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Abstract
The paper explains the budget and the multiannual financial framework of the EU.
As Europeans, we share common challenges and common risks, and the European
Union budget is a tool to tackle them. Directly or indirectly, the EU budget has a
positive impact on the lives of 446 million people living in the European Union.
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„За цена, по-скромна от тази на
чаша

кафе

на

ден,

европейците

финансират бюджет на Европейския съюз,
който управлява широк кръг от въпроси,
надхвърлящи

националните

граници

и

изискващи европейска или международна
реакция.
От политиките в областта на климата и енергетиката до миграцията,
защитата на потребителите, глобализацията, заетостта, единния пазар и общата
валута, бюджетът на ЕС допринася за благоденствието на европейските граждани
и за успеха на общите политики. Опитът показва, че дори и скромен бюджет на
европейско равнище може да окаже силно въздействие на място.
Много европейци имат непосредствен опит с проекти, финансирани от
Европейския съюз. Студенти и млади специалисти учат в чужбина благодарение на
програмата „Еразъм+“, земеделски стопани получават подпомагане в рамките на
общата селскостопанска политика, изследователи и университети получават
безвъзмездна помощ от ЕС, за да задълбочат изследванията си. Благодарение на
инвестициите по линия на политиката на сближаване и на други инструменти ЕС
помага на държавите, регионите и градовете да подобряват качеството на живот
на своите граждани. Инвестира се в обществения транспорт, водоснабдяването и
цифровата

инфраструктура,

както

и

в

секторите

на

здравеопазването

и

образованието. Подкрепят се професионалното обучение, малките и средните
предприятия и иновациите..“
от „ДОКУМЕНТ ЗА РАЗМИСЪЛ ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ФИНАНСИТЕ НА ЕС“,
подготвен от Европейската комисия

Защо Европейският съюз има нужда от бюджет?
Европейският съюз, както всяка международна организация, се нуждае от
собствен бюджет, за да осъществява своята дейност – да прилага интеграционните
политики, да гарантира доброто управление на европейската интеграция и
постигането на нейните цели. Уникалността на Европейския съюз и неговата
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специфика в сравнение с традиционните международни организации са в основата
на особеностите на формирането и разходването на общностния бюджет.
Съставянето,
Европейския

съюз

управлението

и

играят

роля

важна

усъвършенстването
в

изграждането

на
и

бюджета

на

прилагането

на

интеграционните политики, в сближаването на страните и регионите или като цяло
в динамиката на процеса на европейската интеграция.
Бюджет и многогодишна финансова рамка на Европейския съюз
Бюджетът на Европейския съюз е инструмент, който определя общите приходи
и разходи за една година.
Освен

него

ЕС одобрява и
дългосрочен
бюджет

за

години,
се

7

който
нарича

многогодишна
финансова
рамка.
В този дългосрочен бюджет се определят максималните годишни суми, които
Европейският

съюз

може

да

изразходва

в

различните

категории

разходи.

Многогодишната финансова рамка е необходима за заздравяване на бюджетната
дисциплина, за контрол върху разходите и за определяне на приоритетите, за
които ще бъдат изразходвани средствата. Тя носи политическото послание за
бъдещото развитие на интеграционния процес.
От къде идват приходите и какви са разходите?
Бюджетът на Европейския съюз, както всеки бюджет, има приходи и
разходи. През 2020 г. той възлиза на около172,5 млрд. евро.


Приходи

Бюджетът на ЕС винаги е балансиран: той не може да има дефицит.
© RCE

3|

Приходите в него са от следните източници:
- мита върху вноса от държави извън ЕС;
- малък дял от данъка върху добавената стойност,
който се събира във всяка държава членка;
- вноски от държавите членки – техният размер
зависи от брутния национален доход на страните, тоест
от равнището на богатството им;
- други приходи като данъчните и други удръжки от възнагражденията на
персонала на ЕС, вноски от държави извън ЕС по определени програми, лихви
върху забавени плащания, глоби и др.
Интересно е да се знае, че бюджетът на Европейския съюз струва на
средностатистическия европейски гражданин по-малко от една чаша кафе на ден.


