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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по конституционни въпроси:

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще приеме:

1. подчертава, че предизвикателствата и социално-икономическите последици, 
произтичащи от неотдавнашните събития, включително кризата с COVID-19, 
руската агресивна война срещу Украйна, нарастващата инфлация, отразяваща се на 
разходите за живот и покупателната способност на бюджета, както и 
безпрецедентното увеличение на енергийните разходи, са ограничили способността 
на Съюза да си осигури средствата, необходими за постигане на неговите цели и за 
провеждане на неговите политики;

2. припомня, че след заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа от 9 май 
2022 г. Парламентът вече е представил на Съвета предложения за изменение на 
Договорите съгласно обикновената процедура за преразглеждане, предвидена в 
член 48 от ДЕС, включително с цел на Парламента да се предоставят пълни права 
на съвместно вземане на решения относно бюджета на Съюза, както и правото на 
законодателна инициатива; припомня, че трите институции са поели ангажимент да 
предприемат ефективни последващи действия във връзка със заключенията от 
Конференцията;

3. поради това призовава за преразглеждане на ДФЕС, и по-специално на дял II от 
него, за да се гарантира, че Съюзът е в състояние да изпълнява своите цели и 
ангажименти, включително в рамките на Европейския стълб на социалните права и 
Европейския зелен пакт, както и да реагира енергично, ефективно и своевременно 
на предизвикателствата и да постигне по-добра демократична отчетност и 
прозрачност на бюджета на Съюза, по-специално чрез насърчаване на общностния 
метод и засилване на ролята и правомощията на Парламента във всички аспекти на 
вземането на бюджетни решения и на контрола, както по отношение на разходите, 
така и на приходите;

4. до извършването на преразглеждане на Договора призовава за пълноценно 
използване на възможностите на ДФЕС с цел подобряване на процеса на вземане 
на решения от Съвета и гарантиране, че Съюзът е в състояние да реагира по по-
ефективен и прозрачен начин на предизвикателствата, като същевременно се 
постига по-голяма демократична отчетност по отношение на бюджета на Съюза; 
във връзка с това призовава Европейския съвет да задейства клаузата за преход в 
член 312, параграф 2 от ДФЕС, за да може регламентът за многогодишната 
финансова рамка да се приеме с квалифицирано мнозинство;

– да включи следните препоръки в приложението към предложението за резолюция:

5. член 122 от ДФЕС се изменя така, че Европейският парламент и Съветът, като 
действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, да приемат 
временни мерки за справяне с тежки или извънредни икономически ситуации, без 
да се засягат другите процедури, предвидени в Договорите;
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6. разпоредбите по отношение на приходите се изменят, за да се даде възможност за 
множество източници на финансиране, включително чрез общи заеми; в ДФЕС се 
добавя нов член 122а, за да се даде възможност за създаване на постоянен 
специален инструмент, надхвърлящ таваните на многогодишната финансова рамка, 
така че бюджетът на Съюза да може да се приспособява по-добре и да реагира 
бързо на кризи и на техните социални и икономически последици; решението за 
създаването на съответните мерки за изпълнение се приема от Европейския 
парламент и от Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура; 

7. член 311 от ДФЕС се изменя така, че решението за определяне на разпоредбите 
относно системата на собствените ресурси на Съюза и мерките за прилагане на тази 
система да се приемат от Европейския парламент и Съвета в съответствие с 
обикновената законодателна процедура;

8. член 312, параграф 2 от ДФЕС се изменя така, че регламентът за определяне на 
многогодишната финансова рамка да се приема от Европейския парламент и 
Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура;

9. В член 312 от ДФЕС се добавя нов параграф 2а, в който се посочва, че всяка 
многогодишна финансова рамка обхваща като хоризонтални принципи целите за 
опазване на климата и биологичното разнообразие, социалното сближаване и 
равенството между половете. Определят се конкретни цели за разходите, 
допринасящи за опазването на климата, спирането и обръщането на тенденцията за 
намаляване на биологичното разнообразие, насърчаването на социалното 
сближаване във възходяща посока и равенството между половете, както и правата и 
равните възможности за всички;

10. член 312, параграф 3 от ДФЕС се изменя, за да се поясни, че бюджетните кредити 
за поети задължения следва да бъдат включени в категориите разходи и 
следователно да подлежат на годишни тавани само ако са свързани с политиките на 
Съюза или със съответните административни разходи, докато други финансови 
средства, които позволяват на Съюза да изпълнява правните си задължения по 
отношение на трети страни, включително изплащането на дължими лихви, не 
следва да се включват в категории или да подлежат на тавани;

11. член 322, параграф 2 от ДФЕС се изменя, така че методите и процедурата, в 
съответствие с които бюджетните приходи, предвидени в разпоредбите относно 
собствените ресурси на Съюза, се предоставят на Комисията, както и мерките, 
които трябва да се прилагат за посрещане, ако е необходимо, на нуждите от пари в 
брой, се приемат от Европейския парламент и Съвета в съответствие с 
обикновената законодателна процедура;
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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ
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