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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по 

бюджети да вземе предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за решение 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Системата на собствените 

ресурси на Съюза трябва да осигурява 

достатъчно ресурси за подходящо 

разгръщане на политиките на Съюза, 

като се отчита необходимостта от 

строга бюджетна дисциплина. 

Развитието на системата на собствените 

ресурси може, а и следва да участва 

във възможно най-голяма степен в 

определянето на политиките на Съюза. 

(1) Системата на собствените 

ресурси на Съюза трябва да осигурява 

достатъчно ресурси за подходящо и 

ефикасно разгръщане на политиките на 

Съюза и за справяне с настоящите 

предизвикателства, като подлежи на 

изискването за балансираност на 

бюджета. Бюджетът на Съюза 

следва да се финансира във възможно 

най-голяма степен чрез развитието на 

системата на собствените ресурси за 

изпълнение на политиките на Съюза. 

Понастоящем около 80% от 

бюджета на Съюза се финансира чрез 

национални вноски. 

 

Изменение  2 

Предложение за решение 

Съображение 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) Всяка реформа на системата 

на собствените ресурси следва да се 

разглежда в рамките на цялостното 

ограничение на неутралността на 

бюджета, така че предвидената 

реформа на собствените ресурси да не 

създава допълнителни преки данъци 

за гражданите на ЕС. 
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Изменение  3 

Предложение за решение 

Съображение 1 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1б) В съответствие с доклада на 

групата на високо равнище за 

собствените ресурси от декември 

2016 г. следните критерии следва да се 

вземат предвид за набелязването на 

потенциални нови собствени ресурси: 

справедливост/безпристрастност, 

ефикасност, достатъчност и 

стабилност, прозрачност и 

простота, демократична отчетност 

и акцент върху европейската добавена 

стойност. 

 

Изменение  4 

Предложение за решение 

Съображение 1 в (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1в) Осъществяването на Брексит 

ще има значително отрицателно 

въздействие върху бюджета на Съюза. 

За да може Съюзът да продължи да 

изпълнява задълженията си спрямо 

своите граждани и да се осигури 

защита на гражданите и държавите 

членки на Съюза от евентуалните 

последици е необходимо спешно да се 

разпределят нови собствени ресурси 

на Съюза. 

 

Изменение  5 

Предложение за решение 

Съображение 1 г (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1г) Доминирането на ресурсите на 
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база БНД засили бюджетната логика 

за „справедлива възвращаемост“ и за 

приходната, и за разходната част на 

бюджета на Съюза, като по този 

начин създаде ограничения за 

преговорите по бюджета и доведе до 

споразумения на игра с нулев 

резултат. Следователно една 

задълбочена реформа на ресурсите на 

Съюза е наложителна, за да се 

приведе финансирането на бюджета 

на Съюза в съответствие с 

изискванията на Договора за 

Европейския съюз, по-специално 

член 3 от него, и с потребностите на 

Съюза като цяло. 

 

Изменение  6 

Предложение за решение 

Съображение 1 д (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1д) Разграничението между 

еврозоната и останалата част на 

Съюза, що се отнася до сегашното им 

състояние на интеграция, означава, 

че могат да бъдат намерени 

специфични собствени ресурси за 

държавите членки, които са приели 

единната валута. 

 

Изменение  7 

Предложение за решение 

Съображение 2 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Необходимо е да се въведат 

други нови собствени ресурси, като 

например тези, определени в доклада 

на групата на високо равнище за 

собствените ресурси от декември 

2016 г. Следва да се разгледат 

въпросите, свързани с 
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демократичната отчетност, 

сближаването, справедливостта, 

опазването на околната среда, 

устойчивия растеж и изграждането 

на полезни взаимодействия, които се 

подчертават в доклада на групата на 

високо равнище за собствените 

ресурси от декември 2016 г. 

 

Изменение  8 

Предложение за решение 

Съображение 4 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Финансовите разпоредби са 

установени в Договорите, както 

следва: годишната бюджетна 

процедура в членове 313 – 316 от 

ДФЕС, многогодишната финансова 

рамка в член 312 от ДФЕС и 

системата на собствените ресурси в 

членове 311 и 322 от ДФЕС. 

