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1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад предоставя дългосрочна прогноза за бъдещите входящи и изходящи
парични потоци, обхващаща следващите пет години (2021—2025 г.), както се изисква в член
247, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент1. В анализа се вземат предвид
принципите и условията, посочени в Споразумението за оттеглянето на Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската
общност за атомна енергия 2 (наричано по-нататък „Споразумението за оттегляне“).
Социално-икономическите обстоятелства в ЕС значително се влошиха в резултат на
пандемията от COVID-19. Поради това, на 27 май 2020 г.3 Комисията представи
преразгледано предложение за подсилена многогодишна финансова рамка (МФР) за периода
2021—2027 г. и амбициозен план за възстановяване. В настоящия прогнозен доклад се
предоставя оценка на изходящите парични потоци, свързани с разходите под таваните,
определени в следващата многогодишна финансова рамка и съответните входящи парични
потоци, свързани с приходите през следващите пет години въз основа на преразгледаното
предложение за МФР от май 2020 г.
В сравнение с прогнозата от миналата година4, която обхващаше периода 2020—2024 г.,
настоящата нова прогноза включва една допълнителна година (2025 г.). Прогнозите за
плащанията по поетите задължения по текущата финансова рамка са актуализирани с цел да
се вземат предвид действителните резултати от изпълнението за 2019 г., бюджетът за 2020 г.
с коригиращите бюджети № 1 и № 2 и проектите за коригиращи бюджети № 3—65и
проектобюджетът за 2021 г.6
Като се има предвид, че преговорите за многогодишната финансова рамка за периода 2021—
2027 г. все още продължават, плащанията във връзка с поетите задължения за периода след
2021 г. са в съответствие с параметрите, произтичащи от състоянието на преговорите и от
предложението на Комисията за бъдещия финансов период, преразгледано тази година.
2.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОГНОЗАТА

