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Относно: Становище относно предложението за решение на Съвета относно системата 
на собствените ресурси на Европейския съюз (COM(2018)0325 – C8-0201/2018 – 
2018/0135(CNS))

Уважаеми г-н Ван Овертвелд,

В рамките на горепосочената процедура беше възложено на комисията по 
конституционни въпроси да представи становище на Вашата комисия. На своето 
заседание от 14 юли 2020 г. тя реши да представи това становище под формата на 
писмо.

Комисията по конституционни въпроси разгледа тази тема на своите заседания от 14 
юли 2020 г. и 27 август 2020 г. На второто от тези заседания1 комисията реши да 
прикани водещата комисия по бюджети да включи в предложението си за резолюция 
следните предложения:

С уважение,

1 На окончателното гласуване присъстваха: Антонио Таяни (председател), Габриеле Бишоф 
(заместник-председател), Шарл Гьоренс (заместник-председател), Джулиано Пизапия 
(заместник-председател), Сандро Гоци (докладчик по становище), Александър Александров Йорданов 
(вместо Брис Ортьофьо), Херолф Анеманс, Гунар Бек (вместо Антонио Мария Риналди), Дамиан 
Бьозелагер, Херт Буржоа, Фабио Масимо Касталдо, Лейла Шайби, Влоджимеж Чимошевич, Гуендолин 
Делбос-Корфилд, Паскал Дюран, Естебан Гонсалес Понс, Лаура Хеухтасари, Никлас Нинас (вместо 
Даниел Фройнд), Паулу Ранжел, Доменек Руис Девеса, Яцек Сариуш-Волски, Хелмут Шолц, Педру 
Силва Перейра, Ласло Трочани, Михай Тудосе, Ги Верхофстад, Лорант Винце, Райнер Виланд.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. отново изразява възгледа си, че настоящата система на собствените ресурси е 
прекалено сложна, дискриминационна, непрозрачна и неразбираема за гражданите; 
подчертава, че нейната задълбочена реформа е от съществено значение, за да се 
увеличат наличието на приходи, предвидимостта, ефикасността, яснотата и 
справедливостта;

2. отново изтъква необходимостта от бързо въвеждане на нови истински собствени 
ресурси, в съответствие с позицията на Европейския парламент2 и на препоръките 
на групата на високо равнище за собствените ресурси, за да се установи стабилен 
бюджет на Съюза, съсредоточен върху общия европейски интерес, способен да се 
справи с днешните предизвикателства – по-специално да допринесе за 
финансирането на икономическото възстановяване след кризата с COVID-19 и да 
компенсира допълнителните разходи, генерирани чрез Европейския инструмент за 
възстановяване (Next Generation EU) – който да приключи подхода за „справедлива 
възвращаемост“ („juste retour“) и да води до резултати, от значение за европейските 
граждани; припомня, че правното изискване да се предоставят в бюджета на ЕС 
истински собствени ресурси произтича директно от Договорите за ЕС; подчертава, 
че новите собствени ресурси следва да бъдат приведени в съответствие с целите на 
политиката на Съюза и да бъдат третирани независимо от размера на бюджета;

3. счита, че макар и вноската на база БНД да е била надежден и стабилен източник на 
приходи за бюджета на ЕС от нейното въвеждане през 1988 г., постепенното ѝ 
преобразуване от остатъчен ресурс в бюджета на ЕС към най-преобладаващия 
компонент не зачита напълно духа на Договорите, съгласно който Съюзът си 
осигурява средствата, необходими за постигане на неговите цели и изпълнение на 
неговите политики, и бюджетът му се финансира изцяло от собствени ресурси; 
посочва, че преговорите относно размера на националните вноски досега са били 
ръководени главно от политически и финансови съображения, за разлика от 
необходимостта от установяване на бюджети, които отговарят на набелязаните 
потребности и ангажименти, и че това е допринесло за фалшиво и вредно 
впечатление, според което вноските в бюджета на ЕС представляват обикновени 
трансфери между нетни платци и нетни получатели, а не необходимият принос за 
ползите, които ЕС предоставя; поради това счита, че въвеждането на нови истински 
собствени ресурси следва постепенно да замени вноските на база БНД;

4. повтаря призива си за премахване на всички бюджетни отстъпки и коригиращи 
механизми във възможно най-кратък срок, за да се гарантира справедливо третиране 
на държавите членки; припомня в този смисъл, че в доклада Монти относно 
бъдещото финансиране на ЕС се посочва, че бюджетните отстъпки и корекции 

