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Основни резултати от заседанието на Съвета

Въпреки сближаването на становищата относно стойностите в бюджета на ЕС за 
2011 г. Съветът и Европейският парламент, заседаващи в рамките на помирителния 
комитет, не постигнаха споразумение, обхващащо цялостния преговорен пакет. 

Краят на заседанието на Съвета преди сесията на помирителния комитет и съвместната 
пресконференция на белгийския държавен секретар по въпросите на бюджета Melchior 
WATHELET и на комисаря по въпросите на бюджета и финансовото планиране Janusz 
LEWANDOWSKI могат да се видят в интернет на адрес: http://video.consilium.europa.eu/

Видеозапис от събитието се предлага за изтегляне във формат с качество на излъчване 
MPEG4 на адрес http://tvnewsroom.consilium.europa.eu
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1 � В случаите, когато Съветът официално е приел декларации, заключения или резолюции, това се 
отбелязва в заглавието на съответната точка и текстът се поставя в кавички.

 � Документите, които се посочват в текста, се намират на уебсайта на Съвета 
(http://www.consilium.europa.eu).

 � Актовете, съдържащи изявления за протоколите от заседанията на Съвета, до които може да се 
предостави публичен достъп, са обозначени със звездичка. Тези изявления се намират на посочения 
по-горе уебсайт на Съвета или могат да бъдат получени от службата по печата. 
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УЧАСТНИЦИ в заседанието на Съвета

Белгия:
г-н Melchior WATHELET Държавен секретар по въпросите на бюджета

България:
г-жа Боряна ПЕНЧЕВА Заместник-министър на финансите

Чешка република:
г-жа Milena VICENOVÁ Постоянен представител

Дания:
г-н Claus HJORT FREDERIKSEN Министър на финансите

Германия:
г-н Peter TEMPEL Постоянен представител

Естония:
г-н Raul MÄLK Постоянен представител

Ирландия:
г-н Martin MANSEARGH Заместник-министър в Министерството на финансите

Гърция:
г-н Theodoros SOTIROPOULOS Постоянен представител

Испания:
г-н Luis PLANAS PUCHADES Постоянен представител

Франция:
г-н Philippe ETIENNE Постоянен представител

Италия:
г-н Ferdinando NELLI FEROCI Постоянен представител

Кипър:
г-н Christos PATSALIDES Държавен секретар, Министерство на финансите

Латвия: 
г-н Mãrtinš BIČEVSKIS Държавен секретар, Министерство на финансите

Литва:
г-н Raimundas KAROBLIS Постоянен представител

Люксембург:
г-н Christian BRAUN Постоянен представител

Унгария:
г-н Peter GYÖRKÖS Постоянен представител

Малта:
г-н Richard CACHIA CARUANA Постоянен представител

Нидерландия:
г-н Ben KNAPEN Министър на европейските въпроси и 

международното сътрудничество

Австрия:
г-н Hans-Dietmar SCHWEISGUT Постоянен представител

Полша:
г-н Jacek DOMINIK Заместник държавен секретар, Министерство на 

финансите

Португалия:
г-н Manuel LOBO ANTUNES Постоянен представител

Румъния:
г-н Mihnea MOTOC Постоянен представител

Словения:
г-н Rado GENORIO Постоянен представител
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Словакия:
г-н Ivan KORČOK Постоянен представител

Финландия:
г-н Jan STORE Постоянен представител

Швеция:
г-н Hans LINDBLAD Държавен секретар към министъра на финансите

Обединено кралство:
г-жа Justine GREENING Икономически секретар на държавната хазна

Комисия:
г-н Janusz LEWANDOWSKI Член
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ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Резултати от преговорите

Въпреки значителните усилия на белгийското председателство сближаването на становищата 
относно стойностите в бюджета на ЕС за 2011 г. и относно други свързани въпроси Съветът 
и Европейският парламент, заседаващи в рамките на помирителния комитет1, не постигнаха 
споразумение по цялостния преговорен пакет. 