Общо взето, през първите пет години от следващата финансова рамка се очаква плащанията
да достигнат 866 милиарда евро. Тази сума не се разпределя равномерно през годините, а
следва очаквания ход на: 1) постепенното въвеждане на плащания за новите разходни
програми (около 67 % от общите плащания за петте години) и 2) плащанията за
неизпълнените поети задължения от периода 2014—2020 г. (останалите 33 % от
плащанията).
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2.1. Плащания във връзка с нови поети задължения
Прогнозните плащания във връзка с поетите задължения, които ще бъдат извършени в
периода 2021—2025 г., са приведени в съответствие със сумите по програма и по година,
както са представени в предложението на Комисията за следващата многогодишна
финансова рамка от 27 май 2020 г. Основните свързани с прогнозата допускания остават в
съответствие с тези от доклада за предходната година и предложението на Комисията за
многогодишната финансова рамка от 2 май 2018 г. Напредъкът в преговорите за следващото
поколение разходи е отразен в рамките на възможното (вж. подробностите в раздел 3.
Свързани с прогнозата допускания).
Такъв е случаят по-специално при преговорите относно Регламента за общоприложимите
разпоредби, с който се определя скоростта на изпълнение на политиката на сближаване —
областта на най-големите разходи, която използва диференцирани бюджетни кредити.
Промените в условията за изпълнение на фондовете в областта на политиката на сближаване
(напр. правило за отмяна на бюджетни кредити, проценти на предварително финансиране,
уравняване на сметките по предварителното финансиране, процент на приспадане) в
сравнение с допусканията, използвани в настоящата прогноза, ще повлияят значително на
очакваното ниво на плащанията за целия бюджет на ЕС.
Съответно по-точна актуализация на прогнозата ще бъде възможна едва след приключването
на преговорите относно следващата финансова рамка и придружаващото я специфично
законодателство по сектори.
2.2. Плащания по задължения, поети преди 2021 г.
Прогнозата на Комисията за плащанията, произтичащи от текущи поети задължения
(включително тези, които предстои да бъдат поети през 2020 г.), отчита предложенията за
мобилизиране на бюджета на ЕС за 2020 г. в отговор на пандемията от COVID-19. Оценките
за периода 2021—2025 г. включват плащанията, произтичащи от подсилването на
програмите през 2020 г., както е предвидено в пакетите за инвестиционни инициативи в
отговор на коронавируса (ИИОК и ИИОК+) и проект на коригиращ бюджет № 6. Някои от
тези предложения предполагат съсредоточаване на плащанията през предходните години,
докато други може да изискват допълнителни суми, които не са прогнозирани по-рано.
По-специално се предвижда Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса и
Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса + (ИИОК и ИИОК+) да ускорят
прилагането на политиката на сближаване, като по този начин увеличат нуждите от
плащания през 2020 г. и 2021 г. и доведат до по-малки нужди от плащания през 2024 г. и
2025 г. Въз основа на предложението за еднократно подпомагане на доходите на
земеделските стопани нуждите от плащания в рамките на програмите за развитие на
селските райони за периода 2014—2020 г. също ще се увеличат през 2021 г. със съответното
намаление през 2024 г.
Мерките в отговор на COVID-19, предложени при преразглеждането на Регламента за
многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 г. и в свързания проект за
коригиращ бюджет № 6, ще доведат до допълнителни поети задължения в размер на 11,5
милиарда евро и 6,5 милиарда евро за плащания през 2020 г. Оставащите 5 милиарда евро,
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произтичащи от това предложение (2,5 милиарда евро по линия на REACT-EU и 2,5
милиарда евро по линия на новия прозорец за подкрепа на платежоспособността в рамките
на Европейския фонд за стратегически инвестиции), ще бъдат изплатени през 2021—2025 г.,
което ще увеличи нуждите от плащания в сравнение с миналогодишната прогноза.
Всички отклонения в приетите суми за горепосочените предложения на Комисията, в
съчетание с промени в условията за изпълнение на фондовете в областта на политиката на
сближаване, могат да окажат въздействие върху нуждите от плащане и ще трябва да бъдат
взети предвид при преговорите за определяне на таваните на плащанията за следващата
финансова рамка.
2.3. Плащания през 2021 г.
Нивото на плащанията през 2021 г. е от особено значение. Настоящият доклад е изцяло в
съответствие с предложението за проектобюджета за 2021 г., което се основава на
параметрите на предложенията на Комисията, по-специално по отношение на процентите на
предварително финансиране за фондовете в областта на политиката на сближаване за
периода 2014—2020 г. (1 % предварително финансиране) и за 2021—2027 г. (0,5 %
предварително финансиране). Увеличението на тези проценти ще има незабавен ефект върху
нуждите от плащане през 2021 г. Забавянето на началото на програмите за периода 2021—
2027 г. може да доведе до отлагане за 2022 г. на част от предварителното финансиране във
връзка с новата политика на сближаване.
2.3.1. Отмяна на бюджетни кредити
Общият размер на прогнозата за отменените бюджетни кредити за периода 2021—2025 г.
възлиза на 9 милиарда евро, изцяло свързани с програмите за периода 2014—2020 г. и поранни периоди. Не се очаква отмяна на бюджетни кредити за поетите задължения,
предложени за финансовата рамка за 2021—2027 г.
Равнищата на отмяна на бюджетни кредити варират между отделните функции, тъй като
прогнозата взема под внимание отменените вече бюджетни кредити и бюджетните кредити,
набелязани за отмяна до момента на изготвянето на проектобюджета за 2021 г. По принцип
прогнозата за отменените бюджетни кредити се прави за целия програмен период. Тъй като
за повечето програми и действия няма автоматично правило за отмяна на бюджетни
кредити, всяка годишна разбивка на отменените бюджетни кредити ще бъде силно
спекулативна. За да се изчисли размерът на отменените бюджетни кредити до 2025 г.,
прогнозираните отменени бюджетни кредити са разбити пропорционално на свързаните с
тях годишни плащания.
Направена е конкретна прогноза за европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЕСИ фондовете) за периода 2014—2020 г., като в нея се отчита опитът от приключването на
програмите за периода 2007—2013 г. Прогнозата за отмяната на бюджетни кредити ще бъде
актуализирана, когато започнат първите приключвания на програмите за периода 2014—
2020 г. По-ниско действително ниво на отмяна на бюджетни кредити ще доведе до поголеми нужди от плащане. Точната година на отмяна на бюджетни кредити зависи от
конкретните дати за приключване на всяка национална програма. Като се имат предвид
правилата за отмяна на бюджетни кредити n+ 3, е вероятно отменените бюджетни кредити
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да бъдат разпределени през периода 2024—2026 г. Тъй като в обхвата на настоящия доклад
попада само периода 2024 – 2025 г., временното предположение е, , че приблизително две
трети от очакваните отменени бюджетни кредити на ЕСИ фондовете за периода 2014 –
2020 г. ще попаднат в този период.
В сравнение с миналогодишния доклад петгодишната прогноза за отменени бюджетни
