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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Докладчикът счита, че преразглеждането на финансовия пакет на Програмата за 

подкрепа на структурните реформи и на общата ѝ цел предоставя възможност за: 

1) Преразглеждане на общата цел на програмата, за да се гарантира, че тя е ясно 

насочена към предоставяне на техническа помощ по искане на държавите членки за 

реформи, които от полза за обществото и околната среда. Програмата следва да 

допринася за постигане на икономическо възстановяване и създаване на качествени 

работни места, за борба с бедността и за стимулиране на инвестициите в реалната 

икономика. 

2) Разработване на критерии за приемане на искането от държавите членки за помощ, 

когато са получени повече искания, отколкото могат да бъдат удовлетворени в рамките 

на финансовия пакет, въз основа на горепосоченото изискване, че реформата е от полза 

за обществото и околната среда. 

Докладчикът счита, че разширяването на финансовия пакет, предназначен за тази 

програма, следва да бъде свързано с преразглеждане на разбирането за това към какво 

следва да бъдат насочени „структурните реформи“. Структурните реформи в рамките 

на програмата следва да се разбират като включващи програми за публични 

инвестиции, ренационализация на обществени блага и услуги или връщането им към 

общините, укрепване на публичните системи за социална сигурност и реформи, които 

дават тласък на колективното договаряне и насърчават растежа на реалните работни 

заплати.  

Съгласно работната програма на програмата за 2017 г. около 90% от средствата по 

програмата са били предназначени за проекти, целящи изпълнението на инструкциите 

на Комисията в рамките на европейския семестър и други законодателни изисквания на 

ЕС. В резултат на това докладчикът счита, че в предложението следва да бъдат изрично 

споменати ролята на социалните партньори, гражданското общество и местните и 

регионалните органи при изготвянето на искането и разработването и наблюдението на 

изпълнението на реформата. 

По отношение на преразглеждането на общата цел за включване на критериите за 

конвергенция за държави членки, които не са членове на еврозоната, докладчикът 

счита, че това може да доведе до използване на програмата за подкопаване на 

качествени и достъпни обществени услуги и системи за социална сигурност, в частност 

във връзка с държавния бюджетен дефицит и отношението на държавния дълг към 

БВП. В резултат на това докладчикът счита, че акцентът на програмата следва да се 

постави върху одобряването на искания, които ще имат полза за обществото и околната 

среда. 

Докладчикът не изразява съгласие с предложението на Комисията в нейния 

обяснителен меморандум, придружаващ предложението, че държавите членки следва 

да бъдат приканени да преразпределят съществуващите средства за техническа помощ 

в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове към тази програма, 

включително за искания относно приемането на еврото. Докладчикът счита, че ЕСИ 

фондовете и важната роля, която играят в държавите членки, следва да бъдат запазени, 

а не преразпределени в полза на тази програма. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да вземе 

предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1)  Програмата за подкрепа на 

структурните реформи („Програмата“) 

беше създадена с цел укрепване на 

капацитета на държавите членки за 

изготвяне и изпълнение на 

стимулиращи растежа административни 

и структурни реформи, включително 

чрез помощ за ефикасното и ефективно 

използване на фондове на Съюза. 

Подкрепата по програмата се 

предоставя от Комисията по искане на 

съответната държава членка и може да 

обхваща широк кръг области. 

Развитието на устойчиви икономики 

върху стабилни икономически и 

социални структури, които позволяват 

на държавите членки да поемат 

шокове и да се възстановяват бързо 

след тях, допринася за икономическото 

и социално сближаване. Изпълнението 

на институционалните, 

административните и поддържащите 

растежа структурни реформи е 

подходящо средство за постигането на 

такова развитие.   

(1)  Програмата за подкрепа на 

структурните реформи („Програмата“) 

беше създадена с цел укрепване на 

капацитета на държавите членки за 

изготвяне и изпълнение на 

стимулиращи растежа административни 

и структурни реформи, включително 

чрез помощ за ефикасното и ефективно 

използване на фондове на Съюза. 

Подкрепата по Програмата се 

предоставя от Комисията по искане на 

съответната държава членка и може да 

обхваща широк кръг области. 

