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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

към 

ДОКУМЕНТ ЗА РАЗМИСЪЛ 

 

ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ФИНАНСИТЕ НА ЕС 
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Приложение: Последици за големите разходни области на ЕС според 5-те сценария 

 

 

Сценарий 1: 

Продължаваме 

както досега 

 

Сценарий 2: 

Правим по-малко 

заедно 

 

Сценарий 3: 

Някои правят 

повече 

Сценарий 4: 

Радикално 

преструктуриране 

Сценарий 5: 

Правим много 

повече заедно 

Приоритети на 

политиката 

Изпълняване на 

настоящата 

програма за 

реформи 

Финансиране 

предимно на 

функции, 

необходими за 

единния пазар 

Като при сценарий 

1; отпускане на 

допълнителни 

бюджети от някои 

държави членки за 

областите, в които 

те решат да правят 

повече 

Финансиране на 

приоритетите с 

много висока 

европейска 

добавена стойност 

Правим много 

повече във всички 

области на 

политиката 

Размер 
Като цяло 

стабилен 

Значително по-

малък 
Малко по-голям По-малък 

Значително по-

голям 

Конкурентоспособ

ност 

Малко по-голям 

дял  

Като при сценарий 

1, но значително 

по-малка сума 

Като при сценарий 

1 
По-голям дял   По-голям дял  

Икономическо, 

социално и 

териториално 

сближаване  

По-малък дял  
По-малка сума  

 

Като при сценарий 

1  
По-малък дял  По-голяма сума 

Селско стопанство По-малък дял  
По-малка сума  

 

Като при сценарий 

1  
По-малък дял  По-голяма сума  

Сигурност, 

миграция, отбрана 

 

По-голям дял  Без финансиране  

По-голям дял 

частично 

финансирани от 

желаещите 

държави членки 

Значително по-

голям дял  

Значително по-

голям дял  

Външна дейност По-голям дял  По-малка сума  

По-голям дял 

частично 

финансирани от 

желаещите 

държави членки 

Значително по-

голям дял  

Значително по-

голям дял  
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Икономически и 

паричен съюз, 

фискален 

капацитет 

  

Функция за 

макроикономическо 

стабилизиране за 

държавите членки 

от еврозоната 

 

Функция за 

макроикономическо 

стабилизиране и 

Европейски 

валутен фонд 

Приходи 

Настоящата 

система без 

отстъпки; 

бюджетът на ЕС се 

финансира с други 

източници на 

приходи или с 

такси 

Настоящата 

система без 

отстъпки 

Като сценарий 1; 

плюс нови 

политики, 

финансирани само 

от участващите 

държави членки  

Сценарий 1, 

допълнително 

опростен; нови 

собствени ресурси  

Задълбочена 

реформа, 

надхвърляща 

сценарий 4; нови 

собствени ресурси 

финансират 

значителна част от 

бюджета на ЕС 

 