кредити нараства с около 1 милиард евро. Това е комбинираният ефект от по-високата
прогноза за отмяна на бюджетни кредити за програми по функции 1б и 2 за периода 2014—
2020 г. (увеличение с 2,5 милиарда евро) и намаленията в останалите позиции (намаление с
1,5 милиарда евро).
Повишението за функция 1б за периода 2014-2020 г. се дължи на механичния ефект от
включването на допълнителна година (2025 г.), която не беше обхваната в миналогодишния
доклад. По същия начин се очаква отмяната на бюджетни кредити по функция 2 за периода
2014—2020 г. да се състои най-късно до 2025 г., тъй като се предвижда дотогава да бъде
извършено съответното плащане за приключване.
За програмите по функции 1а, 3 и 4 за периода 2014—2020 г. намалението е комбиниран
ефект от актуализирането на допусканията за бъдещи години в съответствие с
проектобюджета за 2021 г. и от промяната на отчетния период с една година. През 2019 г. са
отменени бюджетни кредити за 1,3 милиарда евро по тези три функции във връзка с
програми преди 2014 г. и тази сума вече не е включена в настоящата прогноза.
2.3.2. Промяна на равнището на неизпълнените поети задължения
Натрупването на неизпълнени поети задължения (или RAL — „reste à liquider“) е естествена
последица от изпълнението на бюджета на ЕС с диференцирани бюджетни кредити и
номинално нарастващия обем на бюджета на ЕС с течение на времето. Очаква се в началото
на отчетния период RAL да достигне около 308 милиарда евро. За сравнение, прогнозата за
RAL към края на 2020 г. в миналогодишния доклад беше 303 милиарда евро.
Тази промяна в прогнозата за RAL е резултат от няколко елемента. В края на 2019 г.
действителните RAL възлизат на 294 милиарда евро 7. Към днешна дата поетите задължения
по бюджета за 2020 г., включително подпомагането, предложено в проект на коригиращ
бюджет № 6, възлизат на 184 милиарда евро, а плащанията са в размер на 161,5 милиарда
евро. Това ще доведе до допълнителни RAL в размер на 22 милиарда евро, генерирани през
2020 г. Като се има предвид прогнозираното ускоряване на политиката на сближаване,
предизвикано от инициативите ИИОК и ИИОК+, през 2020 г. могат да възникнат
допълнителни нужди от плащания в размер на 8—10 милиарда евро. За целите на
изчисляването на RAL в края на годината се приема, че по-късно през 2020 г. в бюджета ще
бъде предвидена допълнителна сума в размер на около 8 милиарда евро под формата на
плащания. Действителната допълнителна необходимост обаче може да бъде количествено
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Тази сума не включва 3,5 милиарда евро под формата на RAL, генерирани чрез вноски от трети държави, тъй
като съответните плащания вече са предоставени на бюджета на ЕС.
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определена само след представянето на собствени прогнози на държавите членки за
изпълнението на оперативните им програми по линия на ЕСИ фондовете до 31 юли 2020 г.
В края на 2025 г. се очаква нивото на RAL да бъде около 292 милиарда евро, което води до
номинален спад от 5 % през петте анализирани години. Годишното изменение на обема на
RAL не е равномерно и той се изменя в зависимост от съотношението на годишните
плащания към годишните поети задължения. Въз основа на предложението на Комисията за
многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. таванът на плащанията за
периода 2021—2025 г. ще бъде малко по-висок от тавана на поетите задължения. Това е
резултат от ускоряване на плащанията през първите години от новия програмен период като
част от подкрепата от бюджета на ЕС в отговор на COVID-19. Не се очаква намаляване на
нуждите от плащания през периода 2023—2025 г. главно поради комбинацията от първата
цел за автоматична отмяна на бюджетни кредити за новите програми по Регламента за
общоприложимите разпоредби и целта за отмяна n+3 за последния транш от ЕСИ фондовете
за периода 2014—2020 г. и приключването на тези програми. Като цяло плащанията за петте
години, обхванати от доклада, ще надхвърлят равнището на поетите задължения с около 6,6
милиарда евро. В комбинация с предвижданите отменени поети задължения през същия
период това ще обърне тенденцията на нарастване на RAL.
2.4. Приходи
Бюджетът на ЕС се финансира от собствени ресурси и други приходи. Общият размер на
собствените ресурси, необходими за финансиране на бюджета, се определя, като от общия
размер на разходите се извади общият размер на другите приходи. В съответствие с това
прогнозата за приходите в бюджета на ЕС за периода 2021—2025 г. се основава на
принципа, че разходите трябва да съответстват на приходите; следователно общият размер
на приходите трябва да е равен на общия размер на разходите.
Считано от 2021 г., в съответствие със Споразумението за оттегляне (част V) Обединеното
кралство ще направи вноска в бюджета на ЕС във връзка с неизпълнените поети задължения
по МФР за периода 2014—2020 г. и предишните финансови перспективи (RAL към края на
2020 г.), както и за пенсионните задължения и другите компоненти на уреждането на
финансовите отношения. Вноската на Обединеното кралство ще съответства на неговия дял
във финансирането на тези задължения. Тя ще представлява „други приходи“ за бюджета на
ЕС, които не са собствен ресурс на Съюза.
Общите собствени ресурси на ЕС за дадена година не могат да надхвърлят тавана на
собствените ресурси. Комисията предложи този таван да бъде увеличен до 1,40 % от брутния
национален доход на държавите членки на ЕС, считано от 1 януари 2021 г., за да се осигури
механично намаляване на номиналната сума на собствените ресурси, която съответства на
сегашния таван от 1,20 % от БНД на Съюза поради оттеглянето на Обединеното кралство и
на икономическия спад в резултат на пандемията от COVID-19. До влизането в сила на
новото решение за собствените ресурси, ще продължи да се прилага сегашният таван.
В номинално изражение през 2021 г. 1,20 % от брутния национален доход на ЕС възлиза на
168 милиарда евро. Това равнище ще остави марж от едва 2,4 милиарда евро между тавана
на собствените ресурси и предложения таван на плащанията. По правни причини таванът на
бюджетните кредити за плащания на многогодишната финансова рамка не може да
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надвишава тавана на собствените ресурси, а принципът на добро финансово управление
изисква допълнително запазване на буфера за безопасност. Комисията предложи да се
увеличи таванът на собствените ресурси за следващия период до 1,40 % от брутния
национален доход на ЕС и е от съществено значение до края на 2020 г. новото решение за
собствените ресурси да бъде прието и одобрено от държавите членки в съответствие с
техните конституционни изисквания. Докато новият таван на собствените ресурси не влезе
официално в сила, таванът на плащанията за 2021 г. ще трябва да е съобразен с настоящите
ограничения.
Действителните нужди от собствени ресурси обаче се определят от планираните плащания
след приспадане на очакваните други приходи, а не от тавана на плащанията на
многогодишната финансова рамка. За 2021 г. собствените ресурси, необходими за
финансирането на бюджета, се оценяват на 155 милиарда евро. Това ще остави de facto марж
от 13 милиарда евро под сегашния таван на собствените ресурси от 1,20 % от брутния
национален доход за покриване на условните задължения на ЕС и други непредвидени
нужди.
3.

