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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да включи 

в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава решаващата роля на политиката на сближаване за постигането на 

икономическо, социално и териториално сближаване в ЕС и за реализирането на 

целите за устойчиво развитие на ООН; при все това изразява загриженост 

относно продължаващите неравенства между богатите и бедните региони и 

задълбочаването на социално-икономическите различия между различните 

социални категории граждани по отношение на доходите и достъпа до 

здравеопазване; изразява загриженост поради принципното обедняване на 

редица региони, включително региони в преход, след финансовата криза от 

2008 г.; подчертава потенциала на политиката на сближаване за 

приспособяването на европейските икономики към технологичната революция, 

за да могат да се справят с проблема със застаряването на населението и 

отварянето на европейските и световните пазари; подчертава, че инвестициите в 

нови технологии, модернизация, нови умения и знания, иновации, 

научноизследователска и развойна дейност, които ще помогнат на по-слабо 

развитите региони да напреднат по веригата на създаване на стойност, следва да 

получат решителна подкрепа по линия на политиката на сближаване; 

подчертава, че целите на политиката на сближаване и нейното финансиране от 

ЕС не следва да бъдат отслабени; подчертава, че политиката на сближаване 

следва да продължи да носи ползи за всички региони;  

2. отбелязва слабостите на системата за финансово планиране и изпълнение, които 

доведоха до забавяния по искания за плащания и плащания и до натрупването на 

неплатени сметки, което е в противоречие с духа на Договорите; изразява 

загриженост относно значителното забавяне при приемането на оперативните 

програми и определянето на органи за управление, плащания и сертифициране в 

рамките на политиката на сближаване, което беше изострено от късното 

приключване на преговорите по МФР за периода 2014 – 2020 г. и късното 

приемане на регламентите за европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИ фондовете) което доведе до изключително ниско равнище на 

усвояване на средствата на политиката на сближаване през настоящия 

програмен период, което на първо място засегна самите организатори на 

проекти; във връзка с това призовава за задълбочаване на започналото 

опростяване в рамките на прегледа на Финансовия регламент1, който е в сила от 

1 януари 2016 г., по-специално чрез повече съсредоточаване върху 

последващите проверки, хармонизиране на процедурите и създаване на по-

голяма гъвкавост в следващата МФР; подчертава, че равнището на бюджетните 

кредити за плащания следва най-малко да съответства на поетите в миналото 

задължения; освен това отбелязва препоръките на групата на високо равнище от 

независими експерти за наблюдение на опростяването за бенефициентите на 

европейските структурни и инвестиционни фондове; 

3. отбелязва огромната разлика между прогнозните и действителните плащания от 

бюджета на ЕС за политиката на сближаване всяка година и призовава 

                                                 
1 OВ L 286, 30.10.2015 г., стр. 1. 
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Комисията да определи методология за по-добро планиране на изпълнението на 

бюджета на ЕС, в тясно сътрудничество с държавите членки; подчертава, че 

създаването на системата за електронно сближаване, в която държавите членки 

ще въвеждат данни за проектните механизми, плановете за възлагане на 

обществени поръчки с планирани и действителни дати на търговете, 

сключването и изпълнението, както и цялата финансова и счетоводна 

информация, свързани с фактурите, съфинансирането, допустимостта на 

разходите и т.н., ще бъде важен принос за по-добро управление и наблюдение на 

изпълнението на политиката на сближаване в държавите членки и ще позволи 

по-точни оценки на плащанията от бюджета на ЕС; 

4. подчертава, че финансовите инструменти в рамките на политиката на 

сближаване на ЕС не следва да заменят преките безвъзмездни средства и 

помощта, но че те следва да се разглеждат като допълнителни инструменти, 

които разширяват обхвата на проекта или областта, в която проектите генерират 

приход; във връзка с това подчертава, че управлението на ЕСИ фондовете и 

ЕФСИ се основава на различни подходи и че сътрудничеството между тези два 

фонда би могло да се окаже плодотворно за мащабни проекти, но че това 

съчетаване в никакъв случай не трябва да подкопава стратегическата 

съгласуваност, териториалната концентрация и дългосрочните перспективи на 

програмите за политиката на сближаване; 

5. настоява законодателните предложения за следващата МФР да бъдат 

представени възможно най-скоро, за да се предотвратят закъснения при 

програмирането на следващия период; счита, че таваните на политиката на 

сближаване следва да бъдат запазени на същото ниво за ЕС-27 през следващия 

програмен период, като същевременно се подобри допълнително тяхната 

ефективност и се опростят свързаните процедури, така че ЕС най-накрая да 

може да разполага с всички финансови средства, от които се нуждае, за да 

изпълнява своите цели и приоритети, посочени в Договорите; посочва, че 

политиката на сближаване защитава гражданите на ЕС от определени ефекти на 

глобализацията, предоставя финансова помощ на малките и средните 

предприятия (МСП), подкрепя научноизследователски проекти и проекти за 

сътрудничество, насърчава участието в инициативи за развитие на човешкия 

капитал, и поради това тя трябва да продължи да бъде решителна, ефективна и 

видима за гражданите; 

6. подчертава връзката между качеството на управлението и успеха на публичните 

и частните инвестиции, иновациите и растежа; приветства всеобхватния подход, 

възприет в 7-ия доклад относно икономическото, социалното и териториалното 

сближаване и призовава тези точки да бъде взети изцяло предвид при бъдещо 

финансиране на сближаването; 

7. счита, че политиката на икономическото, социалното и териториалното 

сближаване следва да продължи да носи ползи за всички региони на ЕС, и по-

специално за регионите с най-голямо изоставане в развитието, както и най-

отдалечените региони, и следва да бъде насочена, в рамките на по-силно 

развитите региони, към периферните зони, които са най-засегнати от бедност и 

са най-малко привлекателни от гледна точка на възможностите за развитие и 
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заетост, и по-специално към предоставянето на помощ за инфраструктура, която 

дава възможност за прекратяване на тяхната изолация; 

8. призовава за по-голяма съгласуваност между политиката на сближаване и 

другите политики на ЕС, които – както в случая на търговските споразумения – 

спъват усилията, полагани като част от регионалната политика за постигане на 

целта за сближаване в рамките на Съюза; 

9. изтъква необходимостта в следващия програмен период за МФР политиката на 

сближаване да бъде продължена и засилена; противопоставя се на всякакви 

опитите за намаляване на бюджета или нарушаване на регионалната политика, 

която остава единствената мащабна политика на солидарност на ЕС. 
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