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РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ
1.

КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

•

Основания и цели на предложението

Преките и косвените последици от разпространението на COVID-19 продължават да
нарастват във всички държави членки. Настоящата ситуация е безпрецедентна и
изисква мерки за подкрепа на държавите членки при изпълнението на фондовете. Във
връзка с това следва да се гарантира използването на правилото „N+2“ в пълна степен,
така че на държавите членки да се осигури достатъчно време за изпълнение на
разпределените им средства и за деклариране на разходите пред Комисията.
По-конкретно, за да може за правилото за отмяна на бюджетни кредити („N+2“) да се
вземе предвид искането за плащане, обхващащо цялата година N+2, представено от
държавите членки, е необходимо крайният срок за отмяна на бюджетните кредити да
бъде приведен в съответствие с крайния срок за подаване на отчетите.
Освен това, за да се гарантира последователност в подхода към отмяната на бюджетни
кредити и за да се предостави на държавите членки период на изпълнение в
съответствие с правилото „N+2“, се предлага да се хармонизира отмяната на бюджетни
кредити за допълнителните средства, разпределени за националните програми през
2018 и 2019 г., с правилата, приложими за основните суми за националните програми.
•

Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката

Предложението е в съответствие с цялостната правна уредба, създадена за фонд
„Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“, и се ограничава до
целенасочени изменения на Регламент (ЕС) № 514/2014.
•

Съгласуваност с други политики на Съюза

Предложението се ограничава до целеви изменения на Регламент (ЕС) № 514/2014 и
запазва съгласуваността с други политики на Съюза.
2.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

•

Правно основание

Предложението се основава на член 78, параграф 2, член 79, параграфи 2 и 4, член 82,
параграф 1, член 84 и член 87, параграф 2 от Договора за функционирането на
Европейския съюз.
То привежда в съответствие сроковете за исканията за плащане и отмяната
бюджетни кредити и коригира датата на поемане на задължението за разпределяне
допълнителни средства през 2018 и 2019 г., които са били отпуснати за покриване
непредвидени нужди в областите, обхванати от фонд „Убежище, миграция
интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.
•

на
на
на
и

Субсидиарност

Целта на настоящото предложение е да се увеличи максимално използването на
средствата от фондовете за справяне с преките и косвените последици, произтичащи от
безпрецедентната криза в областта на общественото здраве в контекста на
разпространението на COVID-19.
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•

Пропорционалност

Предложението е ограничено и целево изменение, което не надхвърля необходимото за
постигане на целта да се гарантира, че държавите членки могат да използват в
максимална степен разпределените средства в отговор на мащабните кризи в областта
на общественото здраве, които могат да окажат отрицателно въздействие върху
обхванатите от фондовете области.
•

Избор на инструмент

Регламент е подходящият инструмент за въвеждане на необходимите изменения в
отговор на тези безпрецедентни обстоятелства.
3.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
•
Последващи
законодателство

оценки/проверки

за

пригодност

на

действащото

Не се прилага.
•

Консултации със заинтересованите страни

Не бяха проведени консултации с външни заинтересовани страни. В предложението
обаче са взети под внимание исканията за пояснение и съвети, получени от
националните органи във връзка с тяхното третиране на мерките в отговор на кризата.
•

Събиране и използване на експертни становища

Не се прилага.
•

Оценка на въздействието

При изготвянето на предложението за Регламент (ЕС) № 514/2014 бе извършена оценка
на въздействието. Тези ограничени и целеви промени не изискват отделна оценка на
въздействието.
•

Пригодност и опростяване на законодателството

Не се прилага.
•

Основни права

Не се прилага.
4.

ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Предложените изменения не предполагат промени в годишните тавани за поети
задължения и плащания в многогодишната финансова рамка.
5.

ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ

•

Планове за изпълнение и механизми за мониторинг, оценка и докладване

Изпълнението на мерките ще се наблюдава в рамките на общите механизми,
установени в Регламент (ЕС) № 514/2014, които са приложими за отмяната на
бюджетни кредити.
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•

Подробни разяснения на отделните разпоредби на предложението

Предлага се да се измени Регламент (ЕС) № 514/2014, за да се гарантира, че при
изчисляване на отмяната на бюджетните кредити се вземат предвид всички искания за
плащане за година N+2, подадени от държавите членки в рамките на регулаторните
срокове, посочени в член 44 от Регламент (ЕС) № 514/2014. Освен това се предлага да
се измени Регламент (ЕС) № 514/2014, за да се гарантира, че периодът на изпълнение
на сумите, съответстващи на допълнителни средства, разпределени за националните
програми през 2018 г. и 2019 г., е съобразен с периода на изпълнение на първоначално
разпределените средства. И двете изменения осигуряват съгласуваност между
разпоредбите и не засягат правилото за отмяна на бюджетни кредити „N+2“.
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за изменение на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на процедурата за отмяна на бюджетни кредити

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и поспециално член 78, параграф 2, член 79, параграфи 2 и 4, член 82, параграф 1, член 84 и
член 87, параграф 2 от него,
като взеха предвид предложението на Европейската комисия,
след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,1
като взеха предвид становището на Комитета на регионите2,
в съответствие с обикновената законодателна процедура,
като имат предвид, че:
(1)

Пандемията от COVID-19 засегна държавите членки по безпрецедентен начин.
Тя засяга миграцията, сигурността и управлението на границите в държавите
членки, което на свой ред задълбочава сериозния недостиг на ликвидност, пред
който са изправени държавите членки поради внезапното и значително
нарастване на публичните инвестиции, които са необходими в много сектори.
Това доведе до извънредна ситуация, чието преодоляване налага специални
мерки.

(2)

Необходимо е да се предостави допълнителна гъвкавост на държавите членки, за
да им се даде възможност да отговорят на тази безпрецедентна криза, като се
увеличи възможността за пълноценно използване на наличния период на
изпълнение до приключването на програмите до 31 декември 2023 г. За да се
отговори на тази потребност, сроковете за отмяна на бюджетни кредити и
подаване на искания за плащане на годишното салдо следва да бъдат приведени
в съответствие. Регулаторният срок за исканията за плащане на годишното салдо
е 15 февруари, докато първоначално предвиденият краен срок за отмяна на
бюджетни кредити беше 31 декември на предходната година. С привеждането в
съответствие на двата срока до 15 февруари искането за плащане на годишното
салдо, подадено от държавата членка на 15 февруари, ще бъде взето предвид за
целите на процедурата за отмяна на бюджетни кредити.

(3)

С цел да се гарантира, че държавите членки могат да използват изцяло
разпределените им през 2018 и 2019 г. допълнителни средства, годината на
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бюджетното задължение следва да бъде коригирана. Тези допълнително
разпределени средства бяха включени в общия бюджет на Европейския съюз за
финансовите години 2018 и 2019 3 и впоследствие за тях бяха поети задължения
за националните програми, както е посочено в член 14 от Регламент (ЕС)
№ 514/2014.
(4)

С цел на държавите членки да се предостави правна сигурност относно крайния
срок за отмяна на бюджетни кредити, настоящият регламент следва да влезе в
сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския
съюз.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 514/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
В член 50 от Регламент (ЕС) 514/2014 параграф 1 се заменя със следното:
„1. Националните програми подлежат на процедура за отменяне на бюджетни кредити,
установена въз основа на принципа, че се отменят сумите, свързани с поето
задължение, които не са обхванати от първоначалното и годишното предварително
финансиране, посочено в член 35, и от искане за плащане в срока, определен в член 44,
параграф 1, в годината след втората година на бюджетното задължение . За целите на
отмяната Комисията изчислява размера на сумата, като прибавя една шеста от
годишното бюджетно задължение, свързано с общия размер на годишния принос за
финансовата 2014 г., към всяко от бюджетните задължения за финансовите години от
2015—2020 г.
По отношение на сумите, съответстващи на допълнителните средства, разпределени за
националните програми през 2018 г., годината на бюджетното задължение е 2019 г. По
отношение на сумите, съответстващи на допълнителните средства, разпределени за
националните програми през 2019 г., годината на бюджетното задължение е 2020 г.“
Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален
вестник на Европейския съюз.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите
членки в съответствие с Договорите.
Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент
Председател
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За Съвета
Председател

OВ L 57, стр. 317 и OВ L 67, стр. 318.
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