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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по конституционни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

A. като има предвид, че Европа е на кръстопът и е засегната от определена криза на 
легитимността във връзка с европейските решения;

Б. като има предвид, че е необходимо европейският проект да се доближи до 
гражданите на ЕС, като се обърне особено внимание на техните потребности, 
живот и очаквания, за да може преди всичко да се укрепи легитимността на ЕС и 
да се възстановят доверието и ентусиазма във връзка с европейския проект 
благодарение на обновено управление на ЕС;

В. като има предвид, че парламентарният контрол на публичните разходи е 
жизненоважен компонент на една модерна демократична система;

Г. като има предвид, че по-голямата демокрация в ЕС върви ръка за ръка с по-голяма 
прозрачност, отчетност и почтеност, последните следва да бъдат водещите 
принципи на културата в рамките на институциите на ЕС за насърчаване на 
ефикасно управление и за осигуряване на по-голяма откритост на 
функционирането на ЕС и на процесите му на вземане на решения;

Д. като има предвид, че всички институции на ЕС трябва бъдат прозрачни и да носят 
пълна отговорност пред гражданите на Съюза за финансовите средства, които са 
им предоставени в качеството на институции на ЕС;

Е. като има предвид, че с приемането на Римската декларация на 25 март 2017 г. 
лидерите на ЕС-27 дадоха ясен сигнал за „единство и солидарност“;

Ж. като има предвид, че инертността на европейско равнище вече не е приложим 
вариант с оглед на големите предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, 
особено по отношение на глобализацията, миграцията, отбраната въз основа на 
засилено сътрудничество, социалните въпроси, завършването на изграждането на 
Европейския паричен съюз и избора на нови собствени ресурси на ЕС;

З. като има предвид, че бюджетът на ЕС остава ценен източник на финансиране за 
държавите членки;

1. счита, че доверието на гражданите в институциите на ЕС е от основно значение за 
демокрацията, доброто управление и ефективното създаване на политики;

2. подчертава, че е от съществено значение да се преодолеят противоречащите си 
виждания за Европа и да се съгласуват конкуриращите се приоритети, за да се 
избегне рискът от разпокъсване или отслабване на Съюза;

3. признава, че поради Брексит необходимостта да се помисли допълнително върху 
институционалната структура и структурата на разходите на ЕС, както и да се 
създаде нова динамика на политиката на ЕС, стана по-неотложна;
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4. посочва, че решението на Обединеното кралство да се оттегли от Съюза ще има 
сложни бюджетни последици и ще окаже отрицателно въздействие върху 
бюджета на ЕС; настоява, че останалите държави членки от ЕС-27 следва да бъдат 
по-амбициозни по отношение на бюджетната реформа предвид настоящите и 
бъдещите предизвикателства пред ЕС;

5. е убеден, че все още има възможност за по-добро утвърждаване на 
демократичната отчетност в рамките на Съюза, а именно чрез разработването на 
силни механизми за осигуряване на политическа легитимност и институционална 
отговорност, както и чрез рационализиране на все по-сложните структури на 
управление на ЕС;

6. припомня необходимостта от спешна бюджетна и административна реформа на 
ЕС, която да рационализира вътрешните му процеси и да направи ЕС по-
разбираем и достъпен за неговите граждани;

7. припомня, че при по-нататъшното развитие в рамките на структурата на Съюза по 
отношение на съществуващите органи или на създаването на нови юридически 
лица следва винаги да се вземат предвид въпросите, свързани с демократичната 
отчетност на ЕС, мерките за публичен одит и ефикасността на дейностите;

8. счита, че е необходимо да се намалят пропуските по отношение на отговорността 
в рамките на ЕС и да се премине към основани в по-голяма степен на 
сътрудничеството видове контрол, които съчетават демократичния надзор и 
одита, като същевременно осигуряват и по-голяма прозрачност; призовава за 
осигуряването на пълна отчетност и ефективен демократичен надзор върху 
Европейската инвестиционна банка, Европейската централна банка и за бъдещите 
органи, които предстои да бъдат създадени, например Европейския валутен фонд;

9. подчертава освен това, че настъпи моментът да се обмислят прагматично 
начините на действие на ЕС, като се отговори на основните въпроси за това как 
най-добре да се изпълняват политиките на Съюза и кои модели на управление 
следва да се прилагат, за да се проправи пътят за Европа на осезаемите резултати;

10. припомня необходимостта от дългосрочна стратегическа визия на ЕС; счита, че е 
време да се предложат нови европейски послания, а политиките на ЕС – да се 
осъществяват по-стратегически, въз основа на определен брой ясно определени и 
разбираеми приоритети на Съюза, колективни цели и правомощия, за да се 
подобрят разбираемостта и ефикасността;

11. подчертава, че претворяването на общите политически цели в осезаеми и видими 
действия и резултати за гражданите на ЕС трябва да подлежи на редовни 
проверки на действителното състояние, поради което е абсолютно необходимо 
бюджетният контрол да остане основен елемент на демократичния контрол;

12. изтъква, че укрепването на демократичния надзор и контролът от страна на 
Парламента следва да се основават не само на традиционния мониторинг на 
запасите и на финансовите потоци, но и на цялостна оценка на икономическата
ефективност, на ценното и устойчиво въздействие за гражданите и зачитането на 
ценностите на Съюза и на принципите на правовата държава;
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13. счита, че спазването на основните ценности, обезпечаването на защитата на 
принципите на правовата държава в държавите членки или въвеждането на 
свързани с околната среда условия са необходими демократични предпоставки за 
определянето на всички нови прояви на финансова солидарност в ЕС; изразява 
загриженост поради неотдавнашните случаи на незачитане на принципите на 
правовата държава в някои държави членки; оценява в този контекст 
предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки 
(COM(2018)0324); подчертава, че европейските институции следва да 
предприемат действия за защита на принципите на правовата държава;