СВЪРЗАНИ С ПРОГНОЗАТА ДОПУСКАНИЯ
3.1. Конкретни допускания по основни разходни елементи
3.1.1. ЕСИ фондове за периода 2014—2020 г. и фондове в областта на
политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.

Прогнозата за плащанията за ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г. се основава на
предишния опит с представените искания за междинни плащания като процент от общия
финансов пакет. За всеки от фондовете се използват специфични профили на плащанията.
Освен това е отчетено и отражението върху плащанията в резултат на предложенията за
отговор на коронавируса (вж. точка 2.2. Плащания по задължения, поети преди 2021 г.).
За фондовете в областта на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.
предвижданите плащания зависят от допусканията, които стоят зад ключовите параметри за
изпълнението на политиката, които понастоящем са част от преговорите относно следващата
многогодишна финансова рамка. Настоящата прогноза се основава на параметрите,
произтичащи от последното състояние на преговорите (0,5 % предварително финансиране за
всяка година от 2021 г. до 2026 г., уравнено при приключване на програмите, процент на
приспадане в размер на 5 %, липса на резерв за изпълнение). Профилите на исканията за
междинни плащания бяха изчислени, така че да отразяват постепенното въвеждане на
правилото n+ 2 за отмяна на бюджетни кредити, изменено, за да се даде възможност за някои
изключения за първите траншове на поети бюджетни задължения. По-нататъшните промени
в тези параметри по време на текущите преговори ще окажат въздействие върху плащанията
във връзка с фондовете в областта на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г.
3.1.2. Директни плащания и
селскостопанска политика

пазарни

мерки

в

рамките

на

общата

Що се отнася до бюджетните кредити за Европейския фонд за гарантиране на земеделието,
те са предимно едногодишни и повечето от тях, свързани с директните плащания за
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селскостопанските производители, обикновено се възстановяват на държавите членки през
първите месеци на бюджетната година.
За развитието на селските райони предложението за еднократно подпомагане на доходите на
земеделските стопани в контекста на отговора на ЕС на COVID-19 беше отчетено чрез
извършване на авансови плащания до 2021 г.
3.1.3. Други програми и фондове
За всички други разходни пера (напр. научни изследвания и иновации, широкомащабни
инфраструктурни проекти, вътрешни и външни политики) прогнозите за плащанията по
поетите задължения, разрешени при настоящата финансова рамка, се основават на
проектобюджета за 2021 г. и придружаващите го графици за плащания по отделни бюджетни
редове.
Няма промяна в допусканията, използвани за оценка на плащанията, необходими за новото
поколение програми за разходи в сравнение с миналогодишната прогноза. Годишните нужди
от плащания са изчислени, като се използват статистически данни за действителното
изпълнение през последните 10 години на съответните текущи програми и свързаните с тях
предходни програми за периода 2007—2013 г. За програмите без предходни програми
прогнозата за плащанията се основава на изпълнението на подобен вид дейности,
адаптирано в съответствие със специфичните елементи на новите програми. При все това за
прогнозата за тази година бюджетните кредити за поети задължения за всяка програма, въз
основа на които се прогнозират плащанията, са актуализирани, за да отразят
преразгледаното предложение на Комисията за следващата многогодишна финансова рамка.
3.1.4. Администрация
Административните разходи (функция 7 за периода 2021—2027 г.) се основават на
едногодишни бюджетни кредити; предложените тавани на разходите за функция 7 през
2021—2025 г. са изцяло преобразувани в плащания.
Същото важи и за субсидиите за децентрализираните агенции, които се финансират извън
административната функция.
3.2. Допускания за прогнозирането на приходите
3.2.1. Приложимо законодателство
Комисията предложи нови правила за собствените ресурси на Съюза чрез своето
предложение за решение на Съвета от 2018 г. относно системата на собствените ресурси 8.
Приемането на новото решение изисква единодушно съгласие на всички държави членки и
одобрение съгласно националните конституционни изисквания. След влизането в сила на
новото решение то ще се прилага от 1 януари 2021 г. Ако датата на влизане в сила е след
януари 2021 г., решението ще се прилага с обратно действие. Поради тази причина,
представената в настоящия доклад прогноза за приходите се основава на параметрите на

