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Уважаеми г-н Ван Овертвелд,

Комисията по бюджетен контрол (комисията CONT) призовава водещата комисия по 
бюджети да вземе предвид следните съображения при изготвянето на насоките на 
Европейския парламент за бюджетната процедура за 2021 г.

Непогасени бюджетни задължения (RAL)

1. Комисията CONT е обезпокоена от факта, че:

- непогасените бюджетни задължения (RAL) са продължили да нарастват през 2018 
г., като са достигнали 281,2 милиарда евро към края на 2018 г. (спрямо 267,3 
милиарда евро през 2017 г.), и че те са се увеличили с 36% (73,7 милиарда евро) за 
последните седем години, считано от 2011 г. – съответната година от предходната 
МФР;

- въз основа на дългосрочната прогноза на Комисията непогасените бюджетни 
задължения ще достигнат 313,8 милиарда евро до 2023 г.;

2. комисията CONT призовава Комисията да продължи да подобрява своите 
финансови прогнози и да подпомага държавите при намирането на допустими 
проекти с ясна европейска добавена стойност;

3. комисията CONT посочва, че рискът от недостиг на бюджетни кредити за плащания 
е още по-голям предвид факта, че забавянията при изпълнението на ЕСИ фондовете 
са по-големи дори от тези при предишната МФР; във връзка с това комисията 
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изтъква факта, че в 9 от 13-те държави членки, които се присъединиха към Съюза 
след 2004 г., непогасените бюджетни задължения възлизат на повече от 15% от 
техните годишни държавни разходи; липсата на бюджетни кредити за плащания 
може да доведе до сериозни финансови и политически предизвикателства в тези 
държави, както и в рамките на целия Съюз;

4. комисията CONT призовава Комисията да вземе мерки за избягване на прекомерен 
натиск върху размера на бюджетните кредити за плащания през първите години от 
прилагането на МФР за програмния период 2021 – 2027 г.; комисията CONT 
призовава бюджетния орган:

 да осигури подходящ баланс между бюджетните кредити за поети 
задължения и бюджетни кредити за плащания за следващата МФР чрез 
увеличаване на бюджетните кредити за плащания, промяна на правилата за 
поемане на задължения или намаляване на бюджетните кредити за поети 
задължения;

 за тази цел да вземе предвид вероятността от голям брой искания за плащане 
през 2021 г. и 2022 г. и факта, че неизползваните бюджетни кредити за 
плащания не могат да бъдат прехвърлени в следващата МФР;

 да увеличи административния капацитет в държавите членки, за да се даде 
възможност за навременно изпълнение на програмите; във връзка с това 
отново изтъква, че е необходимо Комисията да увеличи техническата помощ 
за държавите членки, за да се гарантира, че при изпълнението на програмите 
се съблюдават определените срокове и правните изисквания;

 да спре да прилага правилото „година n + 3“ в съответствие с искането, 
което комисията CONT изрази в доклада по освобождаване от 
отговорност на Европейската комисия във връзка с изпълнението на 
бюджета за финансовата 2018 година; подчертава, че е необходимо за 
програмния период 2021 – 2027 г. автоматичната отмяна на поетите 
задължения да се ограничи на n + 2 години, за да се подтикнат държавите 
членки да изпълняват бързо програмите;

 да работи за опростяване на заявленията за финансиране и на управлението, 
както и за улесняване на отчитането в рамките на програмите; подчертава, 
че прекалено големият брой правила и процедури на национално, 
регионално и местно равнище възпрепятства постигането на целите на 
политиката и увеличава риска от т. нар. „свръхрегулиране“; подчертава, че 
тази допълнителна административна тежест представлява ненужен 
източник на грешки;

 да осигури безпроблемно начало на новата многогодишна финансова рамка 
(МФР) и изпълнението на текущите и новите програми през 2021 г.; в 
контекста на продължаващото несъгласие между държавите членки, както и 
несъгласието с Парламента относно обхвата на новата МФР, комисията 
CONT призовава Комисията да представи план за действие в извънредни 
ситуации, който обхваща бюджета за 2021 г. и удължава срока на 
програмите, изпълнявани съгласно настоящата МФР, за да се гарантира 
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надеждност на планирането и редовност на изпълнението на бюджета на ЕС;

Своевременно усвояване

5. комисията CONT изразява загриженост, че изпълнението на структурните фондове 
изостава, като положението е по-лошо дори и спрямо това, което се наблюдаваше 
на съответния етап от предходния програмен период: докато понастоящем 
средният процент на усвояване е под 40%, на съответния етап от програмния 
период 2007 – 2013 г. той беше под 60%;

6. комисията CONT призовава Комисията да представи доклад относно общата сума 
на плащанията в рамките на текущата МФР, които са предварително планирани за 
периода до 2022/2023 г. поради правилото n + 3 (програмите от старата МФР, 
продължаващи до средата на новата МФР);