Развитието на устойчиви икономики и 

общества, изградени върху стабилни 

икономически и социални структури, 

допринася за териториалното, 

икономическото и социалното 

сближаване. Изпълнението на 

институционалните, административните 

и поддържащите растежа структурни 

реформи е подходящо средство за 

постигането на такова развитие. 

Структурните реформи се признават 

за полезни не само когато намаляват 

публичните разходи по социално 

устойчив начин, но и когато 

увеличават разходите в краткосрочен 

план с цел да подобрят 

икономическите резултати и 

бюджетното салдо в средносрочен и 

дългосрочен план. Изключително 

важно е за успешното прилагане и 

устойчивостта на структурните 

реформи те да се ползват с 
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демократична подкрепа, която да 

гарантира участието на всички 

заинтересовани лица като местни и 

регионални органи, икономически и 

социални партньори, както и 

представители на гражданското 

общество.  

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) За да се направи преглед на 

реформите, разработени и 

приложени въз основа на искането от 

всяка държава членка, 

разпределението на новия бюджет на 

Програмата следва да се основава на 

ясни критерии за подбор и да бъде 

представено по прозрачен начин. Това 

ще гарантира обмена на знания, опит 

и най-добри практики, което е една 

от целите на Програмата. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 1 б (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1б) При стремежа към укрепване 

на капацитета на държавите членки 

да изготвят и прилагат поддържащи 

растежа структурни реформи 

Програмата не следва да заменя или 

да замества финансирането от 

националните бюджети на 

държавите членки или да бъде 

използвана за покриване на текущи 

разходи. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2)  Държавите членки търсят все по-

често подкрепа по линия на програмата 

извън първоначалните очаквания. 

Исканията за подкрепа, получени от 

Комисията по време на цикъла за 2017 

г., се оценяват на много над наличните 

годишни средства. Що се отнася до 

цикъла за 2018 г., прогнозната стойност 

на получените искания е пет пъти по-

висока от наличните за тази година 

финансови ресурси. Почти всички 

държави членки поискаха подкрепа по 

Програмата, а исканията са 

разпределени между всички области на 

политиката, обхванати от програмата. 

(2)  Държавите членки търсят все по-

често подкрепа по линия на Програмата 

извън първоначалните очаквания. 

Исканията за подкрепа, получени от 

Комисията по време на цикъла за 

2017 г., се оценяват на много над 

наличните годишни средства, което 

поради това стана причина за 

неодобрение на искания за 

финансиране. Що се отнася до цикъла 

за 2018 г., прогнозната стойност на 

получените искания е пет пъти по-

висока от наличните за тази година 

финансови ресурси. Почти всички 

държави членки поискаха подкрепа по 

Програмата, а исканията са 

разпределени между всички области на 

политиката, обхванати от програмата.  

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Укрепването на икономическото 

и социалното сближаване чрез 

засилване на структурните реформи е от 

решаващо значение за успешното 

участие в Икономическия и паричен 

съюз. Това е от особено значение за 

държавите членки, чиято валута не е 

евро, в подготовката им за 

присъединяване към еврозоната. 

(3) Укрепването на 

териториалното, икономическото и 

социалното сближаване чрез засилване 

на структурните реформи е от решаващо 

значение за успешното участие в 

Икономическия и паричен съюз. Това е 

от особено значение за държавите 

членки, чиято валута не е евро, в 

подготовката им за присъединяване към 

еврозоната. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 
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Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) В този смисъл е целесъобразно 

да се подчертае в общата цел на 

програмата — в рамките на нейния 

принос към преодоляването на 

икономическите и социалните 

предизвикателства, че насърчаването на 

сближаването, конкурентоспособността, 

производителността, устойчивия растеж 

и създаването на работни места, следва 

да допринесат и за подготовката за 

бъдещо участие в еврозоната от онези 

държави членки, чиято парична единица 

не е еврото. 