Разходи

Средствата, постъпили в бюджета
на Европейския съюз се изразходват
основно

за

провеждане

на

интеграционните политики.
- Европейският съюз финансира
регионалната политика, за да помага на
най-слабо развитите държави членки и
региони да настигнат останалите;
- Чрез

селскостопанската

политика,

Европейският

съюз

подпомага

фермерите и развитието на селските райони;
- Бюджетът на Европейския съюз подпомага дейностите за опазване на
околната среда и борбата с климатичните промени;
- От бюджета на Европейския съюз се финансират многобройни програми,
включително програми в областта на образованието и научните изследвания.

© RCE

4|

Как се приема бюджетът на Европейския съюз?
Преговорите започват няколко години преди началото на периода, обхванат
от новия дългосрочен бюджет. Формално процесът започва с представянето на
предложение за многогодишната финансова рамка

от Европейската комисия.

Предложението се обсъжда от Съвета на Европейския съюз и от Европейския
парламент. Те могат да внасят промени, а ако не са съгласни по определени
въпроси, трябва да постигнат компромис.
Съветът и Парламентът одобряват окончателната вариант на бюджета.
Тук можете да гледате кратко видео с български субтитри за приемането на
многогодишната финансова рамка на ЕС:
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/the-eu-budget/
В края на 2020 г. беше съгласувана многогодишната финансова рамка на
Европейския съюз за периода 2021 - 2027 г. в размер на 1 074,3 млрд. евро.
Освен този дългосрочен бюджет, беше решено да се създаде специален
фонд

за

възстановяване

държавите

членки

на

на

икономиките

Европейския

съюз

на
от

кризата, предизвикана от пандемията от COVID19. Този фонд се нарича Next Generation EU и е
на стойност 750 млрд. евро. Това ще позволи на
Европейския съюз да предостави финансиране в
размер на 1,8 трилиона евро през следващите
години

в

подкрепа

пандемията

от

приоритети

на

на

възстановяването

COVID-19
ЕС

в

и

различни

от

дългосрочните
области

на

политиката.

Тук можете да намерите допълнителна информация и инфографика за
многогодишната финансова рамка и за фонда за възстановяване:
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget2021-2027/

© RCE

5|

Защо винаги има противоречия, когато става дума за пари?
Дискусиите
Европейската

по

комисия

предложенията
за

на

многогодишна

финансова рамка и по проектобюджета винаги са
дълги

и

разгорещени.

Ключовите

различия

обичайно са между държавите, които са нетни
приносители - това са страните, които дават
повече средства за бюджета, а получават помалко, и нетните бенефициенти

- тези, които дават по-малко средства, а

получават повече чрез интеграционните политики на бюджета. Споровете се
съсредоточават върху размера на бюджетните средства и върху приоритетите при
тяхното изразходване. Обичайно Европейската комисия представя амбициозно
предложение за нарастване на бюджета на Европейския съюз с цел развитие на
интеграционните политики. За да има повече разходи, трябва да бъдат осигурени
и повече приходи. Тук възникват основните разногласия между държавите членки,
които на практика трябва да внесат средствата в бюджета.
Дискусиите за размера на бюджета и за приходите му

са пряко свързани

със споровете за приоритетите при изразходването на средствата. Например,
някои държави членки държат да се запази насочването на разходите към общата
селскостопанска политика, други – към

структурните фондове, трети – към

изследвания и иновации. Предложенията за повече разходи за иновации и
изследвания обаче, не съвпадат с интересите на фермерите, както и на
правителствата на по-бедните държави членки на ЕС.
Но
дискусии,

след
винаги

разгорещените
се

намира

компромис и с единодушие се взема
решение за бюджета на Европейския
съюз.
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Заключение:
В заключение следва да се посочи, че като европейци ние споделяме общи
предизвикателства и общи рискове, а бюджетът на Европейския съюз е инструмент
за справянето с тях.
Пряко или косвено бюджетът на ЕС влияе положително върху живота на 446
милиона души, живеещи в Европейския съюз.
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