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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети да включи в 

предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

A. като има предвид, че в условия на ограничени ресурси следва да бъде отдадено 

ново значение на защитата на финансовите интереси на ЕС в случай на увеличение 

на приходите в бюджета на ЕС чрез по-висока условно изчислена добавена 

стойност на собствените ресурси; като има предвид, че ново значение следва да 

бъде отдадено и на засиленото сътрудничество и съвместната работа между 

Комисията и държавите членки; 

Б. като има предвид, че бюджетът на ЕС е преди всичко инвестиционен бюджет с 

някои преразпределителни функции между държавите членки и служи главно за 

оказване на подкрепа за общите политики и цели на ЕС, като осигурява начален 

капитал за средносрочни и дългосрочни инвестиции; 

В. като има предвид, че една от основните цели на бюджета на ЕС следва да бъде да 

подпомага ускоряването на растежа и създаването на работни места в по-слабо 

развитите региони, за да се постигне еднакво равнище на социално и икономическо 

развитие във всички държави членки, цел, за която увеличеното използване на 

собствени ресурси следва да допринесе в значителна степен; 

1. счита, че собствените ресурси следва да бъдат съсредоточени върху проекти, които 

могат да генерират най-голяма европейска добавена стойност (ЕДС); подчертава, че 

разходите следва да бъдат съсредоточени в области, за които финансирането на 

европейско равнище е от основно значение или при които финансирането на 

национално равнище би било недостатъчно за постигането на европейската цел; 

2. подчертава, че настоящата система на собствени ресурси е прекомерно сложна и 

поставя неравномерен акцент върху нетните салда между държавите членки; 

подкрепя въвеждането на нови собствени ресурси, което ще намали зависимостта на 

бюджета на ЕС от вноските на база БНД на държавите членки и ще даде 

възможност за по-добро насочване на финансирането от ЕС за политиките и 

приоритетите на ЕС; счита, че делът на новите истински собствени ресурси следва 

да бъде увеличен до поне 50% от приходната част на бюджета на ЕС; 

3. счита, че предстоящите преговори за следващата многогодишна финансова рамка 

(МФР), както и излизането на Обединеното кралство от ЕС дават възможност на ЕС 

да реформира своята система на собствени ресурси; счита, че Комисията и 

държавите членки следва да подготвят реформа, която се основава на ясни и 

общоприети принципи; поради това призовава държавите членки да предприемат 

задълбочена реформа на системата и да направят бъдещото финансиране от ЕС по-

стабилно, устойчиво и предвидимо, както и по-прозрачно и подлежащо на 

отчетност пред гражданите на ЕС; призовава Комисията да разгледа препоръките, 

отправени от групата на високо равнище за собствените ресурси в нейния доклад 

относно бъдещото финансиране на ЕС; 

4. призовава Комисията и държавите членки да използват реформата за въвеждане на 

стимули и за насърчаване на държавите членки да инвестират в европейския проект 



 

PE606.164v02-00 4/9 AD\1139866BG.docx 

BG 

и да премахнат всички механизми за отстъпки и корекции, което ще осигури по-

проста, стабилна, справедлива и прозрачна структура; във връзка с това счита, че 

националните вноски в бюджета на ЕС следва да бъдат изключени от изчисляването 

на дефицита по линия на Пакта за стабилност и растеж; 

5. призовава държавите членки да вземат под внимание рисковете, които 

увеличаването на собствените ресурси може да породи за системата за събиране на 

приходи, в резултат на което ще се изисква въвеждането на необходимите 

предпазни мерки; 

6. обръща внимание на необходимостта от укрепване на съществуващите системи за 

контрол и от въвеждане на нови механизми за предотвратяване на измамите и 

нередностите, които могат да застрашат финансовите интереси на ЕС при 

събирането на нови собствени ресурси; в тази връзка призовава Комисията да бъде 

готова да предложи съответни мерки за защитата на финансовите интереси на ЕС, 

когато и ако новите собствени ресурси за бюджета на Съюза бъдат въведени от 

държавите членки; 

7. изразява съжаление във връзка с разликите в митническите проверки, прилагани в 

