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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия, а именно
комисията по бюджетите, да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. констатира, че настоящата система на собствени ресурси на Съюза не е нито 
прозрачна за гражданите, нито изпълнява заложените в Договорите цели и по-
специално по отношение на финансовата автономност на Съюза;

2. отбелязва, че вместо да осигури достатъчно собствени ресурси на ЕС за 
осъществяването на неговите политики,  настоящата система прави общностното 
финансиране неразбираемо за европейските граждани и води до преговори със 
занижени цели между държавите-членки – вносители или нетни получатели, по 
силата на принципа на т.нар. „справедлива възвращаемост”, който не отчита 
многобройните предимства, извличани от партньорите в Общността поради 
принадлежността им към нея, и който се явява в разрез с логиката на сближаване.

3. подкрепя, следователно, задълбоченото преразглеждане на системата на 
финансиране на Съюза (както на разходите, така и на приходите), което Комисията 
се ангажира да предприеме през 2008/2009 г., в съответствие със заключенията на 
Европейския съвет през м. декември 2005 г. и с Декларацията относно 
преразглеждането на многогодишната финансова рамка в приложение към 
междуинституционалното споразумение за финансова дисциплина и добро 
финансово управление от 17 май 2006 г.;

4. счита, че е необходимо да се разработи нова система за собствени ресурси на ЕС, 
която 

− да се основава на истински собствени ресурси на Общността, а не на 
национални вноски в европейския бюджет;

− да осигурява достатъчни средства на Съюза за адекватно финансиране на 
неговите политики и по-специално като се имат предвид бъдещите 
разширявания;

− да бъде прозрачна и разбираема;

− да бъде предмет на напълно демократични механизми на вземане на решения 
и упражняване на контрол;

− да бъде справедлива;

5. счита за необходимо, в тази връзка, постепенното въвеждане на истински собствен 
ресурс на Съюза от данъчно естество, чрез който да се установя и пряка връзка 
между гражданите и финансите на Общността, който да бъде ефикасен и 
справедлив и който да не води до увеличаване на общото данъчно бреме на 
данъкоплатците;
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6. по отношение на механизмите за вземане на решение в областта на собствените 
ресурси:

− изразява отново своето съгласие с предвидения в Европейската конституция 
набор от мерки, а именно: от една страна, основни разпоредби, съдържащи се 
в европейски закон на Съвета, който е приет след консултация с Европейския 
парламент и одобрен от всички държави-членки съгласно техните 
конституционни правила, а от друга – мерки по прилагането, установени с 
приет с квалифицирано мнозинство закон на Съвета след одобрение от страна 
на Европейския парламент;

− припомня, при все това, че подобни разпоредби са неразделна част от общото 
споразумение по отношение на финансите на Съюза, установено в 
Европейската конституция и опиращо се на следните елементи:

● държавите-членки запазват последната дума по отношение на 
собствените ресурси,

● включване на настоящите финансови перспективи в Договора чрез закон, 
установяващ многогодишна финансова рамка и изискващ съгласието на 
Съвета и Парламента,

● премахване на разграничението между задължителни и незадължителни 
разходи в годишния бюджет,

● предоставяне на правомощия за вземане на решения на ЕП по отношение 
годишния бюджет в неговата цялост;

7. подчертава, че последващото задълбочаване на европейската политическа 
интеграция предполага опростяване на механизма на вземане на решение по 
отношение на собствените ресурси, с оглед на по-голямата му ефикасност и 
предоставянето на правомощия на Парламента при одобряването, съвместно с 
парламентите на държавите-членки, на въпросните ресурси, както и с оглед на това, 
той да бъде напълно общностен;

8. счита, че успехът на всяко такова преразглеждане изисква, успоредно с реформата 
на системата за собствени ресурси, преформулиране на целите относно разходите на 
Съюза с оглед консолидиране на съвкупността от неговите политики, като се има 
предвид развитието на европейското изграждане и въз основа на съвместния процес 
на размисъл между Европейския парламент, Комисията, Съвета и националните 
парламенти;

9. изразява задоволство, от тази гледна точка, във връзка с методологията, възприетата 
от докладчика на водещата комисия по отношение на диалога с националните 
парламенти, както и във връзка с плодотворните разисквания, състояли се до този 
момент в рамките на посветените на бъдещето на Европа парламентарни форуми.


