
1Финансиране на плана 
за възстановяване

27 май 2020 г.

За да финансира необходимите инвестиции, Комисията ще емитира облигации на финансовите пазари от 
името на ЕС.

За да бъде възможно получаването на заеми, Комисията ще измени Решението за собствените ресурси 
и ще увеличи маржа разликата между тавана за собствените ресурси в дългосрочния бюджет (максималния 
размер на средствата, които Съюзът може да поиска от държавите членки за финансиране на своите 
разходи) и действителните разходи.

Използвайки маржа като гаранция, Комисията ще набира средства на пазарите и ще ги насочва чрез Next 
Generation EU към програми за поправяне на икономическите и социални щети и за подготовка за едно 
по-добро бъдеще.

Комисията ще заеме до 750 милиарда евро, като основната част от тях ще бъде концентрирана в периода 
2020—2024 г., а след това:

• ще насочи средствата към една от новите или засилените програми или ще 
финансира компонента на безвъзмездна финансова помощ на Механизма 
за възстановяване и устойчивост, или

• ще предоставя заеми на държавите членки в рамките на новия Механизъм за 
възстановяване и устойчивост при условията на първоначалната емисия (същия 
купон, матуритет и със същия номинал). По този начин държавите членки 
непряко ще заемат средства при много добри условия, възползвайки се 
от високия кредитен рейтинг на ЕС и относително ниските лихвени 
проценти по кредити в сравнение с няколко държави членки.

Графикът, размерът и матуритетът на емисиите ще бъдат 
организирани така, че да се получат възможно най-
благоприятните условия за ЕС и неговите държави членки.
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Матуритетът варира от 3 до 30 години

Постъпленията отиват в нови инструменти 
по МФР или за допълване на (преработени) 

програми по МФР под формата на безвъзмездни 
средства или бюджетни гаранции.

Комисията отпуска заеми на държавите от ЕС 
в рамките на Механизма за възстановяване 
и устойчивост, за да финансира плановете 

им за реформи и устойчивост в съответствие 
с целите, определени в рамките на европейския 

семестър, включително екологичната 
и цифровата трансформация, националните 

планове в областта на енергетиката и климата 
на държавите членки, както и с плановете 

за справедлив преход. 

Комисията емитира облигации на пазарите от името на ЕС

Изплащането на набраните средства ще започне след 2027 г. и ще приключи най-късно до 2058 г. Средствата 
за него ще бъдат осигурени от бъдещите бюджети на ЕС. Заемите ще бъдат погасени от получилите ги 
държави членки. За да се улесни изплащането на набраното пазарно финансиране и допълнително да се 
намали натискът върху националните бюджети, Комисията ще предложи допълнителни нови собствени 
ресурси, освен предложените през 2018 г., на по-късен етап от финансовия период 2021—2027 г.

За да се осигури достатъчен марж, Комисията предлага да се измени Решението за собствените ресурси 
правният текст, в който са определени условията за финансиране на бюджета на ЕС, за да се даде възможност 
за заемане на средства и да се увеличи таванът за собствените ресурси по изключение и временно с 0,6 
процентни пункта. Това увеличение ще бъде в допълнение към постоянния таван за собствените ресурси 
в размер на 1,4 % от БНД, предложен заради икономическата несигурност и Брексит.

С тавана за собствените ресурси се определя максималният размер на ресурсите, които могат да бъдат 
поискани от държавите членки през съответната година за финансиране на разходите на ЕС. Таванът на 
плащанията по дългосрочния бюджет е максималната сума, която може да бъде изплатена от бюджета. 
Разликата между двете (плюс сумата на другите приходи, например данъците върху трудовите възнаграждения 
на персонала на ЕС и глобите в областта на конкуренцията) е маржът. Комисията използва маржа като 
гаранция за получаването на заеми. Срокът на повишаването на тавана на собствените ресурси ще изтече, 
когато всички средства са изплатени и всички задължения са престанали да съществуват.

Увеличеният марж ще покаже на инвеститорите, че бюджетът на ЕС може да изпълнява задължението си 
за погасяване на дългове при всякакви обстоятелства. По този начин ЕС ще запази възможно най-ниски 
разходите по заеми, без да има нужда държавите членки да правят незабавни допълнителни вноски 
в дългосрочния бюджет.

2Как ще се управлява емитирането 
на дълг?

Обособен и временен сегмент от решението за 
собствените ресурси → 2 % от БНД на ЕС

Увеличен марж
Нов таван за собствените ресурси → 1,40 % от БНД на ЕС

Таван за собствените ресурси → 1,20 % от БНД на ЕС

Марж
Наличен марж

Специални инструменти на МФР

Условни задължения (без покритие от гаранционен фонд)

Таван за плащания в МФР

Маржове

Бюджетни кредити за плащания в годишните бюджети

Номиналната стойност се изменя 
ежегодно в зависимост от развитието 
на БНД
Техническа корекция в резултат 
на Брексит и кризата

Устойчивост на маржа:
- оценява се ежегодно от агенциите 

за кредитен рейтинг
- от решаващо значение за отличен  

кредитен рейтинг на ЕС
Сума, определена в Регламента  
за МФР



Всички държави членки ще трябва да ратифицират измененото Решение за собствените ресурси 
в съответствие със своите конституционни изисквания. Междувременно Комисията предлага да се 
преразгледа настоящия дългосрочен бюджет, за да се даде възможност за по-високи разходи още през 
2020 г. 11,5 млрд. евро ще бъдат на разположение за оказване на помощ на най-нуждаещите се региони 
(чрез REACT-EU), за укрепване на капитала на жизнеспособните европейски дружества (Инструмент за 
подкрепа на платежоспособността) и за подпомагане на нуждаещите се извън ЕС, например в Западните 
Балкани (чрез Европейския фонд за устойчиво развитие).

Финансиране на непосредствените нужди във връзка с кризата 
през 2020 г.

През последните десетилетия ЕС запази същите източници на приходи за бюджета си: митата, вноските 
от държавите членки, основани на данъка върху добавената стойност (ДДС), и тези, основани на брутния 
национален доход (БНД).

През май 2018 г. Комисията предложи запазване и опростяване на тези източници на финансиране. Oсвен 
това Комисията предложи да се разнообразят източниците на приходи с нови собствени ресурси, които 
ще допринесат за приоритетите на ЕС (изменение на климата, кръгова икономика и справедливо данъчно 
облагане). Tези предложения остават на дневен ред.

3Източници на приходи за бюджета 
на ЕС

Взети заедно, тези нови собствени ресурси могат да подпомогнат финансирането на 
погасяването на главницата и лихвите по пазарното финансиране, набрано в рамките на 
Next Generation EU.

С оглед на настоящите обстоятелства Комисията ще работи за по-постепенно премахване 
на отстъпките от първоначално предвиденото.

Възможни допълнителни собствени ресурси, които да бъдат добавени 
на по-късен етап от финансовия период 2021—2027 г.:

Разширяване на обхвата на собствените ресурси на база 
схемата на ЕС за търговия с емисии към морския сектор 
и сектора на въздухоплаването с цел получаване на 
10 милиарда евро годишно

Механизъм за корекция на въглеродните 
емисии на границите, за да се събират между 
5 и 14 милиарда евро годишно

Собствени ресурси на базата на операции на дружества, 
които извличат огромни ползи от единния пазар на ЕС 
в зависимост от начина на организиране, това може да 
донесе около 10 милиарда евро годишно

Данък върху цифровите технологии за 
дружествата със годишен световен оборот от 
над 750 милиона евро, за да се получат до 
1,3 милиарда евро годишно
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