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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Докладчикът отбелязва предложението на Комисията да се даде възможност на 

държавите членки да разпределят изцяло или частично резерва за изпълнение, 

предвиден в Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР), в подкрепа на 

ангажиментите за структурни реформи, поети от държавите членки. Решението за 

използване на резерва за изпълнение в подкрепа на структурни реформи би било 

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 би давала оценка на 

предложението и би приемала решение посредством акт за изпълнение. 

Целта на европейския семестър е да се даде възможност на държавите членки да 

координират икономическите си политики чрез: 

• осигуряване на стабилни публични финанси (избягване на прекомерен 

държавен дълг), 

•  предотвратяване на прекомерни макроикономически дисбаланси в ЕС,  

• подпомагане на структурните реформи, за да се създадат повече работни места 

и растеж, и чрез 

• стимулиране на инвестициите.  

Органите на властта на държавите членки представиха своите планове за начините на 

използване на финансирането от европейските структурни и инвестиционни фондове 

между 2014 г. и 2020 г. в споразуменията за партньорство, впоследствие одобрени от 

Европейската комисия. 

Задължение на държавите членки е да предложат конкретни програми и проекти, по 

които ще бъдат изразходвани европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Целта на резерва за изпълнение е да се улесни акцентът върху изпълнението и 

постигането на целите на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, като той се състои от 6% от общите отпуснати средства за целта 

„Инвестиции за растеж и работни места“, както и за ЕЗФРСР и за мерките, 

финансирани при споделено управление за Регламента за ЕФМДР, установени за всяка 

държава членка. 

Възможността за използване на резерва за изпълнение в подкрепа на структурни 

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

****** 

Комисията по бюджетен контрол призовава водещата комисия по регионално развитие 

да предложи отхвърлянето на предложението на Комисията. 
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

10 + 

ALDE 

GUE/NGL 

EPP 

S&D 

Verts/ALE 

Jean Arthuis 

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan 

Bart Staes 

 

6 - 

ALDE 

EPP 

Nedzhmi Ali 

Richard Ashworth, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš 

Zdechovský 

 

1 0 

EFDD Jonathan Bullock 

 

Легенда на използваните знаци: 

+ : „за“ 

- : „против“ 

0 : „въздържал се“ 

 

 