 

Изменение  9 

Предложение за решение 

Съображение 4 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4б) Настоящото решение е прието 

със специална законодателна 

процедура, която предвижда само 

консултация с Европейския 

парламент. Финансирането на 

бъдещите политики на Съюза следва 

да бъде решено чрез гласуване с 

квалифицирано мнозинство в 

рамките на Съвета и с по-силна роля 

на Европейския парламент, за да се 

гарантира по-голяма легитимност. 
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Изменение  10 

Предложение за решение 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С цел да се съгласуват по-добре 

инструментите за финансиране на 

Съюза с неговите политически 

приоритети, така че да се открои по-

добре ролята на бюджета на Съюза за 

функционирането на единния пазар, да 

се постигнат по-ефективно целите на 

политиките на Съюза и да се намалят 

вноските на държавите членки към 

годишния бюджет на Съюза на база 

брутния национален доход, е 

необходимо да се въведат нови 

категории собствени ресурси на база 

общата консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък, 

националните приходи, произтичащи от 

схемата на ЕС за търговия с емисии, и 

национална вноска, изчислявана въз 

основа на нерециклираните отпадъци от 

опаковки от пластмаса. 

(6) С цел да се съгласуват по-добре 

инструментите за финансиране на 

Съюза с неговите политически 

приоритети, така че да се открои по-

добре ролята на бюджета на Съюза за 

функционирането на единния пазар, да 

се постигнат по-ефективно целите на 

политиките на Съюза и да се намалят 

вноските на държавите членки към 

годишния бюджет на Съюза на база 

брутния национален доход, е 

необходимо да се въведат амбициозни 

нови категории собствени ресурси, в 

това число, но не само, общата 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък, националните 

приходи, произтичащи от схемата на ЕС 

за търговия с емисии, данъка върху 

финансовите сделки в ЕС, приходите 

от механизма за корекциите по 

отношение на въглерода за 

граничните райони, приходите от 

глоби, произтичащи от решения на 

Съда на Европейския съюз, и 

национална вноска, изчислявана въз 

основа на нерециклираните отпадъци от 

опаковки от пластмаса. В допълнение 

към категориите собствени ресурси е 

необходимо да се въведат и вноските 

на държавите членки към Фонда за 

подпомагане на стабилизирането, 

които следва по-специално да се 

изчисляват въз основа на сумите на 

паричния приход, разпределени на 

националните централни банки от 

Евросистемата в съответствие с 

член 32 от Протокол № 4 за устава на 

Европейската система на 

централните банки и на 

Европейската централна банка, в 

съответствие със споразумението, 

придружаващо Регламента за 
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Европейска функция за стабилизиране 

на инвестициите. 

 

Изменение  11 

Предложение за решение 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Европейският единен пазар е от 

значителна полза за дружествата, които 

извършват дейност в повече от една 

държава членка. От друга страна, 

разнородността на данъчните системи в 

Съюза създава необосновано 

предимство за дружествата, които могат 

да избегнат да плащат корпоративни 

данъци там, където се създава стойност. 

В предложенията на Комисията от 

2016 г.19 за обща основа за облагане с 

корпоративен данък и обща 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък този неравноправен 

характер се преодолява чрез 

възстановяването на равнопоставени 

условия на конкуренция. Собственият 

ресурс следва да представлява 

прилагане на единна изискуема ставка 

към дела от облагаемата печалба, 

определен за всяка държава членка 

съгласно нормите на Съюза относно 

общата консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък. 

Собственият ресурс следва да се 

прилага само за субектите, за които 

са задължителни нормите на Съюза 

относно общата консолидирана 

основа за облагане с корпоративен 

данък. 

(7) Европейският единен пазар е от 

значителна полза за дружествата, които 

извършват дейност в повече от една 

държава членка. От друга страна, 

разнородността на данъчните системи в 

Съюза създава необосновано 

предимство за дружествата, които могат 

да избегнат да плащат корпоративни 

данъци там, където се създава стойност. 

