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Относно: Принос от името на комисията по бюджетен контрол по отношение 
на препоръките за тристранната среща във връзка с бюджета за 
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Уважаеми г-н Артюи,

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети да вземе 
предвид в препоръките си за тристранната среща във връзка с бюджета следните 
въпроси:

Непогасени бюджетни задължения (RAL)

1. Нашата комисия е силно обезпокоена от факта, че:

– през 2017 г. комбинацията от високи равнища на бюджетни задължения и 
ниски равнища на плащания увеличи неизпълнените бюджетни задължения 
до ново рекордно ниво от 267,3 милиарда евро (2016 г.: 238,8 милиарда евро);

– според прогнозите на Палатата тази сума ще нарасне още повече до края на 
действащата МФР, което може да доведе до значително увеличаване на риска 
от недостиг на бюджетни кредити за плащания, а също така и до риск от 
грешки под натиска за бързо усвояване с оглед на възможна загуба на 
финансиране от Съюза;

2. Нашата комисия подчертава, че бюджетът на ЕС не може да отчита дефицит и че 
нарастващото натрупване на забавени плащания на практика представлява 
финансов дълг;

3. Нашата комисия е обезпокоена и от констатацията на Палатата, че въпросът дали 
специалните инструменти следва да бъдат отчитани в рамките на таваните на 
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бюджетните кредити за плащания все още не е решен; това би могло да създаде 
допълнителен риск от натрупване на забавени плащания;

4. Нашата комисия призовава Комисията да подобри точността на прогнозата за 
плащанията и да използва поуките, извлечени от предходния програмен период, за 
справяне с натрупаното изоставане в плащанията и избягване на неговото 
отрицателно въздействие върху следващата МФР, както и да представи план за 
действие за намаляване на изоставането на плащанията по време на изпълнението 
на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.;

Своевременно усвояване

5. Нашата комисия посочва по-специално, че в областта на икономическата политика 
и политиките за социално и териториално сближаване, въпреки значителното 
увеличение на средния процент на усвояване по отношение на плащанията от 
Комисията от 3,7% през 2016 г. на 16,4% през 2017 г., усвояването остава дори по-
ниско, отколкото през съответната година на предходната МФР – 22,1% през 
2010 г.;

6. Нашата комисия изразява съжаление, че Комисията все още не е представила 
подробна дългосрочна прогноза, която да подпомогне вземането на решения за 
следващата МФР, което да е в пълно съответствие с Междуинституционалното 
споразумение;

7. Нашата комисия отбелязва, че бавното усвояване на средства продължава да бъде 
проблем в някои държави; посочва риска от натрупване на огромно количество 
неизпълнени бюджетни кредити за поети задължения към края на финансовия 
период;

Финансова експозиция

8. Нашата комисия подчертава своята дълбока загриженост, че общата финансова 
експозиция на бюджета на Съюза се е увеличила, като са създадени значителни 
дългосрочни пасиви, гаранции и правни задължения, което означава, че в бъдеще 
управлението трябва да бъде внимателно; нашата комисия призовава следователно 
Комисията при представянето на законодателни предложения, включващи 
създаването или добавянето на значителни условни задължения, да включва 
придружаваща информация за общата стойност на условните задължения, 
подпомагани от бюджета, както и анализ на сценариите за стрес тестове и на 
тяхното евентуално отражение върху бюджета;

Финансови инструменти

9. Нашата комисия е загрижена относно липсата на прозрачност на разходите за 
финансови инструменти (ФИ), тъй като по действащата МФР са отпуснати четири 
пъти повече средства за ФИ; отбелязва, че до края на 2017 г. 24 държави членки са 
се възползвали от ФИ, като вноските за програмите, за които са поети задължения 
за ФИ, възлизат на почти 18,8 милиарда евро (13,3 милиарда евро в края на 2016 г.), 
от които 14,2 милиарда евро от ЕСИ фондове; отбелязва също така, че от сумите, 
предназначени за ФИ, са изплатени общо 5,5 милиарда евро (около 29%; 
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3,6 милиарда евро в края на 2016 г.), в т.ч. 4,4 милиарда евро от ЕСИ фондове; 
изразява загриженост обаче, че три години след започването на действащата МФР 
на крайните получатели са изплатени 1,9 милиарда евро (само 10,1%) 
(1,2 милиарда евро в края на 2016 г.), от които 1,5 милиарда евро (10,5%) от ЕСИ 
фондове;

ЕФСИ

10. Нашата комисия посочва, че бюджетният орган е увеличил гаранцията по ЕФСИ от 
16 милиарда на 26 милиарда евро, а целевия обем на инвестициите – от 
315 милиарда на 500 милиарда евро, и че в края на 2017 г. групата на Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ) е подписала договори на стойност 36,7 милиарда евро 
(спрямо 21,3 милиарда евро за 2016 г.);

11. Нашата комисия отбелязва констатацията на Палатата, че 64% от общата стойност 
на договорите по ЕФСИ, подписани от групата на ЕИБ до края на 2017 г., е 
концентрирана в шест държави членки: Франция, Италия, Испания, Германия, 
Обединеното кралство, Полша;

12. Нашата комисия призовава Комисията да гарантира, че управителните органи на 
ЕФСИ вземат под внимание необходимостта от истински географски баланс при 
подписването на договорите, и да докладва на Парламента относно постигнатия 
напредък;

13. Нашата комисия изразява съжаление, че едва 20% от финансирането по ЕФСИ 
подкрепя проекти, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението 
на климата и приспособяването към тях, докато стандартният портфейл на ЕИБ е 
достигнал прага от 25%; призовава Комисията да предложи възможности за 
устойчиво финансиране и благоприятна инвестиционна среда, които да отразяват 
ангажиментите и общите цели на Съюза, с цел насърчаване на иновациите и на 
икономическото, социалното и териториалното сближаване в рамките на Съюза, 
както и с цел укрепване на социалното измерение на инвестициите чрез 
преодоляване на недостига на инвестиции в социалния сектор и по отношение на 
безопасността на инфраструктурата;

С уважение,

Ингеборг Гресле Инес Аяла Сендер 
председател на комисията CONT докладчик по освобождаването на 

Комисията от отговорност във връзка 
с изпълнението на бюджета


