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Принципи на европейската правна система
-- пропорционалност;
-- субсидиарност;
-- равенството;
-- правна сигурност и
-- легитимните очаквания.

Източниците на приходите в годишния
бюджет на ЕС
1. Традиционни собствени ресурси.
2. Собствените ресурси на база данък върху добавената
стойност.
3. Собствените ресурси на база брутен национален доход,
покриващи разходите, които не се финансират от други
видове приходи.
4. Други източници на приходи.

Финансовото правоотношение по предоставяне
на средства от фондовете на ЕС
--Възниква между ЕС, като активен субект и държавата членка, която се
явява пасивен субект по това правоотношение;

-- Правоотношение по разходване на средства от бюджета на ЕС;
-- Пасивен субект по правоотношението.

Принципът на правната сигурност
--Субектите на правото трябва да познават правните норми, за да може
да планират своите действия съобразно тези норми.
--Този принцип е полезен инструмент за оспорване на мерки с
неочаквани последици.
--Целта на принципа е лицата да не бъдат поставени в положение на
несигурност, поради неизвестност или промяна на последиците на
правните норми.
--Принципът на правната сигурност налага мерките, предвидени в
правото на ЕС да бъдат ясни, точни и предвидими.

Принципът на правната сигурност
--Инструмент за противопоставяне както по отношение на органите на
ЕС, така и по отношение на администрацията на съответната държава
членка, чиято нередност е дала основание за извършване на корекцията.
--Отговорността на бенефициера може да бъде ангажирана само, ако
той е допуснал неизпълнение на задълженията си по финансовото
правоотношение, по което той е страна.
--Отговорността на държавата членка за неизпълнение на задълженията
й по финансовото правоотношение с ЕС, по което тя е страна, не може
да бъде поета от бенефициерите, доколкото те не са страна по това
правоотношение.

Принципът на легитимните очаквания, наричан
още принцип на оправданите правни очаквания
• Лицата, които действат добросъвестно и въз основа на закона, не
трябва да бъдат разочаровани в резултат на последващи промени на
този закон
-- Администрацията на Съюза, респ. на държавата членка трябва да е
предоставила на заинтересованото лице конкретни, безусловни и
непротиворечиви уверения, произтичащи от оправомощени и
достоверни източници (всякакви сведения, които могат да бъдат дадени
във всяка форма).
-- Тези уверения трябва да са от естество да породят легитимно
очакване в съзнанието на този, до когото са адресирани.
-- Дадените уверения трябва да са съобразени с действащите норми.

Принципът на легитимните очаквания, наричан
още принцип на оправданите правни очаквания
-- Дело Т-335/11 г. между Република България и ЕК - намаляването на размера
на отпуснатите средства се извършва поради това, че държавата България е
въвела система за идентификация на земеделските парцели, която има
недостатъци.
-- Практика на Общия съд на ЕС - държавите членки са тези, които носят на
първо място отговорност за финансовия контрол и трябва да приемат нужните
мерки, за да гарантират законосъобразното използване на европейските
средства, да следят за спазването на цялата приложима правна уредба на
Съюза при управлението на проектите, да предотвратяват и откриват
нередностите и да се уверят в наличието и правилното функциониране на
системите за управление и контрол, така че европейските средства да се
използват законосъобразно и ефикасно.

Принципът на легитимните очаквания, наричан
още принцип на оправданите правни очаквания

• Бенефициерът като пасивен субект по същинското финансово
правоотношение по разходване на средства от фондовете,
финансирани от бюджета на ЕС, има право да иска изчерпателно и
императивно формулиране на дължимото от него поведение от
органите на ЕС, респ. административните органи на държавата
членка.

Принципът на легитимните очаквания, наричан
още принцип на оправданите правни очаквания
• На това право кореспондира задължението на администрацията да
създаде условия, при които добросъвестният бенефициер коректно да
изпълни възложените му от закона задължения, респ. да упражни
признатите му права, по начин, че действието или бездействието му
да не може да бъде квалифицирано като нередност, респ. да не може
да понесе тежестта от извършена финансова корекция заради
нередност в действията или бездействията на обслужващата го
администрация.
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