рамките на Съюза, и големите суми на измамите, които засягат системата за 

събиране на собствените ресурси; подчертава важността на митническите проверки 

и свързаното с тях събиране на мита; обръща внимание на загубите на приходи 

вследствие на разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС 

и трансграничните измами с ДДС; подчертава факта, че контрабандата на стоки, 

облагани с високи данъци, води до сериозни загуби на приходи за бюджета на ЕС и 

държавите членки; призовава Комисията да засили общата политика на 

митническия контрол, като предвиди нейното истинско хармонизиране с цел 

подобряване на събирането на традиционните собствени ресурси; 

8. припомня, че е важно да се улесни и ускори обменът на информация с органи като 

ОЛАФ и Европол с цел борба с митническите измами и трансграничните данъчни 

престъпления; обръща особено внимание на увеличаването на транснационалните 

измами с ДДС, известни също като „верижни измами“, и призовава Комисията да 

укрепи допълнително мерките за предотвратяване и избягване на този вид измами; 

счита, че е от съществено значение да се оптимизират практически ресурсите от 

ДДС, без да се налага допълнителна тежест за гражданите на ЕС и държавите 

членки; 

9. счита, че всички новоприети ресурси следва да се основават на три основни 

критерия: простота, справедливост и демократичен контрол; припомня, че 

принципите, посочени от групата на високо равнище по въпросите на собствените 

ресурси, следва да се вземат предвид при обмислянето на нови източници на 

финансиране; посочва, че новата система следва да бъде разбираема и прозрачна за 

европейските данъкоплатци, и осъжда политиката на игра с нулев резултат, която 

някои държави – членки на ЕС, прилагат понастоящем; счита, че бюджетните 

преговори не се ръководят от принципа на европейската добавена стойност, а от 

националната логика за „справедлива възвръщаемост“ и бюджетните салда; 

10. насърчава Комисията и държавите членки също така да разгледат други налични за 

ЕС ресурси, основаващи се на данъчно облагане, които биха могли да генерират по-
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голяма европейска добавена стойност в някои свързани с риск области на 

политиката, като същевременно укрепят бюджета на ЕС и намалят ресурсите му на 

база БНД и ДДС; счита, че настоящата система на собствени ресурси на база ДДС 

следва да бъде заменена от истински трансфер на част от събрания на национално 

равнище ДДС; счита, че новите ресурси биха могли да дойдат и от европейски 

политики, например политиките в областта на околната среда, енергетиката, 

климата или транспорта; 

11. подчертава, че използването на собствените ресурси следва да бъде насочено към 

европейските обществени блага, от които всички държави членки могат да се 

възползват в еднаква степен и за които действията на равнище ЕС са не само 

подходящи, но и необходими, или в случаите, когато възможностите за национално 

финансиране са недостатъчни за постигането на приоритетите и целите на ЕС; в 

тази връзка подчертава значението на бюджета на ЕС за подкрепата на по-

нататъшната интеграция на ЕС и сближаването между държавите членки; отбелязва 

две области с по-голяма европейска добавена стойност, които също така срещат 

голямо одобрение сред гражданите, а именно научноизследователската и 

развойната дейност, както и вътрешната и външната сигурност; 

12. подчертава, че ЕС следва да обмисли възможността да предприема по-малко 

действия в сфери, в които се счита, че носи ограничена добавена стойност или че не 

е в състояние да изпълни обещаното; подчертава обаче, че при определянето на 

амбициозни европейски цели следва съответно да се разпределят достатъчно 

средства, а при залагането на нови цели следва да се осигурят нови ресурси; 

13. изразява убеждението си, че разходите на собствени ресурси за проекти в областта 

на вътрешната и външната сигурност ще имат положителен отклик сред 

гражданите, като по този начин ще се увеличи тяхната европейска добавена 

стойност; изразява загриженост във връзка с ниското равнище на разходите в някои 

ключови области на сигурността, като например подготвителните действия за 

сътрудничество и научни изследвания в областта на отбраната и сигурността; 

14. приветства засиленото използване на собствени ресурси в проекти, свързани с 

научноизследователска и развойна дейност, въпреки че продължават да 

съществуват съмнения относно видовете финансирани проекти; подчертава, че 

разходите следва да бъдат съсредоточени върху проекти, които са печеливши в 

дългосрочен план и носят ползи за ЕС, а не върху програми за финансиране, които 

генерират само краткосрочни ползи; 