7. комисията CONT призовава Комисията и засегнатите държави членки да изготвят 
през първата половина на 2020 г. план за действие с цел ускоряване на 
изпълнението на ЕСИ фондовете през настоящия програмен период, с ясни 
стимули за ефективно усвояване на наличните финансови средства;

Конфликти на интереси

8. комисията CONT обръща внимание на член 61 от Финансовия регламент, който 
влезе в сила на 2 август 2018 г.; въпросният член разшири определението за 
конфликт на интереси; комисията CONT призовава Комисията, в качеството ѝ на 
„пазител на Договорите“, да се бори с всички форми на конфликти на интереси и 
да прави редовна оценка на превантивните мерки, предприети от държавите членки 
за предотвратяване на конфликтите на интереси; 

9. комисията CONT призовава Комисията да предложи общи насоки за 
предотвратяване на конфликтите на интереси, засягащи високопоставени 
политици; освен това комисията CONT настоятелно призовава съзаконодателите 
да приемат общи етични стандарти по всички въпроси, свързани с конфликтите на 
интереси, и призовава Комисията да насърчава разпространението на най-добри 
практики сред държавите членки; комисията CONT подчертава, че предвид 
съществуващите проблеми в определени държави членки във връзка с конфликти 
на интереси при разпределянето на средствата на Съюза при споделено управление, 
не е приемливо някои членове на Европейския съвет, определени членове на 
националните правителства и длъжностни лица да вземат решения относно 
разпределянето и управлението на субсидиите от ЕС, от които могат да се 
възползват самите те, членовете на техните семейства или олигархични структури;

Европейска прокуратура

10. комисията CONT подчертава, че създаването на Европейската прокуратура 
представлява качествен скок за защита на финансовите интереси на Съюза;

11. комисията CONT изразява критика поради недостатъчното финансиране и 
недостатъчния персонал за Европейската прокуратура за периода на нейното 
създаване, предвиден от Комисията; комисията CONT подчертава, че може да се 
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наложи Европейската прокуратура да обработва до 3 000 преписки годишно, 
поради което за нея са необходими поне още 76 длъжности и 8 милиона евро, за да 
започне да функционира пълноценно до края на 2020 г.; комисията CONT 
решително призовава Комисията да представи проект на коригиращ бюджет; 
комисията CONT подчертава, че никое увеличение на бюджета или длъжностите за 
Европейската прокуратура не трябва да се извършва в ущърб на съответните 
бюджети и щатни разписания на OLAF или Евроюст; по-специално се 
противопоставя на съкращаването на 45 длъжности в щатното разписание на 
OLAF; подчертава, че OLAF вече страда от недостиг на финансиране и недостиг на 
персонал и че прехвърлянето на още ресурси от OLAF към Европейската 
прокуратура би увеличило риска от неразкриването и в бъдеще на злоупотреби със 
средства на ЕС; подчертава, че това може да доведе до намаляване на 
традиционните собствени ресурси на ЕС и до увеличаване на трансграничните 
измами с ДДС и митническите измами, което ще окаже отрицателно въздействие 
върху приходите на ЕС; 

12. посочва, че Евроюст вече се сблъска със затруднения при международното 
сътрудничество, особено в областта на трансграничната престъпност, поради 
неподходящо оборудване; счита, че е за неприемливо Европейската прокуратура да 
бъде укрепена за сметка на Евроюст; призовава Комисията да осигури адекватно 
финансиране на тези организации; подчертава, че Европейската прокуратура, 
OLAF, Европол и Евроюст са от основно значение за борбата с трансграничните 
измами с ДДС и митническите измами и за предотвратяване на злоупотребата със 
средства на ЕС;

13. комисията CONT изразява съжаление, че понастоящем в области с незначителни 
грешки са въведени силни и широкообхватни механизми за контрол, докато за 
трансграничните случаи са предоставени значително по-малко финансови ресурси 
и персонал; посочва последиците (очевидно отрицателни) за събирането на 
приходите, в ущърб на ЕС и вследствие на това – на държавите членки;

14. комисията CONT отбелязва, че съгласно член 3 от Регламента за Европейската 
прокуратура Европейската прокуратура се създава като институционален орган на 
Европейския съюз, докато в бюджета за 2020 г. Европейската прокуратура е 
представена като агенция в рамките на функция „Комисия“; комисията CONT 
изразява загриженост, че това състояние на нещата не гарантира в достатъчна 
степен необходимата независимост на Европейската прокуратура, и призовава 
Комисията да представи бюджета на Европейската прокуратура като независима 
институция в една бъдеща функция 7 (Администрация) заедно с другите органи и 
институции вместо в рамките на бъдеща функция 2 (Комисия) с агенциите в 
областта на правосъдието и вътрешните работи; 

С уважение,



AL\1201952BG.docx 5/5 PE648.626v01-00

BG

Моника Холмайер
Председател на комисията по бюджетен контрол и докладчик по освобождаването на 
Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета


