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БЕЛЕЖКА
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До: Комитета на постоянните представители/Съвета
№ предл. Ком.: 15250/10 FIN 496 — COM(2010) 598 окончателен

17183/10 FIN 678 — COM(2010) 770 окончателен
Относно: Проект на коригиращ бюджет № 10 към общия бюджет за 2010 г., изменен с 

писмо за внасяне на корекции № 1

I. ВЪВЕДЕНИЕ

1. На 20 октомври 2010 г. Комисията представи на Съвета проект за коригиращ 

бюджет (ПКБ) № 10 към общия бюджет за 2010 г. Този ПКБ бе изменен с писмо 

за внасяне на корекции № 1 от 29 ноември 2010 г.

2. Този проект за коригиращ бюджет взема предвид увеличението на 

прогнозираните приходи, както и намалението в бюджетните кредити за 

плащания и бюджетните кредити за поети задължения в разходната част, в 

съответствие с последните оценки на нуждите. В него е включено и създаването 

на две нови бюджетни позиции1, неутрални спрямо бюджета.

  
1 Двете нови позиции са:

1) 06 04 14 04, със символичен запис, за финансирането на проекти в областта на 
енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници по линия на 
Европейския план за икономическо възстановяване;

2) 26 01 51 31, „Вноска на ЕС за т.нар. „Европейски училища от тип 2“ със сума от
4,83 млн. евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 
бюджетни кредити за плащания, която ще се осигури чрез преразпределение на 
средствата в рамките на един и същи дял — 26 (Администрация на Комисията). 
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3. По отношение на приходите, нетното увеличение в размер на 466,1 млн. евро е в 
резултат на преразглеждане на прогнозите за:

- салдата на база ДДС и БНД (-627,9 млн. евро);
- традиционните собствени ресурси (-100 млн. евро);
- други приходи (+1 194 млн. евро, от които 995 млн. евро от глоби, 

периодични наказателни плащания и други наказания).

4. По отношение на разходите, като се вземе предвид писмото за внасяне на 
корекции № 1 към ПКБ № 10/2010, общото намаление от 43 млн. евро в 
бюджетните кредити за поети задължения и от 760,6 млн. евро в бюджетните 
кредити за плащания е в резултат на следните основни корекции, които отчитат и 
преразпределенията, предложени в трансфер DEC 53/2010 („общ трансфер“):

a) в подфункция 1а (Конкурентоспособност за растеж и заетост) намаление от 
15 млн. евро в бюджетните кредити за поети задължения, разпределени по 
различни бюджетни редове, както и намаление от 34 млн. евро в 
бюджетните кредити за плащания по отношение на Енергийни проекти за 
подпомагане на икономическото възстановяване — Енергийни мрежи;

б) в подфункция 1б (Сближаване за растеж и заетост) намаление от 
18,1 млн. евро в бюджетните кредити за плащания за Трансгранично 
сътрудничество;

в) във функция 2 (Опазване и управление на природните ресурси), като се 
вземе предвид писмото за внасяне на корекции № 1 към ПКБ № 10/2010, 
намаление от 458 млн. евро в бюджетните кредити за плащания, в т.ч. 
345,4 млн. евро по отношение на Приключване на Европейския фонд за 
ориентиране и гарантиране на земеделието, секция „Ориентиране“ —
региони в обхвата на цел 1 (от 2000 г. до 2006 г.) и 112,6 млн. евро за 
Европейския фонд за рибарство (ЕФР); намаление от 13 млн. евро в 
бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за 
плащания в Резерва за споразумения в областта на рибарството; както и 
намаление от 15 млн. евро в бюджетните кредити за поети задължения и от 
5 млн. евро в бюджетните кредити за плащания за Програмата за действие 
на ЕС за борба с изменението на климата;
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г) във функция 4 (ЕС — фактор от световно значение) общо намаление от 

232,5 млн. евро в бюджетните кредити за плащания по отношение на 

11 реда, най-засегнатите от които са: Инструмент за предприсъединителна 

помощ (ИПП) — Развитие на човешките ресурси (19 млн. евро), 

Предприсъединителният инструмент САПАРД — приключване на 

програмата (от 2000 г. до 2006 г.) (78 млн. евро), Околна среда и устойчиво 

управление на природните ресурси, включително на енергията 

(14 млн. евро), Помощ за преходния период и за институционално 

изграждане за страни кандидатки (54,6 млн. евро) и Помощ за преходния 

период и за институционално изграждане за страни, които са потенциални 

кандидатки (53,5 млн. евро).

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА БЮДЖЕТНИЯ КОМИТЕТ

Бюджетният комитет разгледа ПКБ № 10/2010, изменен с писмо за внасяне на корекции 

№ 1, и прие предложението на Комисията.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

След приключване на разглеждането Бюджетният комитет постигна съгласие да 

предложи Комитетът на постоянните представители да препоръча на Съвета:

- да приеме с квалифицирано мнозинство1 позицията на Съвета относно 

ПКБ № 10/2010, изложена в точка ІІ;

- да възложи на председателството да изготви бюджетните документи за изпращане 

на Европейския парламент;

- да публикува изложената в приложението позиция на Съвета в Официален 

вестник на Европейския съюз.

________________________

  
1 Австрия гласува „против“.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Проект за коригиращ бюджет № 10 на Европейския съюз за финансовата 2010 г.

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

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

член 314 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна 

енергия, и по-специално член 106а от него,

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

Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности1, последно 

изменен с Регламент (ЕС, Евратом) № 1081/2010 на Съвета от 24 ноември 2010 г.2, и по-

специално член 37 от него,

като има предвид, че:

- общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2010 г. беше окончателно приет 

на 17 декември 2009 г.3,

- на 20 октомври 2010 г. Комисията представи предложение, съдържащо проект за 

коригиращ бюджет № 10 към общия бюджет за финансовата 2010 г.,

  
1 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1, с поправки в ОВ L 25, 30.1.2003 г., стр. 43 и в ОВ L 99, 

14.4.2007 г., стр. 18.
2 OВ L 311, 26.11.2010 г., стр. 9.
3 ОВ L 64, 12.3.2010 г.
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- на 29 ноември 2010 г. Комисията представи писмо за внасяне на корекции № 1 към 

предложението, съдържащо проект за коригиращ бюджет № 10 към общия бюджет за 

финансовата 2010 г.,

- проектът за коригиращ бюджет № 10 за 2010 г. е необходимо да бъде изпълнен в 

рамките на финансовата 2010 г. от съображения за добро финансово управление, е 

оправдано да бъде скъсен осемседмичният срок, предвиден в член 4 от протокол № 1 за 

информиране на националните парламенти, както и десетдневният срок за включването 

на точката в предварителния дневен ред на Съвета в съответствие с член 3, параграф 3 

от Процедурния правилник на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Позицията на Съвета относно проекта за коригиращ бюджет № 10 на Европейския съюз за 

финансовата 2010 г. беше приета на 10 декември 2010 г.

Пълният текст е достъпен за справка или изтегляне на уебсайта на Съвета:

http://www.consilium.europa.eu/.

Съставено в Брюксел на 10 декември 2010 г.

За Съвета

Председател

________________________