В предложенията на Комисията от 

2016 г.19 за обща основа за облагане с 

корпоративен данък (ОООКД) и обща 

консолидирана основа за облагане с 

корпоративен данък (ОКООКД) този 

неравноправен характер се преодолява 

чрез възстановяването на 

равнопоставени условия на 

конкуренция. Държавите членки 

следва единодушно да приемат тези 

две предложения във възможно най-

кратки срокове и не по-късно от 

изборите през 2019 г., тъй като не 

може да бъде въведена единна 

изискуема ставка на ЕС за 

постъпленията от корпоративното 

облагане, докато не бъдат приети 

ОООКД и ОКООКД. Собственият 

ресурс следва да представлява 

прилагане на единна изискуема ставка 

към дела от облагаемата печалба, 

определен за всяка държава членка 

съгласно нормите на Съюза относно 

общата консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък. 

_________________ _________________ 

19 COM (2016)683 от 25.10.2016 г. 19 COM (2016)683 от 25.10.2016 г. 
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Изменение  12 

Предложение за решение 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Необходимо е държавите 

членки, които се ползват от 

корекции, да не бъдат изправени пред 

внезапно и значително увеличение на 

националните си вноски. Поради това 

е необходимо за даден преходен период 

вноските на база брутен национален 

доход на Австрия, Дания, Германия, 

Нидерландия и Швеция да бъдат 

намалени с фиксирана сума. Тези 

корекции следва да бъдат прекратени 

до края на 2025 г. 

(10) След заключенията на групата 

на високо равнище за собствените 

ресурси следва да се припомни, че 

когато Обединеното кралство се 

оттегли от Съюза, корекцията за 

Обединеното кралство ще стане 

неактуална. Следователно всички 

корекции, свързани с финансирането 

на корекцията за Обединеното 

кралство, следва да бъдат прекратени 

незабавно след оттеглянето на 

Обединеното кралство от Съюза. 

Контекстът на Брексит също така е 

повод да се обмисли премахването на 

всички други механизми за корекции, 

предоставени на някои държави 

членки, които вече не са обосновани 

от началото на новата многогодишна 

финансова рамка на ЕС. Това ще 

позволи да се възстанови съвършено 

равно третиране на държавите 

членки по отношение на техните 

вноски към бюджета на Съюза. За да 

не се допусне държавите членки, 

които се ползват от корекции, да се 

сблъскат с внезапно увеличение на 

националните си вноски, е възможно 

да се предвидят временни корекции в 

полза на Австрия, Дания, Германия, 

Нидерландия и Швеция посредством 

намаляване с еднократни суми на 

техните вноски на база брутен 

национален доход. Тези корекции 

следва да бъдат прекратени по време 

на следващата многогодишна 

финансова рамка. 

 

Изменение  13 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква д a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) данък върху финансовите 

сделки в ЕС: прилагането на единна 

изискуема ставка за финансовите 

сделки с ценни книжа и деривати за 

държавите, участващи в 

настоящата процедура за засилено 

сътрудничество. Техните вноски се 

приспадат от вноските им на база 

БНД към бюджета на ЕС; 

 

Изменение  14 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква д б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дб) глоби на Съда на Европейския 

съюз: приходите от глоби, 

произтичащи от решения на Съда на 

Европейския съюз. Приходите, 

генерирани от Съда на ЕС, следва да 

се считат за допълнителни 

собствени ресурси и не следва в 

бъдеще да намаляват дела на 

вноската от БНД на всяка държава 

членка; 

 

Изменение  15 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 – буква д в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дв) механизъм за корекциите по 

отношение на въглерода за 

граничните райони: задължение за 

закупуване на квоти по СТЕ за 

вносители на енергоемки стоки, 

компенсиращо разликата в 

ценообразуването на въглеродните 

емисии в ЕС и извън него; 
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Изменение  16 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на буква в) от първа алинея, 

единната изискуема ставка се прилага 

само спрямо печалбата на данъчно 

задължените лица, за които са 

задължителни нормите на Съюза за 

общата консолидирана основа за 

облагане с корпоративен данък. 

