
 
Бюджет на ЕС за 2018 г.: Комисията предлага бюджет, насочен към
работните места, инвестициите, миграцията и сигурността
 
Брюксел, 30 май 2017 r. 

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Днес Комисията предложи проектобюджет за 2018 г. в размер на 161 милиарда евро
поети задължения, за да се стимулира създаването на повече работни места, особено за
младите хора, и да се даде тласък на растежа и стратегическите инвестиции.

Опирайки се на вече осъществените през предходни години дейности, бюджетът на ЕС за
следващата година ще продължи да действа ефективно за справяне с предизвикателството, което
представлява миграцията, както в рамките на ЕС, така и извън него. По-доброто докладване ще
засили акцента върху конкретните резултати, които ще бъдат постигнати благодарение на
финансирането от ЕС.

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „С този бюджет
искаме да намерим точния баланс между изпълняването на ангажиментите, поети преди време по
отношение на големите програми на ЕС, и преодоляването на новите предизвикателства, като
същевременно бъде повишена добавената стойност от ЕС. Стремим се да гарантираме, че повече
млади европейци ще могат да намерят работа и че на място ще бъдат направени допълнителни
ключови инвестиции. Постигането на осезаеми резултати и внасянето на положителна промяна в
ежедневието на европейските граждани продължават да са двигател за всички действия на ЕС“.

Предложеният бюджет е изготвен съобразно ограниченията, определени от Европейския
парламент и държавите членки в многогодишната финансова рамка, но с презумпцията, че
Съветът ще приеме официално вече договореното междинно преразглеждане на тази рамка скоро
след изборите в Обединеното кралство, които ще бъдат проведени на 8 юни. В противен случай
някои от допълнителните предложени разходи, като оставащите 700 милиона евро за
инициативата за младежка заетост през периода 2018—2020 г., няма да бъдат гарантирани и
Комисията вероятно ще трябва да използва средства от перото за селското стопанство, за да
плати допълнителните суми, предвидени за сигурността и миграцията.

Европейският парламент и държавите — членки на Европейския съюз, ще обсъдят съвместно това
предложение.

Стимулиране на създаването на работни места и на инвестициите
Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на плана
„Юнкер“, е обезпечен с гаранция от бюджета на ЕС, допълнена със средства от собствения
капитал на Европейската инвестиционна банка. Целта му е да подпомага създаването на работни
места и да стимулира растежа чрез по-интелигентно използване на новите и съществуващите
финансови ресурси с цел мобилизиране на частни инвестиции. Очаква се до момента Фондът да е
мобилизирал инвестиции на стойност 194 милиарда евро. Комисията предлага през 2018 г.
гаранционният фонд на ЕФСИ да бъде захранен с още 2 милиарда евро.

Структурните и инвестиционните фондове продължават да са основните инвестиционни
инструменти на ЕС. Те подкрепят МСП и действията, предприети предимно в областта на научните
изследвания и иновациите, транспорта, околната среда и развитието на селските райони.
Бюджетът на ЕС ще отпусне 55,4 милиарда евро за структурните и инвестиционните фондове,
предназначени за регионите и държавите членки, и почти 59,6 милиарда евро за земеделските
стопани и развитието на селските райони.

След бавен старт през първите години се очаква структурните и инвестиционните програми на ЕС
за периода 2014—2020 г. да достигнат нормален ритъм на изпълнение през 2018 г. съгласно
поетите задължения, договорени от държавите членки и Европейския парламент. С това се
обяснява увеличението на общите плащания с 8,1 % в сравнение с бюджета за 2017 г.

Насърчаването на устойчивото развитие ще ръководи също така действията на бюджета на ЕС
извън Съюза, които се подсилват значително по отношение на съседните на ЕС държави. Поради
това се очаква новият Европейски фонд за устойчиво развитие да мобилизира допълнително
финансиране, особено от частния сектор.



Предлагане на по-добри възможности за младите хора
Целта на програмата „Еразъм+“ е да бъдат изпълнени договорените цели на политиката на ЕС в
областта на образованието, обучението, младежта и спорта чрез подобряване на уменията и
компетенциите на учащите, чрез насърчаване на качествените подобрения в заведенията и
организациите за образование, за обучение и за младежта и чрез стимулиране на развитието на
политиката. В проектобюджета за 2018 г. за тази цел са заделени 2,3 милиарда евро, което
представлява увеличение с 9,5 % в сравнение с бюджета за 2017 г.

