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Резолюция на Европейския парламент относно забавянето при започването на 
осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.
(2014/2946 (RSP).

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 
2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за 
годините 2014 – 2020 г.,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета,

– като взе предвид въпроса до Комисията относно забавянето при започването на 
осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.
(O-000082/2014 — B 8 0042/2014),

– като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че политиката на сближаване е основната политика на ЕС в 
областта на инвестициите в реалната икономика и е солиден двигател на растежа 
в ЕС с бюджет в размер на над 350 млрд. евро до 2020 г.;

Б. като има предвид, че чрез тематичната концентрация ресурсите са насочени към 
ограничен брой стратегически цели с потенциал за насърчаване на растежа, като 
например иновациите и научните изследвания, Програмата в областта на 
цифровите технологии, подкрепата за малките и средни предприятия (МСП) и 
икономиката с ниска въглеродна интензивност, както и към обучение, 
образование и инфраструктура;

В. като има предвид, че споразумения за партньорство и оперативните програми са 
стратегически инструменти за насочване на инвестициите в държавите членки и 
регионите в съответствие с общите цели на стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;
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Г. като има предвид, че членове 14, 16 и 29 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 
установяват график за представяне и приемане на споразумения за партньорство и 
оперативни програми, според който споразуменията за партньорство е следвало 
да бъдат приети в срок до края на август 2014 г., а оперативните програми - най-
късно до края на януари 2015 г.;

Д. като има предвид, че е налице явно забавяне в процеса на планиране, като много 
ограничен брой оперативни програми (около 115) се очаква да бъдат приети до 
края на 2014 г.;

Е. като има предвид, че по искане на държавите членки Комисията подготви 
неофициален документ относно третирането на поети задължения за 2014 г. по 
програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, които не са били приети от 
Комисията до 31 декември 2014 г.;

Ж. като има предвид, че два сценария са предвидени за приемане на оперативните 
програми, като и двата предполагат допълнително забавяне по отношение на 
началния етап на изпълнение: процедурата на пренасяне за програмите, които са 
считани за готови за приемане в срок до 31 декември 2014 г., и повторното 
включване в бюджета на неусвоените през 2014 г. средства за европейските 
структурни и инвестиционни фондове, което предполага техническо 
преразглеждане на Многогодишната финансова рамка (МФР), за програмите, за 
които се счита, че не са готови за приемане до края на 2014 г.;

З. като има предвид, че съгласно графика, представен от Комисията, оперативните 
програми могат да бъдат приети съобразно процедурата на пренасяне в периода 
между 15 февруари и 31 март 2015 г. и съобразно процедурата на повторно 
включване в бюджета след 1 май 2015 г.;

И. като има предвид, че в допълнение към забавянето на изпълнението за 
програмния период 2014-2020 г. политиката на сближаване е изправена и пред 
изоставане при плащанията за периода 2007-2013 г. и че тези два фактора 
подкопават доверието в нея;

1. изразява сериозна загриженост относно значителното забавяне на изпълнението 
на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г., като в същото време 
признава значението на приемането на висококачествени оперативни програми в 
началото на програмния период с цел избягване на повторно програмиране на по-
късен етап;

2. изтъква, че текущото забавяне представлява проблем пред капацитета на 
регионалните и местните органи за ефективно планиране и изпълнение на 
европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.;

3. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да проявят отговорност и 
да полагат всички усилия за ускоряване на приемането на максимален брой 
оперативни програми през 2014 г., както и да гарантират, че възможно най-голям 
брой програми са „готови за приемане“ в срок до 31 декември 2014 г., така че да 
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се използва процедурата на пренасяне в съответствие с член 13, параграф 2, 
буква а) от Финансовия регламент и член 4 от правилата за неговото прилагане;

4. изисква от Комисията да анализира всички възможности за рационализиране на 
вътрешните ѝ процедури, за да се гарантира, че оперативните програми, 
представени отново след срока на 17 ноември 2014 г., се вземат под внимание с 
оглед приключването на междуведомствената консултация до края на годината, 
така че да могат да се разглеждат като готови за приемане, ако отговарят на 
изискванията за качество;

5. осъзнава, че повторното включване на неразпределените суми от 2014 г. в 
бюджета за 2015 г., съгласно член 19 от МФР, предполага преразглеждане на 
МФР до 1 май 2015 г., което — дори и да е само технически въпрос, трябва да е в 
съответствие с многогодишната бюджетна процедура: предложение за 
преразглеждане на Многогодишната финансова рамка (МФР) от Комисията, 
одобрение от Европейския парламент и приемане с единодушие от Съвета; освен 
това подчертава, че за да бъдат приети оперативните програми, е необходимо 
одобряването на съответен проект на коригиращ бюджет, обхващащ съответните 
бюджетни кредити за поети задължения за 2015 г., което предполага, в най-
добрия случай, забавяне на ефективното начало на изпълнението на тези 
програми до средата на 2015 г.;

6. с оглед на горепосоченото призовава Комисията да представи пред Парламента 
мерките, които планира да предприеме с цел улесняване на изпълнението на 
оперативните програми във възможно най-кратки срокове, както и сроковете, 
които предвижда;

7. изразява тревога относно състоянието на изостаналите плащания по линия на 
политиката на сближаване за оперативните програми за периода 2007-2013 г.; 
изтъква значението и спешната необходимост от постигане на споразумение въз 
основа на новите предложения на Европейската комисия до края на 2014 г.;

8. призовава Комисията да обясни отражението на това закъснение при плащанията 
върху стартирането на изпълнението на новите оперативни програми и да 
предложи решения за ограничаване на вредите, доколкото това е възможно;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, Комитета на регионите, Икономическия и социален комитет и другите 
заинтересовани институции.


