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морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за 
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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Докладчикът отбелязва предложението на Комисията да се осигури възможност за 

държавите членки да разпределят изцяло или частично резерва за изпълнение, който е 

определен в регламента, в подкрепа на ангажиментите за структурни реформи, поети от 

държавите членки. Решението за използване на резерва за изпълнение в подкрепа на 

структурни реформи ще бъде изцяло по преценка на държавите членки, които трябва да 

направят официално предложение за това преразпределение, включително мерки за 

изпълнението на реформите, междинни и крайни цели и график. Комисията ще направи 

оценка на предложението и ще приеме решение посредством акт за изпълнение. 

Възможността за използване на резерва за изпълнение в подкрепа на структурни 

реформи категорично противоречи на първоначалното му предназначение и целите на 

политиката на сближаване, тъй като резервът за изпълнение беше създаден, за да се 

разпределят средства за програмите по линия на ЕСИ фондовете, които са постигнали 

своите междинни цели. Тъй като през 2019 г. Комисията ще извърши преглед на тези 

програми, програмите са се стремили да постигнат своите междинни цели и са 

разчитали на средствата от резерва за изпълнение. Ако сега държавите членки могат да 

решават да използват резерва за друга цел, програмите за сближаване могат да бъдат 

изправени пред финансова несигурност и закъснения в изпълнението. За програмите по 

линия на ЕСИ фондовете вече няма да са налице стимули за постигане на успех. 

Освен това регламентът за изменение подчинява политиката на сближаване на 

европейския семестър, въпреки че тя има свои собствени цели, определени в Договора. 

С избора на пряко управление за подкрепа на структурните реформи с пари, които са 

били предназначени за политиката на сближаване, също така ще бъде нарушен 

принципът на съфинансиране на политиката на сближаване. 

Освен това Комисията не определя ясно понятието „структурни реформи“ в своето 

предложение, което прави преразпределението на парите от резерва за изпълнение още 

по-неясно. 

И накрая, Комисията обосновава своето предложение, като заявява, че то изпълнява 

ролята на пилотен проект за следващата МФР. Резултатите от тази пилотна фаза обаче 

няма да могат да бъдат взети предвид при изготвянето на следващата МФР. 

Като се има предвид всичко това, докладчикът предлага да се отхвърли предложението 

на Комисията, тъй като това е най-добрият начин да се гарантира ефикасна, автономна 

и успешна политика на сближаване. 
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****** 

Комисията по бюджети призовава водещата комисия по регионално развитие да 

предложи отхвърлянето на предложението на Комисията. 
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета за изменение на 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, що се отнася до 

подкрепата за структурните реформи в държавите членки 

Позовавания COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD) 

Водеща комисия 

       Дата на обявяване в заседание 

REGI 

14.12.2017 
   

Дадено становище 

       Дата на обявяване в заседание 

BUDG 

14.12.2017 

Асоциирани комисии – дата на 

обявяване в заседание 

19.4.2018 

Докладчик по становище 

       Дата на назначаване 

Йенс Гайер 

23.4.2018 

Разглеждане в комисия 19.6.2018 10.7.2018   

Дата на приемане 29.8.2018    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

30 

1 

2 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos 

Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, 

Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika 

Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, 

Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul 

Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, 

Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan 

Štefanec, Marco Valli 

 



 

AD\1161698BG.docx 7/7 PE623.742v03-00 

 BG 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

30 + 

ALDE Jean Arthuis 

ECR Zbigniew Kuźmiuk 

EFDD Marco Valli 

ENF Marco Zanni 

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

PPE Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, 

Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, 

Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere 

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, 

Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Indrek Tarand 

 

1 - 

ALDE Nedzhmi Ali 

 

2 0 

ALDE Gérard Deprez 

ECR Bernd Kölmel 

 

Легенда на използваните знаци: 

+ : „за“ 

- : „против“ 

0 : „въздържал се“ 

 

 


