
 

AD\1161527BG.docx  PE623.755v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по икономически и парични въпроси 
 

2018/2046(BUD) 

31.8.2018 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по икономически и парични въпроси 

на вниманието на комисията по бюджети 

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 

2019 година 

(2018/2046(BUD)) 

Докладчик по становище: Лудек Нидермайер 



 

PE623.755v02-00 2/6 AD\1161527BG.docx 

BG 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1161527BG.docx 3/6 PE623.755v02-00 

 BG 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 

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

предложения: 

1. призовава бюджетът за 2019 г. да се съсредоточи върху приоритетите, очертани 

в рамките на европейския семестър и в резолюциите на Европейския парламент, и да 

насочи вниманието си към основните опасения на гражданите на ЕС, които изцяло или 

частично са отговорност на ЕС, както са посочени например в Евробарометър 2018, 

според който най-належащите въпроси са в частност в областта на сигурността и 

отбраната; 

2. подчертава, че стимулирането на балансираното и устойчиво икономическо 

развитие и растеж при същевременно осъществяване на структурни реформи за 

модернизиране на европейските икономики, насърчаване на сближаването между 

регионите на ЕС и борба с младежката безработица са сред въпросите, които изискват 

спешни действия, наред със забавянето на изменението на климата, опазването на 

околната среда и на биологичното разнообразие, намаляване на неравенствата и 

финансиране на политиките в областта на миграцията, убежището и бежанците; 

подчертава, че целите за устойчиво развитие са важни за преодоляването на тези 

проблеми; 

3. припомня, че бюджетът на Съюза е основно бюджет за инвестиции; 

4. подчертава, че е важно да се осигурят достатъчно ресурси за координацията и 

наблюдението на макроикономическите политики; подчертава, че осъществяването на 

прозрачна комуникация и контакти с гражданите и заинтересованите страни по 

отношение на бъдещето на ИПС, включително еврото, следва да продължи; 

5. подчертава значението на ролята на европейските надзорни органи (ЕНО) за 

засилване на истински европейски подход към финансовия надзор, за насърчаване на 

сближаването в областта на надзора, на последователност в прилагането на правото на 

Съюза и по-добра координация между националните органи, за осигуряване на 

финансова стабилност, за насърчаване на по-доброто функциониране на финансовите 

пазари, както и за гарантиране на защитата на индивидуалните инвеститори и на 

потребителите; призовава комисията по бюджети да гарантира отпускането на 

подходящи ресурси, които, при пълно рационализиране, да дадат възможност на ЕНО 

да разполагат с необходимия персонал, както и със сигурни и ефикасни 

информационни системи, като същевременно се отчитат постепенно увеличаващият се 

размер на задачите, които им се възлагат; 

6. подчертава, че работата на Европейския банков орган (ЕБО) не следва да бъде 

нарушавана от излизането на Обединеното кралство от ЕС и от преместването на 

Oргана; подчертава значението на спешното окончателно изготвяне на съответното 

законодателство, за да се осигури достатъчно време за ефективно от гледна точка на 

разходите преместване; подчертава, че съответното бъдещо законодателство следва да 

зачита в пълна степен ролята на Европейския парламент в процедурите, водещи до 

бъдещо евентуално създаване и преместване на европейски агенции; 
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7. отбелязва потенциално значителното увеличение на бюджетната прогноза на 

ЕНО за 2019 г., предизвикано главно от въвеждането на нови задачи, предложени в 

рамките на прегледа на ЕНО и други законодателни досиета, по които понастоящем се 

водят преговори, но настоява за пълна прозрачност при разпределението на тези 

допълнителни финансови ресурси; счита, че следва да се въведат условни бюджетни 

редове, покриващи разходите за новите задачи, които да се задействат едва след 

приемането на законите; признава, че това финансиране ще се прилага до приемането и 

въвеждането на нов механизъм за финансиране; 

8. подчертава, че е важно преразглеждането на Регламента за създаването на ЕНО 

да бъде окончателно приключено преди края на 8-ия законодателен мандат на 

Европейския парламент, за да се въведе, в зависимост от промените в обхвата на 

специфичния за институциите надзор, възможността за подходящо и пропорционално 

адаптирани такси за участниците на пазара, които частично заменят вноските на 

националните компетентни органи, като същевременно не се накърнява независимостта 

на ЕНО; 

9. подчертава, че ЕНО следва непрекъснато да се стремят да повишават своята 

ефективност, без да правят компромиси с качеството на работата си, с акцент върху 

непрекъснатата преоценка на методите на работа, трансфера на ноу-хау и други форми 

на взаимопомощ между ЕНО, както и върху ефективното използване на човешките и 

финансовите ресурси; припомня, че ЕНО трябва да се придържат стриктно към 

мандата, възложен им от законодателя на Съюза, и да не се опитват де факто да 

разширяват своя мандат; 

10. счита, че в бюджета за 2019 г. следва да се заделят повече средства за приема и 

подкрепата за бежанци и мигранти, особено за държавите членки по южната и 

източната граница на ЕС и за държавите, които изпълняват задълженията си в тази 

област. 

11. подчертава, че е необходимо да се гарантират подходящи средства за подкрепа 

на действията на Съюза за борба с агресивното данъчно планиране, данъчните измами 

и отклонението от данъчно облагане. 
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