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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Късното приемане на регламентите за политиката на сближаване за периода 2014 –

 2020 г. направи невъзможно своевременното приемане на всички оперативни 

програми. Прогнозата на Комисията се оказа твърде оптимистична, тъй като до края на 

2014 г. само малка част от програмите1 (39% или 252 програми на Съюза) бяха 

одобрени. Приемането на останалите програми беше отложено, било чрез процедурата 

на пренос на бюджетни кредити, посочена в член 13, параграф 2, буква а) от 

Финансовия регламент, било въз основа на преразглеждане на многогодишната 

финансова рамка (МФР). 

Пренесените програми (14% или 93 програми на Съюза) не изискват преразглеждане на 

МФР, тъй като те бяха готови за приемане преди края на 2014 г. и не бяха одобрени 

единствено поради липса на време. Въпреки че приемането беше отложено за началото 

на 2015 г., за тях могат да бъдат използвани бюджетните кредити от 2014 г. 

Всички други програми (47% или 300 програми на Съюза) налагат, с цел да не бъдат 

изгубени бюджетните кредити за 2014 г., преразглеждане на МФР по реда на член 19 от 

Регламента за МФР, съгласно който се прави трансфер на неусвоените средства за 

2014 г. към следващи години. 

Докладчикът приветства следователно предложението за регламент на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната 

финансова рамка за годините 2014—2020. Той препоръчва Парламентът да даде своето 

одобрение, тъй като това е необходима стъпка, за да се завърши процесът на започване 

на новия програмен период на политиката на сближаване, като се избегнат евентуални 

отрицателни последици за регионите и градовете, а следователно и за европейските 

граждани. Европейските структурни и инвестиционни фондове са най-важната 

инвестиционна политика на Съюза и е от първостепенно значение всички ресурси да се 

използват своевременно и възможно най-ефективно, за да доведат до растеж и до 

създаването на работни места. През новия програмен период вече настъпиха 

значителни закъснения и трябва да се гарантира, че не възникват нито допълнително 

забавяне, нито загуби. 

Предложението има за цел трансфер на почти всички неусвоени бюджетни кредити за 

2014 г. по функция 1б (Икономическо, социално и териториално сближаване) към 

бюджета за 2015 г., с изключение на вноските от Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР) за трансграничните програми по линия на Инструмента за 

предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент за съседство (ЕИС), 

при които трансферът е към бюджета за 2017 г. Докладчикът признава принципа на 

равенство между държавите членки и програмите, на който се основава предложението, 

но подчертава необходимостта Комисията да си сътрудничи с държавите членки и 

регионите не само с оглед на бързото приемане на всички останали програми, но също 

така за внимателното изпълнение на самите програми, с цел постигане на пълно и 

ефективно използване на всички ресурси. Поради това той приветства изявлението на 

                                                 
1 Това включва европейските структурни и инвестиционни фондове, а също така Фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“. 
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Комисията, в което се заявява, че „ще бъде активен партньор в процеса на 

програмиране за съответните програми, че ще си сътрудничи в пълна степен с 

националните и регионалните органи и ще предприеме всички налични мерки с цел 

приемане на програмите в съответствие с разпоредбите на Регламента за 

общоприложимите разпоредби във възможно най-кратки срокове след приемането на 

изменения регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка 

(МФР) за годините 2014—2020, и във всеки случай преди края на 2015 г.“. 

Що се отнася до трансфера на цялата вноска за 2014 г. от ЕФРР за трансгранични 

програми по линия на ИПП и ЕИС към бюджета за 2017 г., докладчикът признава 

забавата в приемането на въпросните програми, както и характерната за тях сложност. 

При все това той е убеден, че с оглед на съгласуваността и за целите на по-бързото 

изпълнение на програмите би било препоръчително да се следва същата логика като за 

останалата част от отпуснатите бюджетни кредити. 

Предложението не съдържа промени в бюджетните кредити за плащания, като се 

основава на предположението, че трансферът на бюджетни кредити за поети 

задължения от 2014 за 2015 г. няма да създаде особени пречки за плащанията през 

следващите години. Докладчикът изразява резерви в това отношение и се надява, че 

изчисленията на службите на Комисията ще се окажат реалистични и че действащите 

разпоредби за гъвкавост на Регламента за МФР ще бъдат достатъчни, за да се посрещне 

евентуално увеличение на исканията за междинни плащания през 2017 и 2018 г. Той 

подчертава, че въпросът за забавените плащания, както вече беше посочено 

многократно от Европейския парламент, е проява на неустойчивост и трябва да бъде 

решен веднъж завинаги, както и че всички други проблеми с плащанията трябва да се 

избягват с помощта на всички възможни средства и чрез полагането на всички 

възможни усилия. 

****** 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да 

препоръча на Парламента да даде своето одобрение за предложението за регламент на 

Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на 

многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020. 
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