При условие че бъде постигнато цялостно споразумение, Съветът и Европейският парламент 
постигнаха принципно съгласие да ограничат общата сума на бюджетните кредити за 
плащания за бюджета на ЕС за 2011 г. до 126,527 млрд. евро (+ 2,91 % в сравнение с 
2010 г.), което съответства на 1,01 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС. 
Европейският парламент обаче настоя обсъжданията на бюджета на ЕС за 2011 г. да бъдат 
свързани с други въпроси, по-специално въпроса за гъвкавостта при преразглеждането на 
многогодишната финансова рамка и начина, по който ЕП да бъде включен в преговорите 
относно следващата многогодишна финансова рамка; във връзка с тези въпроси 
Европейският парламент смята, че представеният от белгийското председателство проект за 
съвместно изявление относно многогодишната финансова рамка и желанието на Съвета да 
обсъди гъвкавостта при преразглеждането на рамката не са достатъчни. 

Тъй като предвиденият в Договора от Лисабон 21-дневен срок за помирение вече изтече, 
Комисията трябва да представи ново предложение, в съответствие с член 314 от Договора за 
функционирането на ЕС (ДФЕС). Ако в началото на 2011 г. бюджетът не е приет, то сума, 
равна на не повече от една дванадесета от бюджетните кредити за 2010 г., може да бъде 
изразходвана всеки месец по отношение на всяка глава на бюджета, като тази сума не може 
да превишава една дванадесета от кредитите, предвидени в същата глава от проектобюджета, 
предложен от Комисията (член 315 от Договора за функционирането на ЕС).

Участниците в сесията на помирителния комитет посочиха, че сценарият с т.нар. временни 
суми от една дванадесета може да има някои значителни последствия. Той би могъл, наред с 
други неща, да засегне проекти като Европейската служба за външна дейност и трите нови 
органа за финансов надзор. Би могъл също да представлява спънка за проекта за 
международен експериментален термоядрен реактор (ITER), тъй като без цялостно 
споразумение няма да бъде възможно финансирането на 940 млн. евро от допълнително 
необходимите 1,4 млрд. евро чрез преразглеждане на многогодишната финансова рамка, 
което да позволи прехвърляне на марж от (под)функции 2, 3а и 5 за 2010 г. към 
подфункция 1а за 2012 г. и 2013 г., като се запази непроменен общият таван за поети 
задължения и плащания за периода 2007—2013 г. Прилагането на сценария с временни суми 
от една дванадесета също така би се отразило отрицателно върху плановете за изразходване 
на увеличени суми в някои области като политиката на сближаване и за приоритетни 
въпроси като младежта, мобилността и образованието. Освен това то би поставило под 
въпрос възстановяването на разходите при част от директните помощи за селскостопанските 
производители, както и мобилизирането на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и на 
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. 

  

1 Помирителният комитет се състои от 27 членове на Съвета и същия брой членове на 
Европейския парламент.
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Новата годишна бюджетна процедура, предвидена в Договора от Лисабон (член 314), се 
прилага за първи път тази година. Това означава, че Съветът и Европейският парламент вече 
разполагат с равни правомощия при приемането на целия бюджет на ЕС (вж. схемата на 
стр. 11). Съгласно Договора от Ница Съветът вземаше окончателно решение за т.нар. 
задължителни разходи1, които представляваха около една трета от бюджета на ЕС за 2009 г., 
а Парламентът — за останалия бюджет на ЕС.