2 Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова 
рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение 
(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)), P8_TA(2018)0449.
Резолюция на Европейския парламент от 15 май 2020 г. относно новата многогодишна финансова рамка, 
собствените ресурси и плана за възстановяване (2020/2631 (RSP)), P9_TA (2020) 0124 и Резолюция на 
Европейския парламент от 23 юли 2020 г. относно заключенията от извънредното заседание на 
Европейския съвет от 17 – 21 юли 2020 г. (2020/2732 (RSP), P9_TA (2020) 0206.
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правят бюджета на ЕС регресивен, тъй като по-богатите държави членки, които се 
ползват от отстъпките, допринасят по-малко за бюджета на ЕС като дял от БНД, 
отколкото по-бедните държави членки; счита, че историческата причина за тяхното 
съществуване е изчезнала, след като Обединеното кралство е напуснало ЕС; във 
връзка с това изразява разочарование, че в заключенията на извънредното заседание 
на Европейския съвет от 17 – 21 юли 2020 г. те са били запазени, а в някои случаи 
дори са били увеличени;

5. приветства измененото предложение на Комисията от 27 май 2020 г., целящо да се 
предостави на Комисията правото да заема средства в размер на 750 млрд. евро по 
цени от 2018 г. на капиталовите пазари, постъпленията от които ще бъдат 
прехвърлени към програми на Съюза в съответствие с Инструмента на Европейския 
съюз за възстановяване (Next Generation EU) за справяне с последиците от кризата, 
предизвикана от COVID-19, посочва ползите от създаването на допълнителен 
финансов капацитет на равнището на Съюза, който да бъде незабавно наличен чрез 
това заемане на средства, като възстановяването на средствата ще бъде от бюджета 
на ЕС и за тази цел ще се въведат нови истински собствени ресурси; приветства 
предложението на Комисията за увеличаване на тавана на собствените ресурси до 
1,4% от БНД и за временно увеличение на тавана на собствените ресурси до 2,0% от 
БНД за покриване на отговорностите, свързани с облигациите за възстановяване; 
счита обаче, че временното увеличение на тавана на собствените ресурси 
впоследствие следва да остане на разположение с цел не само да се отговори на 
нуждите на многогодишната финансова рамка и на Фонда за възстановяване и да се 
вземе предвид очакваният спад на брутния национален доход след рецесията, 
предизвикан от кризата с COVID-19, но също така за да се даде възможност на ЕС 
да разчита на по-голям бюджет за изпълнението на своите политически амбиции;

6. припомня позицията си, че въвеждането на кошница от нови собствени ресурси до 
края на МФР за периода 2021 – 2027 г. следва да има за цел да покрие най-малко 
разходите, свързани със средствата от пакета за възстановяване по Инструмента на 
Европейския съюз за възстановяване (главница и лихви), за да се гарантира 
надеждност и устойчивост на плана за възстановяване на средствата, заложен в 
пакета;

7. счита, че предложеният механизъм, включващ „заемане на средства за разходи“ и 
използване на целеви приходи, отговаря на принципите на бюджетен баланс и 
бюджетна дисциплина, както и на целостта на системата на собствените ресурси, 
както е заложено в членове 310, 311 и 323 от ДФЕС; 

8. настоява новият механизъм да изисква подходяща парламентарна процедура за 
съвместно вземане на решение и отчетност пред Европейския парламент и възможно 
най-голяма прозрачност; освен това призовава Съвета да включи Парламента и да си 
сътрудничи тясно с него на всички етапи на процедурата за приемане на решението 
относно системата на собствените ресурси; настоява, че това трябва да важи за 
решенията относно определянето на приоритети и изплащането на средства за 
всички инструменти, финансирани чрез външни целеви приходи в рамките на 
програмата на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване;
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9. предлага да се използва набраната инерция на Конференцията за бъдещето на 
Европа, за да се обсъдят предимствата на едно изменение на Договорите, така че да 
се гарантира, че именно Парламентът и Съветът, гласувайки с мнозинство, 
установяват разпоредби, свързани със собствените ресурси на Съюза, въз основа на 
истински собствени ресурси, независими от националните бюджети, и да се обмисли 
как процесът на одобрение на държавите членки би могъл да бъде реформиран в този 
случай, както и да се проучи как една кошница от истински собствени ресурси би 
могла да бъде по-добре включена в Договорите; счита, че това би могло да гарантира 
постоянния характер и ефективността на системата на собствени ресурси и да отвори 
пътя към истинска европейска фискална политика, като по този начин се постигне 
напредък по отношение на функционирането и устойчивостта на Европейския съюз. 