14. изисква настоящата рамка за защита на финансовите интереси на Съюза да бъде 
укрепена чрез система от санкции, пропорционални на мащаба на недостатъците 
или на опитите за накърняване на принципите на правовата държава, въз основа 
на независима оценка, вариращи от намаляване на финансирането на ЕС до 
спиране на плащанията и поетите задължения в случай на повтарящи се 
недостатъци; счита, че при подобни обстоятелства Парламентът следва да участва 
и да има равни правомощия със Съвета в процеса на вземане на решения във 
връзка с тези процедури и отмяната на подобни мерки;

15. припомня, че е необходимо да се насърчава стремежът към генериране на 
европейска добавена стойност, или с други думи – че обединяването на ресурси 
на европейско равнище следва да води до резултати в сравнение с разходите на 
национално равнище, които не могат да се съсредоточат върху предоставянето на 
европейски обществени блага;

16. счита, че е необходимо да бъдат разработени по-добри инструменти за 
структурни реформи в целия ЕС чрез предоставяне на значителни европейски 
обществени блага и това да бъде направено при надлежно спазване на принципите 
на субсидиарност и пропорционалност;

17. счита, че предварителните условия на политиките трябва да бъдат укрепени, 
където това е необходимо, без да се застрашава оперативният капацитет на 
програмите, за да се осигури ефективно добро финансово управление при 
изпълнението на разходите на Съюза;

18. отново посочва, че в контекста на дебата за бъдещето на Европа трябва да се 
обмисли въпросът как би могла да се реформира бюджетната система на Съюза, 
така че да се осигури достатъчен бюджет за обезпечаване на финансирането на 
планираните политики, по-добър баланс между предвидимостта и способността за 
реагиране, както и как да се гарантира, че като цяло механизмите за финансиране 
не са по-сложни, отколкото е необходимо за постигането на целите на политиките 
на Съюза, и да се осигури отговорност;

19. счита, че е целесъобразно да се гарантира, че бюджетът осигурява истинска 
добавена стойност за гражданите на ЕС;

20. подчертава, че обезпечаването на достатъчно финансови средства, съчетано с 
модернизирането на системата на собствените ресурси, а именно чрез 
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осигуряване на стабилни, ефективни и действително европейски собствени 
ресурси, е от основно значение за поддържането на високо равнище на 
инвестициите, както и на амбициите и влиянието на Съюза на международната 
сцена;

21. подчертава, че европейските агенции изпълняват незаменима роля по отношение 
на опита в съответната им сфера на дейност и едновременно с това за 
представителството на ЕС в държавите членки; подчертава, че следователно е от 
първостепенно значение да се гарантира, че в бъдеще работата на агенциите е 
добре структурирана и организирана, че осъществяваните от агенциите дейности 
са надеждни и че във всеки един момент се осигурява тяхната видимост; 

22. подчертава освен това, че Европейският фонд за развитие (ЕФР) следва да бъде 
включен в бюджета на ЕС, както вече беше посочено в предложението за новата 
многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г., за да се избегне 
разпокъсване на бюджета; посочва, че включването на ЕФР в бюджета на ЕС 
повишава способността на органа по освобождаване от отговорност да 
контролира разходите в ЕС;

23. призовава всички институции на ЕС да подобрят своите процедури и практики, 
чиято цел е да защитават финансовите интереси на Съюза, и активно да 
допринасят за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; счита в този контекст, че 
процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета е незаменим инструмент за демократична отчетност пред гражданите на 
Съюза;

24. изтъква значението на защитата на парите на данъкоплатците в ЕС срещу измами 
и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза;

25. припомня трудностите, срещани многократно до момента в рамките на 
процедурите по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета, които се дължат на липса на сътрудничество от страна на Съвета; 
настоява, че Съветът трябва да бъде отговорен и прозрачен като останалите 
институции; подчертава, че не следва да се допускат изключения от това;

26. счита, че създаването на Европейска прокуратура ще бъде важен етап от 
изграждането на европейско обществено пространство; призовава Комисията да 
работи за бързото създаване на Европейската прокуратура, като предостави 
достатъчно ресурси;

27. обръща внимание на корупцията като явление със значителни финансови 
последици, представляващо сериозна заплаха за демокрацията, принципите на 
правовата държава и публичните инвестиции; отново призовава Комисията да 
възобнови публикуването на годишен доклад относно корупцията;

28. призовава Комисията да предложи варианти за бъдещи методи за сътрудничество 
с Групата държави срещу корупцията на Съвета на Европа, включително 
кандидатстване за членство от страна на ЕС, а Парламентът – да бъде редовно 
информиран относно напредъка във връзка с тази кандидатура;
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29. призовава политиката на етично поведение и етичната рамка на всички 
институции и агенции на ЕС да бъдат усъвършенствани чрез по-добро прилагане 
на кодексите за поведение, защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, 
етичните принципи, прозрачността и отговорността;

30. насърчава чрез водещ принцип да се очертаят контурите на Европа на бъдещето, 
като се осигури баланс между отговорността и новата солидарност и като се 
отдава предпочитание на подход на Общността пред използването на 
междуправителствен подход като метод на управление за ЕС;

31. счита, че е необходимо да продължи дебатът за бъдещето на Европа на най-
високо институционално равнище, като вниманието се съсредоточи по-специално 
върху по-ефикасното използване на финансирането и върху механизмите за 
демократичен контрол на бюджета на ЕС.
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