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Относно: Предложения от името на комисията по бюджетен контрол във връзка с 
предложението за решение на Съвета относно системата на собствените 
ресурси на Европейския съюз(2018/0135 (CNS))

Уважаеми господин Председател,

Комисията по бюджетен контрол (комисията CONT) реши да представи становище по 
горепосочената тема под формата на писмо.

Комисията CONT приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, представените по-долу предложения.

От името на комисията CONT ще Ви бъда много благодарна, ако се погрижите в 
резолюцията на Парламента да бъдат взети предвид позицията и съображенията на 
комисията CONT по въпросите по-долу.

С уважение,

Моника Холмайер
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Приветства измененото предложение на Комисията за решение на Съвета относно 
системата на собствените ресурси на Европейския съюз като част от нейния план за 
възстановяване на Европа за противодействие на въздействието на пандемията от 
коронавируса; счита, че мащабът на последиците от тази пандемия изисква 
извънредни действия от страна на ЕС и средства за допълване на предоставените 
национални бюджетни ресурси;

2. приветства по-специално предложената в него промяна на парадигмата, с която се 
разрешава на Европейската комисия по изключение да заеме до 750 милиарда евро на 
капиталовите пазари; подкрепя също така временното увеличение на таваните на 
собствените ресурси като необходима предпоставка за разработването на бъдещата 
стратегия за отпускане на заеми, особено чрез генериране на задължения, обхващащи 
няколко рамкови периода, като така създаденият марж ще обезпечи способността на 
Съюза да започне изплащането на заетите на капиталовите пазари средства най-късно 
от 2028 г.; призовава свързаните разходи за главницата и лихвата в погасителните 
вноски да бъдат рефинансирани от бюджета на Съюза над таваните на МФР; настоява, 
че методът на погасяване трябва да бъде прозрачен и разбираем и да подлежи на 
контрол; настоява, че погасителните вноски следва да бъдат изпълнени чрез 
устойчива и прозрачна система на нови собствени ресурси на ЕС и следва да бъдат 
покрити изцяло от доходите от истински нови собствени ресурси на ЕС, за да се 
осигури надеждността и осъществимостта на погасителния план;  ако е възможно, 
погасяването следва да започне още преди 2028 г. в зависимост от икономическото 
възстановяване на ЕС, за да се избегне излишна тежест за следващото поколение и да 
се избегнат бъдещи съкращения на бюджета на ЕС вследствие на погасителните 
вноски; отново посочва, че Парламентът няма да даде одобрението си за МФР за 
периода 2021 – 2027 г. без споразумение относно реформата на системата на 
собствените ресурси на ЕС, включително въвеждането на набор от нови собствени 
ресурси;

3. посочва също така, че записването на заетите от Съюза финансови средства в 
бюджета на ЕС като външни целеви приходи следва да бъде внимателно 
контролирано от Сметната палата и от Парламента в рамките на процедурата по 
освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета поради 
големия им размер; подчертава, че мащабът на заемните операции изисква повишена 
професионална компетентност и административен капацитет с оглед на ефективното 
заемане и погасяване, специална рамка за управление и контрол на риска, за да се 
осигури надеждността на счетоводните записи и точно определяне на стойността на 
възникналите задължения; подчертава все пак, че контролът върху разходите за 
управление също следва да подлежи на строг надзор; изисква докладът за напредъка 
по плана за вземане на заеми да бъде представен на органа за бюджетен контрол, за 
да бъде надлежно проверен като част от процедурата по освобождаване от 
отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

4. счита, че необходимостта да се осигури надеждността и устойчивостта на 
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погасителния капацитет на инструмента за възстановяване подкрепя дългогодишния 
призив на Парламента за въвеждането на нови, амбициозни и стабилни приходи в 
целия ЕС от 1 януари 2021 г., по-специално чрез осигуряването на стабилни, 
ефикасни и действително европейски собствени ресурси, за да се поддържа 
устойчивостта на модела на Съюза на сътрудничество между държавите членки, 
както и за укрепване и по-нататъшно развитие на процеса на европейска интеграция, 
целите на политиките на Съюза и високо равнище на инвестиции;

