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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 

бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

А. като има предвид, че резултатите от неотдавнашни проучвания свидетелстват за 

това, че мнозинството от гражданите на ЕС се застъпва за засилване на действията 

на ЕС в области като отбраната и сигурността, образованието и иновациите, както и 

социалните и икономическите политики, и като има предвид, че това има отражение 

върху бюджета;  

Б. като има предвид, че излизането на Обединеното кралство от ЕС ще има значително 

отражение върху приходната част на бюджета на ЕС; 

В. като има предвид, че вноските на база БНД бяха създадени, за да балансират 

разходите, които не се покриват от приходите на равнището на ЕС, и като такива 

можеха да бъдат остатъчни по същността си; като има предвид, че делът на вноските 

на база БНД се увеличи от 13,2% през 1991 г. на 66,3% през 2016 г. и представлява 

днес основният източник на финансиране на бюджета на ЕС; 

1. приветства факта, че в документа за размисъл относно бъдещето на финансите на 

ЕС се възприема подход, съгласно който основните принципи на бюджета на ЕС 

трябва да бъдат постигането на европейска добавена стойност в сравнение с 

националните бюджети, реализирането на икономии от мащаба и осигуряването на 

най-ефективното и целенасочено използване на фондовете на ЕС, така че да се 

„постигне максимална ефективност на всяко изразходвано евро“;  

2. подчертава, че реформираната система за собствени ресурси на ЕС не би трябвало 

да създава допълнителна данъчна тежест за гражданите на ЕС и би следвало да 

предотвратява разпространяването на регресивния характер на системата за 

собствени ресурси на Съюза; 

3. счита, че прекомерното осланяне на вноските на база БНД като основен източник 

за финансиране на бюджета на ЕС поддържа логиката на „подобаваща 

възвръщаемост“; приветства работата на групата на високо равнище за собствените 

ресурси, и по-специално предложените мерки, насочени към компенсиране на дела 

на вноските на база БНД; счита, че използването на традиционни и нови истински 

собствени ресурси би могло поне отчасти да замени вноските на база БНД и по 

този начин да ги намали; 

4. счита, че реформата на системата на собствените ресурси следва да се ръководи от 

принципите на простота, стабилност, гъвкавост, прозрачност, справедливост, 

демокрация и добавена стойност на ЕС с цел да се позволи на гражданите по-добре 

да разберат как се финансира бюджетът на Съюза; 

5. счита, че както се подчертава в доклада на групата на високо равнище, следва да се 

отдава предпочитание на истински собствени ресурси с ясен европейски обхват;  

6. приветства изложената в предложението на групата на високо равнище визия за 

собствени ресурси, основани на ДДС, чиято цел е да се опрости системата, да се 
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намалят административните разходи и да се укрепи връзката с политиката на ЕС в 

областта на ДДС и действителните постъпления от ДДС; счита, че подобна 

реформа на собствените ресурси на база ДДС би допринесла за повишаване на 

ефективността на борбата срещу данъчните измами, отклонението от данъчно 

облагане и избягването на данъци; освен това счита, че само една окончателна 

система на ДДС в ЕС и свързаните с нея собствени ресурси ще предоставят на 

европейските граждани справедлива система по отношение на бюджета на ЕС; 

7. счита, че Комисията, като се ръководи от заключенията на прегледа на Директивата 

за общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), 

следва да предложи реда и условията за разпределяне на част от данъчните 

приходи, генерирани от ОКООКД, за бюджета на Съюза с цел пропорционално 

намаляване на бюджетните вноски на държавите членки; 

8. приветства провеждането на разисквания относно възможните варианти на данъци, 

които да подкрепят усилията на ЕС за справяне с предизвикателствата в областта 

на околната среда; 

9. подчертава, че следва да бъдат премахнати всички отстъпки върху приходната 

част; счита, че делът от разходите за управление, който националните митнически 

агенции получават от прилагани тарифи и платени такси, не трябва да надхвърля 

свързаните с тях административни разходи; 

10. приветства намерението на Комисията да внесе предложение за създаване на 

специален бюджетен ред за еврозоната в рамките на бюджета на ЕС; 

11. подчертава, че въпреки нуждата от достатъчно финансови средства за ЕС е важно 

да не се увеличава данъчната тежест за гражданите; 

12. взема под внимание представения от Комисията на 6 декември 2017 г. пакет за 

ИПС, който включва предложения за създаване на длъжността на т.нар. 

„европейски министър на икономиката и финансите“, за преобразуване на 

Европейския механизъм за стабилност в Европейски паричен фонд, както и за 

установяване на нови бюджетни инструменти за стабилна еврозона в правната 

уредба на ЕС; 

13. счита, че за да се гарантира, че еврозоната предоставя предимства за всички 

граждани, би могло да бъде полезно създаването в правната уредба на Съюза на 

бюджетен капацитет за еврозоната със специален бюджетен ред в бюджета на ЕС, 

който обаче да излиза извън изчислените тавани за бюджетните кредити за поети 

задължения и плащания по многогодишната финансова рамка и да бъде в рамките 

на правните ограничения на Договорите, като се избягва припокриване със 

съществуващи политики и не се създава разпокъсаност на бюджета; застъпва 

становището, че този бюджетен капацитет следва да бъде обезпечен със 

съответните средства и инструменти, позволяващи му да изпълнява функции за 

макроикономическа стабилизация; подчертава, обаче, че е необходимо държавите 

членки да спазват Пакта за стабилност и растеж, включително да зачитат 

съществуващите в него клаузи за гъвкавост; подчертава също така необходимостта 

от защита на инвестициите, предотвратяване на безработицата и несигурността, 

предоставяне на стимули за структурни реформи с цел модернизиране на 
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икономиките на държавите членки, постигане на икономическо и социално 

сближаване и укрепване на финансовата система в Европа като цяло;  

14. счита, че в съответствие с предложеното от групата на високо равнище 

бюджетният капацитет за еврозоната би могъл да се финансира отчасти чрез 

собствени ресурси, които могат да бъдат приложени по-лесно в еврозоната, като 

например дял от приходите от данък върху финансовите сделки; подчертава обаче, 

че в бюджета следва да се избягва създаването на връзка между конкретни видове 

приходи и разходи; 

15. счита, че следва да бъде създадена ясна връзка между бюджетни разходи и 

стратегически цели, за да се гарантира демократичната легитимност на 

договорените на европейско равнище мерки; счита, че за да се увеличи 

обществената подкрепа за европейските собствени ресурси, те следва да имат ясен 

компонент на добавена стойност на равнището на ЕС; 

16. счита, че демокрацията, прозрачността и ясната връзка между вземането на 

решенията, отчетността и отговорността са в основата на легитимността на 

обществената политика на равнището на ЕС и на национално равнище, по-

специално в случаите на бюджетна и фискална политика; отбелязва предложението 

на председателя на Комисията за създаване в рамките на Комисията на длъжността 

„европейски министър на икономиката и финансите“; счита, че това би могло да 

подобри демократичната отчетност на икономическото управление на ЕС, по-

специално спрямо Европейския парламент;  

17. счита, че решението на Съвета относно собствените ресурси следва да бъде взето с 

по-активното участие на Европейския парламент. 
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