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КРАТКА ОБОСНОВКА 

В опит за опровергаване на критиката, че стратегическата обосновка на фондовете на 

ЕС за сближаване, що се отнася до отчетността и разходите, е била незадоволителна, 

беше въведена ориентация за повишаване резултатите от изпълнението през 

програмния период 2014—2020 г. Беше определена рамка на изпълнението за всяка 

оперативна програма, с подробна информация за очакваните резултати от инвестициите 

и относно начините за измерване на напредъка. 

До 2019 г. ще бъде извършен преглед на изпълнението и програмите и приоритетите, 

които са постигнали основните цели и определените целеви стойности, ще получат 

достъп до свързания с тях резерв за изпълнение (6% от средствата, отпуснати по линия 

на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 

Кохезионния фонд), докато на тези, които имат сериозен неуспех при постигането на 

етапните цели, могат да бъдат наложени санкции. 

Докладчикът е неприятно изненадан от предложението на Комисията, което, накратко, 

приканва държавите членки да предоставят доброволно, частично или изцяло, 

управлението на средствата от резерва за изпълнение на прекомерното желание на 

Комисията да извършва хоризонтални структурни реформи, свързани с европейския 

семестър. 

На първо място, докладчикът счита, че политиката на сближаване и европейският 

семестър не споделят или не служат на едни и същи цели. Предварителните и 

макроикономическите условия представляват сериозна опасност за постигането на 

устойчив, справедлив и балансиран растеж. Европейският парламент многократно е 

подчертавал, че „взаимодействието с европейския семестър не следва да възпрепятства 

постигането на целите на политиката на сближаване, както е предвидено в 

Договорите“1. Пренасочването на още 21 млрд. евро за целите, тясно свързани с 

процеса на европейското икономическо управление, представлява явно отклонение от 

главната цел на политиката на сближаване за „намалят различията в нивото на развитие 

между регионите“2. 

Пренасочването на толкава значителни по размер средства ще наруши изпълнението и 

ще се отрази отрицателно върху потенциала на въздействието на политиките. Ключови 

и допълващи принципи на политиката на сближаване, като например солидарност на 

практика, честно и справедливо преразпределяне на богатството, както и самата логика 

на изпълнението, основана на принципа „стимул- възнаграждение“, ще бъдат сериозно 

накърнени. 

От процедурна гледна точка докладчикът изразява сериозни резерви. Предложението 

идва твърде късно и е изключително неясно. Съответните промени ще имат обратно 

действие, могат да предизвикат бюджетни сътресения, що се отнася до договорените 

                                                 
1 Становище на комисията по регионално развитие (20.2.2018 г.), на вниманието на комисията по 

икономически и парични въпроси, относно Европейския семестър за координация на икономическите 

политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г.“ (2017/2226(INI)), точка 4 
2 Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския съюз , Част трета: Вътрешни 

политики и дейности на Съюза — Дял XVIII: Икономическо, социално и териториално сближаване — 

член 174 (предишен член 158 от ДЕО), Официален вестник L 115, 09/05/2008 г., стр. 0127 - 0127. 
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национални годишни траншове, и могат да нарушат вече планирани разходи по 

конкретни проекти. 

Докладчикът разкрива, че други финансови инструменти на ЕС подпомагат 

структурните реформи с поставяне на акцент върху европейския семестър през 

настоящия програмен период. Преразпределянето на средства от фондовете за 

сближаване, т.е. в полза на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР), 

е вече факт, докато Комисията предлага значително увеличение на финансовия пакет за 

Програмата за подкрепа на структурните реформи. Освен това равновесието може да се 

влоши в бъдещия програмен период 2021—2027 г. Комисията, докато предлага нова 

програма за подкрепа на реформите в размер на 25 милиарда евро, финансирана по 

линия на Инструмента за гъвкавост и отделно от структурните и инвестиционните 

фондове на ЕС, планира успоредно с това намаление от 7% на общия портфейл на 

сближаване1. 

Въпреки че споделеното управление създава впечатлението за съвместна отговорност, 

решението на дадена държава членка да използва частично или изцяло резерва за 

изпълнение за подпомагане на структурните реформи ще означава преминаване към 

пряко управление. Следователно всяко предложение за поемане на ангажименти за 

реформи ще попада под изключителната оценка, одобрение и управление от страна на 

Комисията. 

В заключение, докладчикът изразява съжаление, че предложението е в пълно 

противоречие с неотдавнашните изявления на Комисията по време на пленарната сесия 

на ЕП (март 2018 г.)2. Тъй като Комисията не е декларирала намерение за промяна на 

датите за оценка на изпълнението и за разпределянето на резерва за изпълнение, 

изменянето на този етап на ориентацията и управлението на резерва за изпълнение ще 

представлява ясен случай на двойни стандарти. 

Като се има предвид всичко посочено по-горе, докладчикът счита, че комисията ITRE 

следва да призове комисията REGI като водеща комисия и комисиите ECON и BUDG, 

като асоциирани комисии, да отхвърлят на предложението на Комисията. 

****** 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

регионално развитие да предложи отхвърлянето на предложението на Комисията. 

                                                 
1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Модерен бюджет за Съюз, 

който закриля, предоставя възможности и защитава – Многогодишна финансова рамка за периода 2021–

2027 г.“, COM(2018) 321 final, 2.5.2018 г., стр 10. 
2 Пленарно заседание на Европейския парламент, Страсбург, четвъртък, 15 март 2018 г., четвъртък, 

запитване, въпрос с искане за устен отговор от името на комисията по регионално развитие (REGI) 

относно резерва за изпълнението на европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 
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