5. приветства трите нови предложени категории собствени ресурси, които включват дял 
от общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), 20-
процентен дял от приходите, генерирани от схемата за търговия с емисии, и 
национални вноски, изчислени въз основа на обема на нерециклираните отпадъци от 
пластмасови опаковки във всяка държава членка, с цел постигане на самодостатъчен 
бюджет на ЕС в средносрочен план; приканва Комисията да представи съответни 
законодателни предложения за постепенното въвеждане на тези нови собствени 
ресурси съобразно правно обвързващ график, задълбочен анализ на тяхната база, 
методи за събиране с оценка на свързаните разходи по събирането, като 
същевременно се гарантира тяхната проверимост; подчертава също така, че бъдещото 
данъчно облагане на цифровия сектор не следва да се превръща в тежест за МСП и че 
правилата, уреждащи данъчното облагане на цифровия сектор, следва да бъдат 
възможно най-ясни и прости, небюрократични и да създават условия за лесно 
прилагане на практика; 

6. припомня колко е важно използването на собствени ресурси за постигането на 
политическите цели на Европейския съюз, и по-специално за справяне с глобалните 
предизвикателства, свързани с изменението на климата, социалната справедливост и 
цифровизацията;

7. отбелязва все пак, че предложението на Комисията не включва оценка на 
въздействието съгласно насоките за по-добро регулиране, въпреки че очакваните 
икономически, свързани с околната среда или социални последици от действията на 
ЕС вероятно ще бъдат значителни; изисква от Комисията да предостави допълнителна 
информация относно статистическите данни, които ще бъдат използвани за 
изчисляване и събиране на новите собствени ресурси; счита, че наличието на тази 
информация е от първостепенно значение, за да има пълна одитна следа, както и 
отчетност; изисква оценката на въздействието или допълнителната информация, 
която трябва да бъде предоставена, да анализира по-специално въздействието на 
новите собствени ресурси върху МСП;

8. припомня в този контекст, че предложената система на собствени ресурси не следва 
да увеличава общата фискална тежест за данъкоплатците в ЕС, че тя следва да не 
допуска тежестта на финансирането на възстановяването да падне върху най-
уязвимите и че следва да доведе до пропорционално намаляване на вноските на 
държавите членки в бюджета на ЕС; счита, че делът на новите истински собствени 
ресурси трябва да има значителна роля в приходната част на бюджета на ЕС и да 
осигури насърчаването на справедлив вътрешен пазар;

9. отново изтъква също така необходимостта от по-нататъшно подобряване на 



PE655.894v01-00 4/4 AL\1211425BG.docx

BG

управлението на съществуващите приходи на ЕС, и по-специално опростено 
прилагане на собствените ресурси от ДДС и рационализиране на различията в 
митническите проверки, за да се намали вероятността за грешки, нередности и 
измами, които вредят на собствените ресурси на ЕС и на финансовите интереси на ЕС;

10. обръща внимание на искането бъдещите приходи, генерирани чрез изпълнението на 
политиките на ЕС и чрез прилагането на нормативната уредба на ЕС, по принцип да 
постъпват в бюджета на ЕС, тъй като те са истински източник на доходи на ЕС;

11. отново подчертава, че е важно възможно най-скоро да се прекрати прилагането на 
действащата система от корекции и отстъпки и във всеки случай то да не продължава 
след предложеното от Комисията постепенно премахване на всички отстъпки до 
2025 г., което ще доведе до опростена, по-справедлива, съобразена с принципите на 
демократичната отчетност и по-прозрачна структура на системата на собствените 
ресурси; настоява, че системата и разпределението на бъдещите отстъпки следва да 
станат прозрачни и отговорни; отново потвърждава своята позиция относно разходите 
за събиране на мита, които следва да бъдат фиксирани на 10%, тоест първоначалната 
им ставка;

12. счита, че предложената система на ЕС за финансиране ще продължи да бъде сложна 
като цяло и следва да подлежи на засилен демократичен контрол и отчетност на 
равнището на ЕС; за тази цел и във връзка с преразглеждането на договорите на ЕС 
призовава за изменение на член 311 от ДФЕС с цел засилване на ролята на Парламента 
в процеса на вземане на решения за приемането на предстоящите решения относно 
собствените ресурси.