8

COM(2018) 325 final от 2.5.2018 г., изменено с COM(2020) 445 final от 28.5.2020 г.
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предложението на Комисията от 2020 г. за новото решение на Съвета относно системата на
собствените ресурси за всички години от отчетния период (2021—2025 г.). От друга страна,
проектобюджетът за 2021 г. отразява параметрите на действащото в момента решение за
собствените ресурси9 от 2014 г.
3.2.2. Традиционни собствени ресурси
Предвижда се митата да нараснат през периода 2022—2025 г. със същия процент като
номиналния брутен национален доход на всяка държава членка, като се започне от нивото на
брутните мита, предвидени за бюджета за 2021 г.10
Поради изчислените в настоящия доклад приходи се допуска, че 10 % от митата ще бъдат
приспаднати от държавите членки като разходи по събирането, както е в предложението на
Комисията за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси 11. За справка,
текущата ставка е 20 %. Новата ставка е предмет на преговори в рамките на пакета за
многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. Потенциалното увеличение на
процента на приспадане над предвиденото в предложението на Комисията ще намали
равнището на традиционните собствени ресурси, което ще трябва да бъде компенсирано с
по-високи национални вноски.
3.2.3. Национални вноски и приходи от нови собствени ресурси
Националните вноски (под формата на собствен ресурс на база на брутния национален доход
и собствен ресурс на база на ДДС) и потенциални нови собствени ресурси запълват
недостига на средства, за да балансират приходите с прогнозните разходи.
През май 2018 г. Комисията предложи източниците на приходи да бъдат разнообразени с
набор от нови собствени ресурси, които ще допринесат за постигане на приоритетите на ЕС,
като изменението на климата, кръговата икономика и справедливото данъчно облагане. Този
набор включва приходи, свързани със схемата за търговия с емисии, национална вноска,
изчислена на основата на нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки, и ресурс на
базата на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Освен това
Комисията обяви, че ще предложи и допълнителни нови собствени ресурси на по-късен етап
през периода 2021—2027 г.12
Точният размер на националните вноски и приходите от нови собствени ресурси ще станат
известни едва когато държавите членки са постигнали съгласие за следващите дългосрочен
бюджет и система на собствените ресурси.

2014/335/ЕС, Евратом: Решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския
съюз, ОВ L 168, 4.6.2014 г., стр. 105.
9

10

Включително митата, установени от Обединеното кралство, които ще нараснат през ноември и декември
2020 г. и които съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 (MAR — предоставяне на
традиционните собствени ресурси) се дължат от Обединеното кралство съответно на 20 януари 2021 г. и 22
февруари 2021 г. Въз основа на член 136, параграф 1 и параграф 3, буква б) от Споразумението за оттегляне
тези мита продължават да се считат за собствени ресурси за 2021 г.
11
COM(2018) 325 final от 2.5.2018 г., изменено с COM(2020) 445 final от 28.5.2020 г.
12
COM(2020) 442 final от 27.5.2020 г.
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3.2.4. Други приходи
Другите приходи в бюджета на ЕС традиционно включват вноските на персонала, приходите
от административната дейност на институциите, вноските и възстановените суми във връзка
със споразумения и програми на Съюза, лихвите по просрочени плащания и глобите,
приходите от операции по получаване и отпускане на заеми и разните приходи — както и
излишъците от предходните години. Предвид присъщата им нестабилност, повечето от тези
компоненти са трудни за прогнозиране. Поради това се приема, че разглежданата сума в
бюджета за 2020 г. (т.е. 2 милиарда евро) остава номинално постоянна през периода,
обхванат от доклада (2021—2025 г.).
Считано от 2021 г. нататък, в допълнение към горепосочените позиции другите приходи в
бюджета на ЕС ще включват и вноската на Обединеното кралство, произтичаща от
Споразумението за оттегляне, във връзка с неизпълнените поети задължения (RAL) и
пенсионните задължения, както и други компоненти на уреждането на финансовите
отношения, според случая13. За 2021 г. предложеното финансиране на проектобюджета за
2021 г. отразява вноската на Обединеното кралство.
Вноската на Обединеното кралство във връзка с неизпълнените поети задължения по МФР
за периода 2014—2020 г. и предишните финансови перспективи14 се установява чрез
прилагане на временния дял на Обединеното кралство, определен 15 като съотношението
между собствените ресурси, които трябва да бъдат предоставени от Обединеното кралство
за периода 2014—2020 г., и ресурсите, предоставени през този период от всички държави
членки и Обединеното кралство, към прогнозното равнище на плащанията за RAL за всяка
от годините в периода 2021—2025 г. Годишната вноска на Обединеното кралство се прави с
оглед на условията за плащане, определени в член 148 от Споразумението за оттегляне.
Що се отнася до плащанията във връзка с пенсионните задължения, не може да бъде
прогнозирана сума, тъй като вноската ще се определя ежегодно въз основа на
действителните бенефициери, натрупаните права след приключване на трудовите
правоотношения и други специфични елементи, предвидени в член 142 от проекта на
Споразумението за оттегляне. Изключение е пенсионното задължение, посочено в член 142,
параграф 5, чието количество е определено условно и което е включено във вноската на
Обединеното кралство за периода 2021—2025 г.