До края на 2016 г. ползи от подпомаганите по линия на инициативата за младежка заетост
дейности са извлекли около 1,6 милиона млади хора. Тази инициатива допринесе за
намаляването на младежката безработица в повечето държави членки. Тъй като обаче
безработицата продължава да е над равнищата отпреди финансовата криза, необходими са
постоянни усилия и подкрепа на равнището на ЕС. За тази цел за инициативата следва да бъдат
осигурени допълнителни 1,2 милиарда евро през периода 2017—2020 г., от които
233 милиона евро са включени в проектобюджета за 2018 г., а 500 милиона евро са предвидени в
коригиращ бюджет за 2017 г., който също се предлага днес.

Друга възможност за младите хора е Европейският корпус за солидарност, който осигурява работа
за доброволци, стаж и предложения за работа за период от 2 до 12 месеца, с което насърчава
солидарността в общностите в Европа. Днес Комисията предложи бюджет и правно основание за
Европейския корпус за солидарност, за да могат в него да участват 100 000 европейци до 2020 г.
Действията, свързани с Европейския корпус за солидарност през периода 2018—2020 г., ще бъдат
на обща стойност 342 милиона евро, 89 милиона евро от които ще бъдат отпуснати през 2018 г.

Ефективно реагиране на геополитическите предизвикателства
Тъй като миграцията и сигурността продължават да са първостепенни приоритети, Комисията
планира да продължи да финансира широк набор от свързани с тези области действия в рамките
на ЕС, като осигуряване на хуманитарна помощ, подсилване на управлението на външните
граници, оказване на подкрепа на най-засегнатите държави членки и др. С предвидените в
проектобюджета за 2018 г. 4,1 милиарда евро за миграцията и сигурността общият размер на
финансирането от ЕС в тези две области възлиза на безпрецедентните 22 милиарда евро през
периода 2015—2018 г. Проектобюджетът за 2018 г. отразява факта, че по-голямата част от тези
средства бяха отпуснати в началото на периода.

Ще бъдат осигурени и допълнителни средства за справяне с първопричините за миграцията във
външен план, най-вече чрез предоставяне на помощ на държавите, които не членуват в ЕС и
които са изправени пред големи миграционни потоци, като Ливан и Йордания. В проектобюджета
са включени и ангажиментите за този регион в размер на 560 милиона евро, поети на
проведената през април 2017 г. конференция в Брюксел относно подкрепата за бъдещето на
Сирия.

В областта на сигурността финансирането от ЕС ще бъде съсредоточено върху превантивните
мерки за сигурност, и по-конкретно в областта на тежката и организираната престъпност,
включително засилване на координацията и сътрудничеството между националните
правоприлагащи органи, повишаване на сигурността на външните граници на ЕС и подпомагане
на държавите членки в борбата срещу тероризма и киберпрестъпленията.

Освен това през 2017 г. Комисията започна т.нар. подготвително действие за научни изследвания
в областта на отбраната, които се финансират от ЕС. Като цяло в бюджета са предвидени
90 милиона евро за периода 2017—2019 г., с които ще бъдат финансирани съвместни научни
изследвания в областта на новаторските отбранителни технологии и продукти.

Контекст
Проектобюджетът на ЕС включва две суми за всяка програма, която подлежи на финансиране —
поети задължения и плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което може да
бъде определено в договорите, сключени през дадена година. Плащанията представляват реално
изплащаните средства. В проектобюджета за 2018 г. поетите задължения възлизат на
161 милиарда евро (увеличение с 1,4 % спрямо 2017 г.), а плащанията възлизат на
145 милиарда евро (увеличение с 8,1 % спрямо 2017 г., което се дължи на това, че структурните
и инвестиционните програми на ЕС за периода 2014—2020 г. ще достигнат нормален темп на
изпълнение през 2018 г. след бавен старт през първите години).

За повече информация
- Проектобюджет на ЕС за 2018 г. — Въпроси и отговори

- Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1430_en.htm
http://ec.europa.eu/budget/budget4results/index_en.cfm


IP/17/1429 

- Резултати, постигнати от ЕС (онлайн списък на финансираните от ЕС проекти)

- Съобщение за медиите относно Европейския корпус за солидарност

Лица за контакти с медиите:
Alexander WINTERSTEIN (+32 2 299 32 65)
Maria SARANTOPOULOU (+32 2 291 37 40)

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес
на информационната служба

http://ec.europa.eu/budget/euprojects/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_en.htm
mailto:alexander.winterstein@ec.europa.eu
mailto:maria.sarantopoulou@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_bg.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_bg.htm
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