15. изразява своята загриженост относно ниския дял от бюджета на Съюза, 

предназначен за свързаните с климата разходи; счита, че получените от собствените 

ресурси приходи следва да бъдат изразходвани за проекти, които генерират по-

голяма европейска добавена стойност, в т.ч. борбата срещу изменението на климата; 

16. призовава за открит дебат за запазването на равнището на бюджетните кредити за 

плащания за политиката на сближаване и общата селскостопанска политика (ОСП) 

през следващия програмен период, като се има предвид допълняемостта и високата 

добавена стойност, която осигуряват тези политики за стабилността, 

конкурентоспособността и икономическия растеж на Европа; 
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17. призовава за целенасочено изграждане на капацитет в онези държави членки, които 

изпитват трудности с централно управлявани програми като Механизма за 

свързване на Европа (МСЕ), „Хоризонт 2020“ и Европейския фонд за стратегически 

инвестиции (ЕФСИ); 

18. призовава Комисията в хода на следващата година да представи пред Парламента 

съобщение, в което обяснява как възнамерява да съчетае дългосрочните 

политически цели, като например стратегията „Европа 2020“, със ситуацията, която 

ще възникне след МФР за 2020 г.; твърдо вярва, че програмата на ЕС за следващото 

десетилетие следва да играе решаваща роля в процеса на разработване на 

следващите МФР; 

19. припомня, че дългосрочните проекти, като например „Хоризонт 2020“ и 10-те 

приоритета на Комисията „Юнкер“, следва да бъдат взети предвид при 

разпределянето на собствените ресурси; призовава Комисията да насочи 

приоритетите си към успешното осъществяване на тези дългосрочни проекти; 

20. счита, че наличието на по-прости и по-ясни правила ще допринесе за бързото 

разпределяне на ресурси и ще увеличи ефективността и прозрачността, като 

вследствие на това ще възникват по-малко грешки; призовава Комисията да изготви 

план за действие в този смисъл; 

21. изразява загриженост относно начина, по който се измерва разпределянето на 

разходите; счита, че системата на бюджетен баланс не е подходяща, когато става 

въпрос за проекти, които включват европейска добавена стойност, тъй като тези 

проекти могат да бъдат осъществени в една-единствена държава членка, което ще 

доведе до дисбаланс между сметките на въпросната държава и сметките на другите 

държави; 

22. посочва, че политиките, които биха били от полза за всички граждани на ЕС и които 

осигуряват по-голяма европейска добавена стойност, не са привлекателни от гледна 

точка на нетните салда; ето защо счита, че следва да бъде разработен нов метод за 

измерване на стойността на проектите и следва да бъде въведено рационализирано 

докладване; 

23. отново заявява, че е изключително важно да се разпределят собствени ресурси за 

проекти, които имат потенциала да генерират най-голяма европейска добавена 

стойност, а не само въз основа на сметките на всяка държава членка; насърчава 

Комисията да представи амбициозни предложения за нови собствени ресурси; 

счита, че това би могло да намали относителния дял на националните вноски на 

база БНД в бюджета на ЕС, което ще спомогне за прекратяването на 

антиевропейския възглед, който е насочен единствено към постигането на 

справедлива възвръщаемост при нетните салда; 

24. счита, че Комисията следва да разгледа възможността за събиране на налог върху 

емисиите на CO2 чрез определяне на цени на въглеродните емисии посредством 

данъчно облагане или пазарни инструменти като начин за укрепване на бюджета на 

ЕС; счита, че този инструмент би могъл да осигури висока европейска добавена 

стойност, тъй като налогът би могъл да служи като стимул за промяна на 

поведението на потребителите и на производителите в полза на едно бъдеще с по-
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малко въглеродни емисии; счита обаче, че всяко решение на ЕС, което се основава 

на данъчно облагане, следва да бъде възможно най-неутрално за общата данъчна 

тежест в дадена държава членка; посочва, че подобен налог би трябвало също така 

да вземе предвид настоящите схеми за търговия с емисии, за да се избегнат 

припокриващи се и противоречащи си средства и цели. 
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