Освен бюджета на ЕС за 2011 г., част от преговорния пакет бяха следните елементи:

· писма за внасяне на корекции № 1—3 в проектобюджета за 2011 г. с цел да се 
отговори на новите финансови нужди (а именно Европейската служба за външна 
дейност, Европол и трите органа за финансов надзор) и да се адаптира 
проектобюджетът за 2011 г. към новата прогноза на Комисията за селскостопанските
разходи през следващата година;

· проект за коригиращ бюджет № 3 към бюджета на ЕС за 2010 г. относно 
финансирането на мерките в подкрепа на страните от Африка, Карибите и 
Тихоокеанския басейн (АКТБ), които са износители на банани и са засегнати от 
мерките за либерализация на търговията, изисквани от Световната търговска 
организация (СТО);

· проект за коригиращ бюджет № 10 към бюджета на ЕС за 2010 г., включващ наред 
с другото преразглеждане на прогнозите за собствените ресурси и други приходи;

· финансиране на допълнителните нужди на проекта за международен 
експериментален термоядрен реактор (ITER) през 2012 г. и 2013 г. чрез 
преразглеждане на многогодишната финансова рамка;

· т.нар. Лисабонски пакет, чиято цел е да се адаптират действащите финансови 
правила на ЕС към новите разпоредби на Договора от Лисабон; пакетът включва 
проект за регламент за определяне на многогодишната финансова рамка за 
2007—2013 г., нов проект за междуинституционално споразумение между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по 
бюджетните въпроси и предложение за нов финансов регламент; 

· някои по-дългосрочни въпроси, които Европейският парламент постави, въпреки че те 
нямат отношение към бюджета за 2011 г.; те включват по-специално въпроса за 
собствените ресурси и участието на Европейския парламент в процедурата по 
определяне на следващата многогодишна финансова рамка. 

  

1 Задължителните разходи включваха предимно разходите за селско стопанство, 
доколкото те се отнасят до първия стълб на общата селскостопанска политика (т.е. 
подпомагане на пазара и директни плащания).
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Повече информация за отделните елементи на преговорния пакет:

Проектобюджет на ЕС за 2011 г.

Помирителният комитет постигна сближаване на становищата по проектобюджета на ЕС за 
2011 г., изменен с писмата за внасяне на корекции № 1—3 (вж. по-долу). За основа на 
обсъжданията бяха използвани позициите на Съвета и Европейския парламент, гласувани на 
12 август и 20 октомври. 

Съветът желае да ограничи бюджета на ЕС за следващата година до 141,777 млрд. евро в 
бюджетни кредити за поети задължения (+0,2 % в сравнение с 2010 г.) и до 126,527 млрд. 
евро в бюджетни кредити за плащания (+2,9 %) (12464/10), докато Европейският парламент 
предлага сума от 143,070 млрд. евро в бюджетни кредити за поети задължения (+1,1 %) и 
130,559 млрд. евро в бюджетни кредити за плащания (+6,2 %) 
(http://www.europarl.europa.eu/bg/pressroom/content/20101020IPR88368).

Писма за внасяне на корекции в проектобюджета за 2011 г.

Целта на писмо за внасяне на корекции № 1 е да се създаде нов раздел Х в бюджета за 2011 г. 
за Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и да се осигурят необходимите 
финансови (475,8 млн. евро) и човешки ресурси (1643 длъжности, от които 411 ще бъдат 
прехвърлени от Европейския съвет и Съвета, 1114 — от Комисията, а 118 нови длъжности 
ще бъдат създадени). 

Целта на писмо за внасяне на корекции № 2 в проектобюджета на ЕС за 2011 г. е да се 
увеличи приносът на ЕС за Европол с 552 000 евро и за трите органа за финансов надзор, 
т.е. Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, 
Европейския банков орган и Европейския орган за ценни книжа и пазари, с 1,22 млн. евро. 
Нетното финансово отражение на това писмо за внасяне на корекции възлиза на 1,78 млн. 
евро.

Писмо за внасяне на корекции № 3 за 2011 г. („писмо за внасяне на корекции в областта 
на селското стопанство“) има за цел да актуализира прогнозите за селскостопанските 
разходи. Освен изменящите се пазарни фактори в него са включени и законодателните 
решения, приети в селскостопанския сектор след съставянето на проектобюджета за 2011 г., 
преработените прогнози за нуждите от някои директни плащания, както и всички 
предложения, за които се очаква да породят действие през следващата бюджетна година. 
Писмото за внасяне на корекции съдържа и актуална информация за състоянието на 
международните споразумения в областта на рибарството. Поетите задължения и 
плащанията за селскостопански разходи се намаляват с 346 млн. евро, а поетите задължения 
за международни споразумения в областта на рибарството — с 1 млн. евро.
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Проекти за коригиращи бюджети към бюджета на ЕС за 2010 г.