13

Всички компоненти на вноската на Обединеното кралство са посочени в член 148 от Споразумението за
оттегляне. Изчисленията включват само компонентите на вноската на Обединеното кралство, които биха могли
да бъдат количествено определени на този етап, а именно временната вноска на Обединеното кралство във
финансирането на плащанията за RAL преди 2021 г. и пенсионните задължения съгласно член 142, параграф 5
от Споразумението за оттегляне.
14
С изключение на неизпълнените поети задължения, произтичащи от предложения проект на коригиращ
бюджет № 6 към бюджета за 2020 г.
15
Делът на Обединеното кралство е определен в член 139 от Споразумението за оттегляне.

-9-

4.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В доклада за прогнозите от тази година са обхванати първите пет години от следващата
многогодишна финансова рамка, по която преговорите все още продължават. Следователно
прогнозата за плащанията се основава на преразгледаното предложение на Комисията за
следващата финансова рамка от май 2020 г., както и на подпомагането на програмите през
2020 г., както е предвидено в инвестиционните инициативи в отговор на коронавируса
(ИИОК и ИИОК+), в коригиращите бюджети № 1 и № 2 и проекта за коригиращ бюджет
№ 6.
Въз основа на тези предложения плащането през първите години на новия програмен период
ще се увеличи в сравнение с прогнозите за миналата година и ще достигне ниво над
предложените тавани за поети задължения. Това ще позволи обръщане на тенденцията на
нарастващи неизпълнени поети задължения (RAL). Въз основа на предложенията на
Комисията RAL ще намалеят с 5 % до края на 2025 г.
Особено внимание следва да се обърне на плащанията през 2021 г. Увеличаването на
процентите на предварително финансиране в рамките на политиката на сближаване ще има
незабавен ефект върху нуждите от плащане. Въпреки това, докато сегашният таван на
собствените ресурси от 1,20 % от брутния национален доход не бъде официално заменен от
новия таван, няма да има основание за повишаване на тавана на плащанията за 2021 г. извън
предложението на Комисията и следователно прякото въздействие ще се изразява в
необичайно забавяне на плащанията.
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Приложение 1
Таблица 1 — Дългосрочна прогноза за бъдещите входящи и изходящи парични потоци на бюджета на ЕС за периода
2021—2025 г.

В милиарди евро по текущи цени

Предложение на Комисията за МФР за 2021—2027 г.
ПБ за 2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ
Таван на поетите задължения

164,9

167,1

171,8

176,1

181,4

Таван на плащанията

165,6

170,1

174,5

178,0

181,6

Бюджетни кредити за поети задължения

163,1

167,1

171,8

176,1

181,4

Бюджетни кредити за плащания

161,8

170,1

174,5

178,0

181,6

от които плащания по задължения, поети преди 2021 г.
1. Единен пазар, иновации и цифрова сфера

97,2
13,4

82,3
8,8

52,0
6,4

32,6
4,6

18,4
3,8

2. Сближаване и ценности
от които 2a. Икономическо, социално и
териториално сближаване
3. Природни ресурси и околна среда
От които: разходи, свързани с пазара и преки
плащания
4. Миграция и управление на границите

57,5

49,9

28,7

22,4

10,7

56,6

49,3

28,4

22,3

10,7

15,9

14,2

9,0

1,0

1,0

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

1,5

1,0

0,5

0,3

0,1

5. Устойчивост, сигурност и отбрана

1,3

0,7

0,6

0,2

0,1

6. Съседните региони и светът

7,6

7,7

6,7

4,2

2,6

7. Европейска публична администрация
от които плащания по задължения, поети през
периода 2021—2025 г.*
1. Единен пазар, иновации и цифрова сфера

