
 

 

Европейски парламент 
2014—2019  

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2017)0453 

Проект на коригиращ бюджет № 6 към общия бюджет за 2017 г. 

Намаление на бюджетните кредити за плащания и за поети 

задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и 

актуализацията на приходите (собствени ресурси и глоби)  

Резолюция на Европейския парламент от 30 ноември 2017 г. относно позицията на 

Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2017 на Европейския съюз за 

финансовата 2017 година: Намаление на бюджетните кредити за плащания и за 

поети задължения в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и 

актуализацията на приходите (собствени ресурси и глоби) (14275/2017 – C8-

0417/2017 – 2017/2217(BUD)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

— като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за 

атомна енергия, 

— като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент 

и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 

общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 

Съвета1, и по-специално член 41 от него, 

— като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 

2017 година, приет окончателно на 1 декември 2016 г.2, 

— като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—

20203, 

— като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната 
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дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово 

управление1, 

— като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 6/2017, приет от Комисията на 

9 октомври 2017 г. (COM(2017)0597), 

— като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 6/2017, 

приета от Съвета на 27 ноември 2017 г. и предадена на Европейския парламент на 

същия ден (14275/2017 - C8-0417/2017), 

— като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността, 

— като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0379/2017), 

A. като има предвид, че целта на проект на коригиращ бюджет № 6/2017 е да се 

актуализира както разходната, така и приходната част на бюджета, за да се вземат 

предвид последните промени; 

Б. като има предвид, че в разходната част проект на коригиращ бюджет № 6/2017 

намалява равнището на бюджетните кредити за плащания със 

7 719,7 милиона евро, главно в бюджетните редове по функция 1б 

(„Икономическо, социално и териториално сближаване“) и, в по-малка степен, 

във функция 2 („Устойчив растеж — природни ресурси“), функция 3 („Сигурност 

и гражданство“) и функция 4 („Глобална Европа“) и във фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз (ФСЕС), и следователно намалява съответно националните 

вноски; 

В. като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2017 намалява равнището 

на бюджетните кредити за поети задължения с 15,33 милиона евро по функция 2 и 

освобождава 46 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети 

задължения по ФСЕС; 

Г. като има предвид, че в приходната част проект на коригиращ бюджет № 6/2017 

включва също така корекциите, свързани с преразглеждането на прогнозите за 

традиционните собствени ресурси (т.е. мита и налози в сектора на захарта), базите 

за данъка върху добавената стойност (ДДС) и брутния национален доход (БНД) и 

включването в бюджета на корекциите за 2013 г. и 2016 г. за Обединеното 

кралство, както и тяхното финансиране; 

Д. като има предвид, че в проект на коригиращ бюджет № 6/2017 е взета предвид 

обща сума в размер на 3 209,7 милиона евро от глоби, които са станали 

окончателни и надвишават нивото, планирано първоначално за бюджета за 

2017 г., и разликата между реалното и планираното (на стойност 

2 209,7 милиона евро) се предоставя за намаляване на вноските собствени ресурси 

на държавите членки в бюджета на Съюза; 

Е. като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 6/2017 води до обратно 

постъпване на средства в националните бюджети в размер на 

9 829,6 милиона евро в допълнение на постъпилите обратно средства в размер на 
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6 405 милиона евро, които вече са потвърдени с оглед на коригиращ бюджет 

2/2017;  

1. изразява дълбока загриженост по повод на излишъка в плащанията в размер на 

7 719,7 милиона евро; изразява особено учудване във връзка с положението с 

европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове в подфункция 1б, 

където държавите членки преразгледаха в посока намаляване с 5,9 милиарда евро 

прогнозите си за искания за плащания, които представиха през месец юли, което 

се дължи на продължаващи забавяния на изпълнението на програмите, като по 

този начин се пречи на много потенциални проекти и бенефициенти да получат 

подкрепа от Съюза; също така изразява съжаление, че държавите членки не 

успяха да започнат своите национални програми по фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) с очакваните темпове 

и надлежно да приложат схемите за преместване на бежанци, което води до 

съкращения в размер на 287,6 милиона евро по функция 3; 

2. отбелязва направения от Комисията анализ на причините за непълното усвояване 

по подфункция 1б, като например акцентирането върху усвояването на 

финансовите пакети за периода 2007—2013 г., късното приемане на правните 

основания, бавното определяне на националните органи, промените в резултат на 

новата правна уредба, както и намалелите стимули поради правилото N+3 за 

отмяна на поети задължения; изразява загриженост във връзка с факта, че според 

последните прогнози на Комисията относно плащанията, непълното усвояване ще 

продължи през следващите години и ще доведе до прехвърляне на допълнителни 

31 милиарда евро за плащания в следващата многогодишна финансова рамка 

(МФР); взема под внимание факта, че не всички държави членки срещат едни и 

същи затруднения при усвояването; настоятелно призовава в частност онези 

държави членки, които са с много голяма степен на непълно усвояване, да 

предприемат необходимите мерки, за да изпълнят надлежно съвместно 

договорените програми на Съюза, със съдействието на Комисията; 

3. изразява съжаление относно забавянията при отпускането на средства на Съюза в 

държави в процес на присъединяване и в съседни на Съюза страни, което води до 

значително намаляване на плащанията (– 702,2 милиона евро) в момент, когато те 

са най-необходими; отчита непредсказуемата среда, в която понякога се налага да 

работи Съюзът; приканва Комисията да предприеме необходимите мерки, 

включително чрез по-интензивен политически диалог и по-голяма техническа 

помощ, за да предотврати такива забавяния; 

4. за разлика от това, отбелязва със задоволство, че програмите на Съюза по 

подфункция 1а („Конкурентоспособност за растеж и заетост“) като цяло се 

изпълняват добре, както е видно от настоящия проект на коригиращ бюджет и 

неотдавнашното приемане на глобалния трансфер, при който подфункция 1а 

поема значителна част от непълното усвояване на средствата за плащания по 

други функции; подчертава, че това доказва, че Съветът греши, като се опитва 

постоянно да намали бюджетните кредити по тази подфункция въз основа на 

твърдения за недостиг на капацитет за усвояване; 

5. отново изразява съжаление, че събраните суми от непълното усвояване на 

програмите на Съюза и от глоби в рамките на политиката в областта на 

конкуренцията на Съюза са предназначени за намаляване на вноските на 



 

 

държавите членки на база БНД вместо да бъдат използвани за финансиране на 

приоритетите на Съюза; изтъква, че проект на коригиращ бюджет № 6/2017 води 

до обратно постъпване в държавите членки на вноски на база БНД в размер на 

9 829,6 милиона евро в допълнение на постъпилите обратно средства в размер на 

6 405 милиона евро, които вече са одобрени в коригиращ бюджет 2/2017; насочва 

вниманието към факта, че липсата на съгласие между двата клона на бюджетния 

орган по отношение на разходите в бюджета на Съюза за 2018 г., след четенето в 

Парламента и в началото на помирителния период, засягаше само 

3 619,8 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 

2 182,4 милиона евро бюджетни кредити за плащания; 

6. одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 6/2017; 

7. възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 6/2017 е 

окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален 

вестник на Европейския съюз; 

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните 

парламенти.  

 


