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Проект на коригиращ бюджет № 3/ 2012: излишък от изпълнението на 

бюджета за 2011 г.   

Резолюция на Европейския парламент от 5 юли 2012 г. относно позицията на 

Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2012 на Европейския съюз за 

финансовата 2012 година, раздел III – Комисия (11113/2012 – C7-0147/2012 – 

2012/2071(BUD)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално членове 310 и 314 от него, и Договора за създаване на Европейската 

общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него, 

– като взе предвид Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. 

относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските 

общности1 („Финансовия регламент“), и по-специално членове 15, 37 и 38 от него, 

– като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, 

приет окончателно на 1 декември 2011 г2, 

– като взе предвид позицията на Съвета относно искане за трансфер DEC 9/2012, 

приета на 7 юни 2012 г., 

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между 

Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 

финансово управление3, 

– като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2012 на Европейския съюз за 

финансовата 2012 година, представен от Комисията на 16 април 2012 г. 

(COM(2012)0181), 

– като взе предвид позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет 

№ 3/2012, приета от Съвета на 11 юни 2012 г. (11113/2012 – C7-0147/2012), 

– като взе предвид предложението на Комисията от 22 декември 2010 г. за регламент 

на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими 

за годишния бюджет на Съюза (COM(2010)0815), 

– като взе предвид членове 75б и 75д от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A7-0206/2012), 

А. като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 3/2012 цели записването в 

                                                 
1  OВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. 
2  ОВ L 56, 29.2.2012 г. 
3  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1. 



бюджета за 2012 г. на излишъка от финансовата 2011 година, възлизащ на 

1 496 968 014 EUR; 

Б. като има предвид, че основните елементи на този излишък са икономия на разходи 

в размер на 0,73 милиарда евро, положителен резултат на приходите в размер на 

над 0,67 милиарда евро и положителна разлика в обменния курс в размер на 0,1 

милиарда евро; 

В. като има предвид, че основната част от приходите (0,45 милиарда евро от общо 0,67 

милиарда евро) е от глоби и лихви за забава на плащания; 

Г. като има предвид, че икономията на разходи, която касае бюджетни кредити за 

2011 г. в размер на 0,56 милиарда евро и преноси от 2010 г. в размер на 0,17 

милиарда евро, е следствие не от трудности при усвояването или лошо управление, 

а от действащите правила за привеждане на разпределението на плащанията в 

съответствие с потребностите, особено през последните седмици на финансовата 

година; 

Д. като има предвид, че напротив, всички налични показатели сочат през настоящата 

година недостиг на плащания в редица сфери на действие на ЕС, по-конкретно 

поради това, че през 2011 г., за втора последователна година, бюджетният орган 

намали равнището на бюджетните кредити за плащания в бюджета на Съюза за 

2012 г. с над 3 милиарда евро, в това число за научни изследвания и политиката на 

сближаване, в сравнение с първоначалните прогнози на Комисията; 

Е. като има предвид, че в своята позиция относно искане за трансфер DEC 9/2012 

Съветът драстично намали бюджетните кредити за плащания, които трябваше да 

бъдат предоставени с трансфер в полза на научните изследвания, за която област се 

съобщава, че съществува неотложна потребност от плащания за погасяване на 

поети преди това задължения, но най-накрая преразглежда своята позиция в 

контекста на искане за трансфер DEC 19/2012; 

Ж. като има предвид, че съгласно член 15 от Финансовия регламент всички 

отклонения от прогнозите се записват в бюджета на Съюза чрез коригиращ бюджет, 

предназначен изцяло за такива отклонения; 

1. Отбелязва проект на коригиращ бюджет № 3/2012, предназначен изцяло на 

записването в бюджета на излишъка от 2011 г., в съответствие с член 15 от 

Финансовия регламент; подчертава, че последният оставя известна свобода на 

преценка по отношение на разпределянето на излишъка; 

2. Отбелязва, че основните елементи на този излишък са икономия на разходи в 

размер на 0,73 милиарда евро, положителен резултат на приходите в размер на над 

0,67 милиарда евро и положителна разлика в обменния курс в размер на 0,1 

милиарда евро; 

3. Подчертава, че икономията на разходи (0,73 милиарда евро) е следствие не от 

трудности при усвояването или от лошо управление, а от действащите правила за 

привеждане на разпределението на плащанията в съответствие с потребностите; 

съответно счита, че това следва да бъде третирано по различен начин в сравнение с 

частта от излишъка, която произтича от колебания в размера на приходите; 



подчертава освен това, че до голяма степен неизпълнението се дължи на решението 

на Съвета да не одобри корекцията на възнагражденията и пенсиите, която е 

предвидена в Правилника за длъжностните лица; 

4. Изразява съжаление, че въпреки разпоредбите на член 310, параграф 5 от Договора 

за функционирането на Европейския съюз за добро финансово управление и 

съвместното изявление относно бюджетните кредити за плащания, съгласувано 

между трите институции в рамките на бюджетната процедура за 2012 г., Съветът 

първоначално реши да намали с две трети сумата в искане за трансфер DEC 9/2012 

в размер на 485 милиона евро от изпълнение в недостатъчната степен на енергийни 

проекти за подпомагане на икономическото възстановяване с оглед на 

подсилването на три бюджетни реда в рамките на Седмата рамкова програма – 

„Сътрудничество“; 

5. Подчертава, че това щеше да увеличи изкуствено недостатъчното усвояване на 

плащанията за 2012 г. и следователно да увеличи излишъка от 2012 г., при условие 

че всички налични показатели вече сочат през настоящата година недостиг на 

плащания в областта на научните изследвания и други сфери на действие на ЕС; ето 

защо приветства факта, че Съветът преразгледа позицията си чрез приемането на 

искане за трансфер DEC 19/2012; 

6. Одобрява без изменения позицията на Съвета относно проект на коригиращ 

бюджет № 3/2012: 

7. Възлага на своя председател да обяви коригиращ бюджет № 3/2012 за окончателно 

приет и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз; 

8. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 

Комисията и националните парламенти. 

 

 