заличава се 

Обосновка 

С цел постигане на последователност с посоченото в позицията на Европейския 

парламент относно предложението на Комисията за обща основа за облагане с 

корпоративен данък, в която се призовава мярката да се прилага по отношение на 

всички дружества, установени в Съюза. 

 

Изменение  17 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 – алинея 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Годишната вноска на база брутен 

национален доход на Австрия се 

намалява брутно със 110 млн. евро 

през 2021 г., с 88 млн. евро през 2022 г., 

с 66 млн. евро през 2023 г., с 44 

млн. евро през 2024 г. и с 22 млн. евро 

през 2025 г. Годишната вноска на база 

брутен национален доход на Дания се 

намалява брутно със 118 млн. евро 

през 2021 г., с 94 млн. евро през 2022 г., 

със 71 млн. евро през 2023 г., с 47 

млн. евро през 2024 г. и с 24 млн. евро 

през 2025 г. Годишната вноска на база 

брутен национален доход на Германия 

се намалява брутно с 2 799 млн. евро 

през 2021 г., с 2 239 млн. евро през 

2022 г., с 1 679 млн. евро през 2023 г., с 

заличава се 
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1 119 млн. евро през 2024 г. и с 560 

млн. евро през 2025 г. Годишната 

вноска на база брутен национален 

доход на Нидерландия се намалява 

брутно с 1 259 млн. евро през 2021 г., с 

1 007 млн. евро през 2022 г., със 755 

млн. евро през 2023 г., с 503 млн. евро 

през 2024 г. и с 252 млн. евро през 

2025 г. Годишната вноска на база 

брутен национален доход на Швеция 

се намалява брутно с 578 млн. евро 

през 2021 г., с 462 млн. евро през 

2022 г., с 347 млн. евро през 2023 г., с 

231 млн. евро през 2024 г. и със 116 

млн. евро през 2025 г. Всички тези 

стойности се измерват в цени за 

2018 г. и се коригират спрямо 

текущите цени чрез прилагане на 

най-актуалния след съставянето на 

проектобюджета дефлатор на 

брутния национален продукт за ЕС, 

посочен от Комисията и изразен в 

евро. Тези брутни намаления се 

финансират от всички държави 

членки. 

 

Изменение  18 

Предложение за решение 

Член 2 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 В допълнение към категориите 

собствени ресурси, посочени в 

параграф 1, е необходимо да се 

въведат и вноските на държавите 

членки към Фонда за подпомагане на 

стабилизирането, които по-

специално се изчисляват въз основа на 

сумите на паричния приход, 

разпределени на националните 

централни банки от Евросистемата 

в съответствие с член 32 от 

Протокол № 4 за устава на 

Европейската система на 

централните банки и на 

Европейската централна банка, в 
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съответствие със споразумението, 

придружаващо Регламента за 

Европейска функция за стабилизиране 

на инвестициите. 

 

Изменение  19 

Предложение за решение 

Член 4 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Приходите по член 2 се използват без 

разграничение за финансирането на 

всички разходи, записани в годишния 

бюджет на Съюза. 

Приходите по член 2 се използват без 

разграничение за финансирането на 

всички разходи, записани в годишния 

бюджет на Съюза, с изключение на 

вноските, посочени в параграф 1а, 

които се използват единствено за 

целите на Фонда за подпомагане на 

стабилизирането, както е предвидено 

в Регламента за Европейска функция 

за стабилизиране на инвестициите. 

 

Изменение  20 

Предложение за решение 

Член 8 – параграф 6 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. В съответствие с член 48, 

параграф 7 от ДЕС Европейският 

съвет може да приеме решение, с 

което се предвижда приемане на 

актове, попадащи в обхвата на 

специалната законодателна 

процедура, включително системата 

на собствените ресурси на 

Европейския съюз, в съответствие с 

обикновената законодателна 

процедура. 
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