
AD\1188042BG.docx PE638.801v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019—2024 г.

Комисия по икономически и парични въпроси

2019/2028(BUD)

6.9.2019 г.

СТАНОВИЩЕ
на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 
2020 година
(2019/2028(BUD))

Докладчик по становище: Зигфрид Мурешан



PE638.801v02-00 2/6 AD\1188042BG.docx

BG

PA_NonLeg



AD\1188042BG.docx 3/6 PE638.801v02-00

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 2020 г. да допринесе за изпълнението на очертаните в 
рамките на европейския семестър приоритети, а именно осигуряването на 
висококачествени частни и публични инвестиции, като например — в 
стартиращите предприятия и МСП, и реформи, които да повишават 
конкурентоспособността, както и устойчивия, приобщаващ и сближаващ растеж, 
като същевременно спазва изпълнението на пакта за стабилност и растеж и 
неговите разпоредби за гъвкавост; припомня, че е важно да продължи 
осигуряването на макрофинансова стабилност и солидни публични финанси, 
прилагането на балансирани структурни реформи, задълбочаването и укрепването 
на единния пазар, включително на неговия цифров компонент, както и 
завършването на изграждането на Икономическия и паричен съюз (ИПС);

2. счита, че бюджетът на ЕС следва да продължи да подкрепя икономическото 
възстановяване в Европейския съюз и да предоставя достатъчно ресурси за 
посрещане на транснационалните предизвикателства, като например изменението 
на климата и миграцията;

3. подчертава, че е важно да се осигурят достатъчно ресурси за координацията и 
наблюдението на макроикономическите политики, финансовите престъпления, 
борбата с изпирането на пари и придържането към рамката за икономическо 
управление, както и прозрачната и проактивна комуникация с гражданите на ЕС 
във връзка с тези мерки; припомня, че е необходимо качеството и езиковият избор 
на представената онлайн информация непрекъснато да се подобряват, така че тя 
да отразява по-добре честите въпроси на гражданите;

4. подчертава, че е необходимо да се насърчава социално балансирано и устойчиво 
икономическо развитие и растеж, като същевременно се отчитат изменението на 
климата и устойчивостта при едновременно извършване на структурни реформи с 
цел модернизиране на европейските икономики и улесняване на достъпа до 
финансиране за МСП, включително изпълнение на свързаните с това бюджетни 
приоритети;

5. освен това призовава бюджетът да допринесе за изпълнението на политическите 
приоритети по отношение на завършването на съюза на капиталовите пазари, 
включително насърчаването на инвестиционна среда, която ще подобри достъпа 
до финансиране за участниците на пазара, и в частност — за МСП и стартиращите 
предприятия;

6. призовава за предоставянето на адекватни финансови и човешки ресурси за 
европейските надзорни органи (ЕНО) с оглед на нововъзложените им задачи и 
правомощия, произтичащи от приемането на преразглеждането на Регламента за 
създаване на ЕНО (2017/0230(COD)); подчертава, че ЕНО следва да продължат да 
повишават своята ефективност, включително в борбата с изпирането на пари и 
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с финансирането на тероризма и при надзора на банкирането в сянка, без да 
правят компромиси с качеството на работата си, с акцент върху непрекъснатата 
преоценка на методите на работа и на ефективното и прозрачно използване на 
човешките и финансовите ресурси; подчертава, че е важно да се насърчава 
балансът между половете, особено на управленско равнище в ЕНО; подчертава, 
че в интерес на разумното използване на своите бюджети ЕНО трябва да 
продължават при всякакви обстоятелства да се придържат към задачите и 
мандата, възложени им от европейския законодател, при пълно зачитане наред с 
другото на принципите на пропорционалност и субсидиарност в ежедневните си 
дейности; посочва, че ЕНО следва да предприемат достатъчно мерки, за да могат 
да реагират бързо на потенциалните последици от твърд Брексит;

7. подчертава, че следва да продължи да се отпуска финансиране за счетоводните 
институции и данъчните органи, по-специално с цел оказване на подкрепа в 
борбата им срещу данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, както и 
че тези органи следва да се отчитат пред Европейския парламент; поради това 
изразява безпокойство относно предложението на Съвета за намаляване на 
разходите за персонал в европейската генерална дирекция за данъчно облагане, 
докато същевременно трябва да се наблюдава прилагането на неотдавна приетото 
законодателство и докато се провежда нова международна данъчна реформа както 
на равнище Г-20, така и на равнище приобщаваща рамка; подчертава 
необходимостта от подходящо финансиране за извършването на надлежната 
оценка от страна на Европейската комисия на стандартите за борба с изпирането 
на пари, прилагани от държавите членки и от трети държави;

8. подчертава важността на отчетността и прозрачността от страна на органите, 
които получават финансиране.
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