
 

Компромис относно дългосрочния бюджет на
ЕС: ЕП получава 16 млрд. евро повече за
ключови програми
 

Преговарящите по бюджета на ЕП и Председателството на Съвета на ЕС
постигнаха компромис, очертаващ политическо споразумение относно бъдещото
финансиране от ЕС.
 
Във вторник, след десет седмици интензивни преговори, преговарящите по бюджета от
страна на Парламента постигнаха съгласие с Председателството на Съвета на ЕС
относно проекта на споразумение относно следващата многогодишна финансова рамка
(МФР за периода 2021—2027 г.) и новите собствени ресурси. Компромисът трябва да
бъде одобрен от двете институции.
 
В компромисния текст Парламентът получи 16 милиарда евро в допълнение към пакета,
договорен от държавните и правителствените ръководители на срещата им на върха
през юли. 15 милиарда евро ще бъдат използвани за подсилване на водещите програми
за защита на гражданите от настоящата пандемия от COVID-19, за предоставяне на
възможности за следващото поколение и за запазване на европейските ценности. 1
милиард евро ще бъдат вложени за увеличаване на възможностите за гъвкавост за
справяне с бъдещи нужди и кризи.
 
Основният  приоритет  на  Парламента  беше  да  осигури  увеличение  за  водещите
програми,  които  са  изложени  на  риск  от  недостатъчно  финансиране  съгласно
споразумението на Европейския съвет от юли 2020 г., което застрашава ангажиментите
и  приоритетите  на  ЕС,  по-специално  Зеления  пакт  и  Програмата  в  областта  на
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• Гражданите ще се възползват от значителни допълнителни средства по водещи
програми на ЕС като здравеопазване, Хоризонт (научни изследвания), Еразъм+

• Договорена правно обвързваща пътна карта за въвеждане на нови източници на
приходи на ЕС

• Засилена роля на Парламента при контрола на финансирането за възстановяване

• По-строги разпоредби относно биологичното разнообразие и равенството между
половете
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цифровите технологии.
 
Допълнителните средства ще бъдат взети главно от суми, съответстващи на глоби в
областта на конкуренцията (които дружествата трябва да плащат, когато не спазват
правилата  на  ЕС),  в  съответствие  с  отдавна  изразеното  искане  на  Парламента
средствата,  генерирани  от  Съюза,  да  останат  в  бюджета  на  ЕС.
 
Благодарение на този компромис, реално Европейският парламент, наред с другото,
утроява финансовия пакет за EU4Health (програмата „ЕС в подкрепа на здравето“),
гарантира равностойността на още една година финансиране за „Еразъм+“ и гарантира,
че финансирането на научните изследвания продължава да нараства.
 
Нови собствени ресурси 
 
Преговарящите се съгласиха с принципа, че средносрочните и дългосрочните разходи
за изплащане на дълга от фонда за възстановяване не следва да бъдат за сметка на
утвърдени инвестиционни програми в МФР, нито да водят до много по-високи вноски на
база БНД от държавите членки.Поради това преговарящите от страна на ЕП изготвиха
пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси през следващите седем години.
Тази пътна карта е включена в „Междуинституционалното споразумение“ -  правно
обвързващ текст.
 
В допълнение към приноса от данъка върху пластмасовите продукти, считано от 2021 г.,
пътната карта включва собствен ресурс на база СТЕ (Схемата за търговия с емисии) (от
2023 г.,  евентуално свързана с механизъм за корекция на въглеродните емисии на
границите), данък върху цифровите технологии (от 2023 г.) и собствен ресурс на база
собствени ресурси, както и финансова вноска, свързана с корпоративния сектор или
нова обща основа за облагане с корпоративен данък (от 2026 г.).
 
Проверка на начина, по който се изразходват средствата от „Следващо поколение
ЕС“ (NextGenerationEU): Засилване на бюджетния контрол
 
Що се отнася до разходите за фондовете от NextGenerationEU (Следващо поколение
ЕС),  Парламентът  гарантира,  че  трите  институции  ще  се  срещат  редовно,  за  да
оценяват усвояването на средствата, предоставени въз основа на член 122. Разходите
ще бъдат изразходвани по прозрачен начин и Парламентът, заедно със Съвета, ще
контролира всички отклонения от предварително договорените планове.
 
Инструментът за възстановяване (NextGenerationEU) се основава на член от Договора
за  ЕС (член  122  от  ДФЕС),  който  не  предвижда роля  на  Европейския  парламент.
Преговарящите от страна на ЕП получиха също така нова процедура за установяване на
„конструктивен  диалог“  между  Парламента  и  Съвета  въз  основа  на  оценка  на
Комисията, за да се постигне съгласие относно отражението върху бюджета на всеки
предложен нов правен акт въз основа на член 122.
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Хоризонтални въпроси: Цели в областта на биологичното разнообразие, пола и
равни възможности
 
Ще бъдат приложени подобрени методики за проследяване на климата и биологичното
разнообразие, за да се гарантира, че поне 30 % от общия размер на бюджета на ЕС и
разходите от NextGenerationEU ще подкрепят целите в областта на климата, както и да
се гарантира, че 7,5 % от годишните разходи са предназначени за цели в областта на
биологичното разнообразие от 2024 г. и 10 % от 2026 г. нататък.
 
Друг  хоризонтален  приоритет  в  МФР ще бъде  насърчаването  и  интегрирането  на
принципа  на  равенство  между  половете,  придружено  от  задълбочена  оценка  на
въздействието  върху  равенството  между  половете  и  мониторинг  на  програмите.
 
Преговарящият екип на ЕП за следващата дългосрочна реформа на бюджета на ЕС
и собствените ресурси
 
 
 
Йоан Ван Овертвелд (Европейски консерватори и реформисти, Беглия), председател на
комисията по бюджети
 
Ян Олбрихт (Европейска народна партия, Полша), съдокладчик на МФР
 
Маргарида Маркеш (Прогресивен алианс на социалистите и демократите, Португалия),
съдокладчик на МФР
 
Жузе Мануел Фернандеш (Европейска народна партия, Португалия), съдокладчик за
собствени ресурси
 
Валери Айе (Renew Europe Group, Франция), съдокладчик за собствени ресурси
 
Размус Андерзен (Зелените – Европейски свободен алианс, Германия)
 
Последвайтегив Twitter: https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20
 
Изявления
 
Вижте изявленията на преговорния екип на ЕП тук
 
Контекст
 
Това предварително споразумение,  постигнато между преговарящия екип на ЕП и
Председателството  на  Съвета,  все  още  трябва  да  бъде  одобрено  от  Съвета,
председателя на Парламента и ръководителите на групи и ще подлежи на гласуване в
комисията по бюджети (BUDG) и на пленарно заседание.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125106/JOHAN_VAN+OVERTVELDT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/28288/JAN_OLBRYCHT/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197638/MARGARIDA_MARQUES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/135511/VALERIE_HAYER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197448/RASMUS_ANDRESEN/home
https://twitter.com/i/lists/1205126942384676866?s=20
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201109IPR91105/long-term-eu-budget-and-own-resources-statements-by-parliament-s-negotiators


Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Комисия по бюджети

Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
(+32) 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu

Ясмина ЯКИМОВА
Пресаташе

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/budg/home.html