Помирителният комитет постигна още сближаване на становищата по двата проекта за 
коригиращ бюджет за 2010 г. 

Проектът за коригиращ бюджет № 3 към бюджета на ЕС за 2010 г. има за цел да осигури 
финансиране от 75 млн. евро за мерките в подкрепа на страните от Африка, Карибите и 
Тихоокеанския басейн (АКТБ), които са износители на банани и са засегнати от мерките 
за либерализация на търговията, изисквани от Световната търговска организация (СТО). 

Целта на проекта за коригиращ бюджет № 10 към бюджета на ЕС за 2010 г. е да намали 
разходите с 373 млн. евро в поети задължения и с 1,09 млрд. евро в плащания след 
преразглеждането на прогнозите за собствените ресурси и други приходи.

Финансиране на допълнителните нужди на ITER

Помирителният комитет не постигна съгласие относно предложението на Комисията за 
осигуряване на финансиране за допълнителните нужди на проекта ITER в размер на 
1,4 млрд. евро през 2012 г. и 2013 г. Сума от 460 млн. евро следва да се осигури чрез 
преразпределение от Седмата рамкова програма за научни изследвания в рамките на 
подфункция 1а, а сума от 940 млн. евро — чрез преразглеждане на многогодишната 
финансова рамка, което да позволи прехвърляне на марж от (под)функции 2, 3а и 5 за 2010 г. 
към подфункция 1а за 2012 г. и 2013 г., като се запази непроменен общият таван за поети 
задължения и плащания за периода 2007—2013 г. 
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Адаптиране на финансовите правила на ЕС към Договора от Лисабон

Помирителният комитет не успя да постигне съгласие и по „Лисабонския пакет“, който има 
за цел да въведе разпоредбите на новия договор в бюджетната и финансовата област и се 
състои от следните три текста:

· проект за регламент за определяне на многогодишната финансова рамка за 2007—
2013 г.;

· нов проект за междуинституционално споразумение между Европейския парламент, 
Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси;

· проект за регламент за изменение на финансовия регламент.

Въпреки желанието на Съвета да обсъди въпроса дали и при какви условия следва да се 
запази сегашната възможност Съветът да адаптира многогодишната финансова рамка в 
границите на маржа за непредвидени разходи до 0,03 % от брутния национален доход (БНД) 
на ЕС, помирителният комитет не постигна съгласие. 

Дългосрочни въпроси, повдигнати от Европейския парламент

Европейският парламент повдигна някои по-дългосрочни въпроси, свързани по-специално с 
въпроса за собствените ресурси и участието на Европейския парламент в процедурата по 
определяне на следващата многогодишна финансова рамка. Въпреки представения от 
белгийското председателство проект за съвместно изявление относно сътрудничеството с 
цел вземане на решение за следващата многогодишна финансова рамка и декларациите на 
Комисията относно собствените ресурси, привеждането на бюджета в съответствие с 
Договора от Лисабон и европейската добавена стойност, помирителният комитет не успя да 
постигне съгласие по тези въпроси.
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ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА

Ограничителни мерки срещу Кот д'Ивоар

На 29 октомври 2010 г. Съветът прие регламент за прилагане на освобождаването от 
оръжейното ембарго, наложено от ЕС на Кот д'Ивоар (15254/10).

Единствената цел на това освобождаване е да се разрешат продажбите и износът на 
несмъртоносно военно оборудване, необходимо за целите на операциите за упражняване на
контрол върху тълпите по време на президентските избори на 31 октомври и 28 ноември 
2010 г. (в съответствие с Резолюция 1946 на Съвета за сигурност на ООН, приета на 
15 октомври 2010 г.). Всички останали ограничителни мерки на ЕС остават в сила без крайна
дата.