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64,7

87,8

122,5

145,4

163,2

4,2

12,4

14,7

17,0

18,5

5,1

7,2

28,7

42,7

55,5

2. Сближаване и ценности
от които 2a. Икономическо, социално и
териториално сближаване
3. Природни ресурси и околна среда
От които: разходи, свързани с пазара и преки
плащания
4. Миграция и управление на границите

2,1

2,5

22,8

35,0

46,8

40,4

47,1

54,5

56,6

56,9

40,1

41,1

41,5

41,9

41,7

1,2

2,8

3,4

3,7

4,2

5. Устойчивост, сигурност и отбрана

0,5

1,3

1,6

1,9

2,4

6. Съседните региони и светът

2,8

5,7

8,0

11,4

13,2

7. Европейска публична администрация

10,4

11,2

11,7

12,1

12,4

1,7

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

163,5

170,1

174,5

178,0

181,6

1,40 %

1,40 %

1,40 %

1,40 %

1,40 %

196,0

202,9

210,1

217,8

223,9

154,6

157,4

164,8

171,2

176,6

19,7

19,9

20,6

21,4

22,0

134,8

137,4

144,1

149,8

154,6

8,9

12,7

9,7

6,8

4,9

163,5

170,1

174,5

178,0

181,6

Други специални инструменти**
Общо бюджетни кредити за плащания,
включително специалните инструменти
ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ
Таван на собствените ресурси в % от брутния
национален доход на ЕС
Таван на собствените ресурси, изразен в милиарди
евро***
Общо собствени ресурси****:
от които нетен размер на традиционните
собствени ресурси
от които национални вноски и нови собствени
ресурси****
Други приходи (включително временна вноска на
Обединеното кралство)
Общо приходи
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* 2022—2025 г.: В общата сума за всяка функция са добавени плащанията за потенциалното използване на
маржовете, като тези плащания са временно разпределени пропорционално на плащанията по функциите.
** Следните суми съответстват на плащанията, предвидени в проектобюджета за 2021 г. за Европейския
фонд за приспособяване към глобализацията, Резерва за солидарност и спешна помощ. Поради специфичния им
характер използването на тези инструменти след 2021 г. не може да се прогнозира.
Бюджетните кредити за тези инструменти се разглеждат извън таваните, предвидени в многогодишната
финансова рамка, за целите на изчисляването на съответните маржове. Това важи и за бюджетните
кредити, свързани с Инструмента за гъвкавост.
*** Изчислен въз основа на последната икономическа прогноза за брутния национален доход на ЕС-27 за
периода 2021—2025 г.
**** Традиционните собствени ресурси се оценяват въз основа на 10 % процент на приспадане на разходите по
събирането. Националните вноски включват собствения ресурс на база на брутния национален доход,
собствения ресурс на база на променения данък добавена стойност и новите собствени ресурси, включени в
предложението на Комисията за МФР за периода 2021—2027 г.

Таблица 2 — Прогноза за отменените бюджетни кредити за периода 2021—2025 г.

В милиарди евро по текущи цени
Отмяна на бюджетни кредити

2021—2025 г.

1. Единен пазар, иновации и цифрова сфера

-1,0

2. Сближаване и ценности

-5,1

от които: Икономическо, социално и териториално сближаване

-5,0

3. Природни ресурси и околна среда

-2,1

4. Миграция и управление на границите

-0,6

5. Устойчивост, сигурност и отбрана

-0,1

6. Съседните региони и светът

-0,1

7. Европейска публична администрация

0,0
ОБЩО

-9,0

* Не се очаква отмяна на бюджетни кредити във връзка с поетите задължения, предложени за финансовата рамка
за 2021—2027 г.

Таблица 3 — Промяна в общия размер на неизпълнените поети задължения от 2021 до 2025 г.

В милиарди евро по текущи цени

RAL към края на
2020 г.*

Поети
задължения за
2021—2025 г.

Плащания за
2021—2025 г.

Отмяна на
бюджетни
кредити

RAL към края
на 2025 г.

(а)

(б)

(в)

(г)

(а+б-в+г)

307,9

859,4

866,1

-9,0

292,3

От които по:
МФР ЗА 2014—2020 г.
307,9
n/a
282,6
-9,0
16,3
МФР ЗА 2021—2027 г.
n/a
859,4
583,5
275,9
* В RAL не са включени неизпълнените поети задължения, генерирани от външни целеви приходи
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