(4) В този смисъл е целесъобразно 

да се подчертае в общата цел на 

програмата — в рамките на нейния 

принос към преодоляването на 

териториалните, икономическите и 

социалните предизвикателства, че 

насърчаването на сближаването, 

конкурентоспособността, 

производителността, устойчивия растеж 

и създаването на работни места, следва 

да допринесат и за подготовката за 

бъдещо участие в еврозоната от онези 

държави членки, чиято парична единица 

не е еврото. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) С оглед задоволяване на 

нарастващото търсене на подкрепа от 

страна на държавите членки, както и 

поради необходимостта от подпомагане 

на изпълнението на структурните 

реформи в държавите членки, чиято 

парична единица не е еврото, 

отпуснатите за програмата финансови 

средства следва да се увеличат до 

достатъчно високо ниво, позволяващо 

на Съюза да оказва подкрепата, от която 

се нуждаят отправилите искането 

държави членки. 

(6) С оглед задоволяване на 

нарастващото търсене на подкрепа от 

страна на държавите членки, както и 

поради необходимостта от подпомагане 

на изпълнението на структурните 

реформи в държавите членки, чиято 

парична единица не е еврото, 

отпуснатите за програмата финансови 

средства следва да се увеличат до 

достатъчно високо ниво, позволяващо 

на Съюза да оказва подкрепата, от която 

се нуждаят отправилите искането 

държави членки. Това допълнително 

отпускане на средства следва да бъде 

финансирано изцяло чрез нови 

бюджетни кредити, които да бъдат 

мобилизирани от бюджетния орган 

при пълноценно използване на 

наличната бюджетна гъвкавост въз 

основа на съответно предложение на 

Комисията. За тази цел не следва да 

се вземат предвид преразпределения 
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на средства, за да се избегне всякакво 

отрицателно въздействие върху 

финансирането на съществуващите 

многогодишни програми. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 2017/825 

Член 4 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Общата цел на Програмата е да 

допринесе за институционалните, 

административните и поддържащите 

растежа структурни реформи в 

държавите членки, като предоставя 

подкрепа на националните органи за 

мерки, насочени към реформирането и 

укрепването на институциите, 

управлението, публичната 

администрация и икономическите и 

социалните сектори в отговор на 

териториалните, икономическите и 

социалните предизвикателства с цел 

увеличаване на сближаването, 

конкурентоспособността, 

производителността, устойчивия 

растеж, създаването на работни места и 

инвестициите, което също така ще ги 

подготви за участие в еврозоната, по-

специално в контекста на процедурите 

за икономическо управление, 

включително чрез подкрепа за 

ефикасното, ефективно и прозрачно 

използване на фондове на Съюза. 

Общата цел на Програмата е да 

допринесе за институционалните, 

административните и поддържащите 

растежа структурни реформи в 

държавите членки, като предоставя 

подкрепа на националните органи за 

мерки, насочени към реформирането и 

укрепването на институциите, 

управлението, публичната 

администрация и икономическите и 

социалните сектори в отговор на 

териториалните, икономическите и 

социалните предизвикателства с цел 

увеличаване на сближаването, 

конкурентоспособността, 

производителността, устойчивия 

растеж, финансовата стабилност, 

създаването на качествени работни 

места и инвестициите, което също така 

ще ги подготви за участие в еврозоната, 

по-специално в контекста на 

процедурите за икономическо 

управление, включително чрез подкрепа 

за ефикасното, ефективно и прозрачно 

използване на фондове на Съюза. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а 

Регламент (ЕС) № 2017/825 

Член 10 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Финансовият пакет за 

изпълнение на Програмата се определя 

в размер до 222 800 000 евро по текущи 

цени. 

1. Финансовият пакет за 

изпълнение на Програмата се определя 

в размер до 222 800 000 евро по текущи 

цени. Всяко увеличение на 

Програмата следва да бъде 

финансирано чрез мобилизиране на 

специалните инструменти, 

предвидени в Регламент (ЕС, 

Eвратом) № 1311/2013 на Съвета от 

2 декември 2013 г за определяне на 

многогодишната финансова рамка за 

годините 2014 – 2020*, а не за сметка 

на съществуващите програми на 

Съюза.; 

 _________________ 

 * ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884. 
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