредити за поети задължения в размер на 89 287 105 EUR се предоставят отново 
в полза на тази бюджетна позиция вследствие на отменени през 2020 г. бюджетни 
кредити в резултат на пълно или частично неизпълнение на 
научноизследователски проекти.

 в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент Помирителният 
комитет постигна споразумение да се предоставят отново по бюджетен 
ред 01 02 02 50 бюджетни кредити за поети задължения; бюджетните забележки 
се коригират съответно:

Бюджетен 
ред Наименование

01 02 02 50

Добавя се следният текст: 
В съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент бюджетни 
кредити за поети задължения в размер на 29 762 369 EUR се предоставят отново 
в полза на тази бюджетна позиция вследствие на отменени през 2020 г. бюджетни 
кредити в резултат на пълно или частично неизпълнение на 
научноизследователски проекти.

Това става с разбирането, че измененията, внесени от Европейския парламент или от 
Съвета, не могат да променят или разширят обхвата на съществуващия основен 
законодателен акт, нито засягат административната автономност на институциите, и че 
действието може да бъде покрито с наличните ресурси.

1.7. Бюджетна номенклатура
Бюджетната номенклатура, предложена от Комисията в проектобюджета във вида, в 
който е изменен с Писмо за внасяне на корекции № 1/2023, се одобрява, като се включват 
новите пилотни проекти и подготвителни действия. Помирителният комитет постигна 
също така споразумение за създаването на нов бюджетен ред в раздела за Европейския 
парламент (статия 5 0 2 — Орган за европейските политически партии и европейските 
политически фондации — Възнаграждения и надбавки). На последно място, в 
съответствие със законодателната финансова обосновка, придружаваща предложението 
на Комисията за регламент за създаване на инструмент за предоставяне на подкрепа на 
Украйна за 2023 г. (макрофинансова помощ плюс), прието на 9 ноември 2022 г., 
Помирителният комитет постигна споразумение за създаването на три нови бюджетни 
реда в раздела за Европейската комисия, както следва:

 Статия 14 01 06 — Разходи за подкрепа за макрофинансова помощ плюс за 
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Украйна (МФП+)

 Статия 14 07 01 — Лихвена субсидия за МФП+ за Украйна 

 Статия 14 07 02 — Безвъзмездна подкрепа за МФП+ за Украйна
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2. Бюджет за 2022 г.
Проект на коригиращ бюджет № 5/2022 се одобрява с едно изменение спрямо 
предложението на Комисията: поради късното приемане на правното основание за Акта 
за укрепване на европейската отбранителна промишленост чрез съвместни обществени 
поръчки не се одобряват бюджетни кредити за поети задължения в размер на 
82 972 301 EUR, поставени в резерв за тази цел, и не се създава съответният бюджетен 
ред 13 06 01 за финансовата 2022 година.
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3. Изявления
3.1. Съвместно изявление на Европейския парламент и Съвета относно 
бюджетните кредити за плащания 
Европейският парламент и Съветът призовават Комисията да продължи да следи активно 
и отблизо през 2023 г. изпълнението на програмите от настоящата и предходната МФР 
(по-специално по подфункция 2а и „Развитие на селските райони“). За тази цел 
Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи своевременно 
актуализирани числа, отразяващи състоянието към момента, и прогнози по отношение 
на бюджетните кредити за плащания за 2023 г. (като се вземе предвид подобрената 
точност на прогнозите на държавите членки, където е приложимо). Ако данните 
показват, че вписаните в бюджета за 2023 г. бюджетни кредити са недостатъчни за 
покриване на нуждите, Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да 
представи възможно най-скоро подходящо решение, и наред с другото, проект на 
коригиращ бюджет, с цел да се даде възможност на Европейския парламент и на Съвета 
да вземат във възможно най-кратък срок и без ненужно забавяне всички необходими 
решения за обоснованите потребности. Когато е приложимо, Европейският парламент и 
Съветът ще се съобразят със спешния характер на въпроса, като съкратят осемседмичния 
срок за вземане на решение, ако счетат това за необходимо. Същото се прилага mutatis 
mutandis, ако стойностите показват, че размерът на вписаните в бюджета за 2023 г. 
бюджетни кредити е по-висок от необходимото.

3.2. Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно финансирането на Европейския законодателен акт за 
интегралните схеми и на Програмата за сигурна свързаност
Трите институции отчитат факта, че финансирането на Европейския законодателен акт 
за интегралните схеми и на Програмата за сигурна свързаност ще зависи от крайния 
резултат на текущите законодателни преговори. С оглед на окончателния текст на 
одобрените регламенти и придружаващите ги законодателни финансови обосновки 
Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи своевременно на 
бюджетния орган необходимите трансфери или проект за коригиращ бюджет, за да се 
гарантира, че през финансовата 2023 година са налични за използване достатъчно 
бюджетни кредити. 

Ако бъде постигнато споразумение между Европейския парламент и Съвета относно 
финансирането на Европейския законодателен акт за интегралните схеми, включително 
използването на бюджетните кредити, които ще бъдат предоставени отново въз основа 
на член 15, параграф 3 от Финансовия регламент за „Хоризонт Европа“, това изменение 
ще бъде включено в проект за коригиращ бюджет.

3.3. Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета и 
Комисията относно киберсигурността
Надеждната и координирана киберсигурност е от решаващо значение за 
непрекъснатостта на дейността на институциите и органите на ЕС, особено в периода, 
предхождащ изборите за Европейски парламент през 2024 г. Трите институции 
признават необходимостта от централизиран капацитет за противодействие на заплахите 
и справяне с инцидентите, свързани с киберсигурността. Координираният подход е най-
ефективният от гледна точка на разходите и може да предложи високо равнище на 
защита на всички, включително на най-уязвимите.
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Трите институции признават необходимостта от адекватни ресурси за киберсигурност в 
рамките на всяка институция, и по-специално в междуинституционалния екип за 
незабавно реагиране при компютърни инциденти за институциите, органите и агенциите 
на ЕС (CERT-EU).

Комисията, в тясно сътрудничество със CERT-EU и другите институции, се приканва да 
изготви до средата на 2023 г. оценка на нуждите от длъжности в областта на 
киберсигурността в рамките на CERT-EU и във всички институции и на мандата на 
CERT-EU. 

Бюджетният орган приканва институциите на ЕС да си сътрудничат за укрепване на 
киберсигурността във всички институции на ЕС. След оценката на Комисията ресурсите 
за киберсигурност, предвидени в бюджета за 2023 г. за всички институции на ЕС, следва 
да се предоставят координирано, за да се повиши във възможно най-голяма степен 
защитата на институциите, най-вече, но не единствено чрез укрепване на централния 
капацитет за киберсигурност.

Това не засяга използването на човешки и бюджетни ресурси от CERT-EU от 
участващите институции в резултат на споразумението по предложението за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за високо общо ниво на 
киберсигурност в институциите, органите, службите и агенциите на Съюза 
(COM(2022)0122 final).

3.4. Изявление на Европейската комисия относно прегледа на 
многогодишната финансова рамка
Комисията ще оцени устойчивостта на таваните и подтаваните на разходите по всички 
функции от многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 — 2027 г. в 
контекста на междинния преглед на Регламента за МФР, който планира да извърши до 
средата на 2023 г., както е предвидено в работната програма на Комисията за 2023 г.
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