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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи 

в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подкрепя предложението на Комисията относно ПКБ № 2/2015, което придружава 

предложението за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕC, Евратом) № 

1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–

2020 („Регламента за МФР“) и в което се отправя искане за трансфер на неусвоените 

през 2014 г. бюджетни кредити за поети задължения поради късното приемане на 

програмите в рамките на споделеното управление, включително за европейските 

структурни и инвестиционни фондове; 

2. счита, че е изключително важно ПКБ № 2/2015 да бъде приет възможно най-бързо, 

тъй като това е необходимо условие за приемането на програмите, включително в 

областта на политиката на сближаване, за които не е било възможно да се усвоят 

разпределените средства за 2014 г.; във връзка с това припомня значението на 

европейските структурни и инвестиционни фондове и техните програми като 

основен източник на инвестиции, растеж и работни места в държавите членки; 

3. приветства цялостната логика на предложението, което прехвърля неусвоените през 

2014 г. бюджетни кредити за функция 1б „Икономическо, социално и териториално 

сближаване“ към 2015 г., което цели да гарантира равно третиране между 

програмите, приети съгласно процедурата за пренасяне, и програмите, които следва 

да бъдат приети през 2015 г. на базата на преразглеждането на МФР и 

предложението за ПКБ № 2/2015; 

4. изразява съжаление, че вноските за 2014 г. от ЕФРР за трансграничните програми 

по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) и Европейския инструмент 

за съседство (ЕИС) са прехвърлени към 2017 г.; счита, че тези програми, макар и 

ограничени от финансова гледна точка, са от голямо значение както за държавите 

членки, така и за засегнатите страни кандидатки и съседни държави; подчертава 

евентуалните трудности и забавяния, които това прехвърляне може да породи на 

оперативно равнище, въпреки предвидените бюджетни кредити за поети 

задължения за 2015 и 2016 г.; подчертава, че следва да се гарантира 

непрекъснатостта на политиката, която се подпомага от тези два инструмента; 

5. изразява загриженост, че значителен брой програми все още се очакват да бъдат 

приети, и счита, че е изключително важно всички програми да бъдат приети и 

стартирани във възможно най-кратък срок и най-късно до средата на 2015 г., така че 

прилагането на политиката да не бъде забавяно допълнително; във връзка с това 

настоятелно призовава Комисията да засили усилията си; въпреки това подчертава, 

че при ускоряването на процеса на приемане е изключително важно да се запази 

силен акцент върху качеството; 

6. счита, предвид факта, че изпълнението на МФР за периода 2014–2020 г. започна със 

значително изоставане на плащанията, като към края на 2014 г. неизплатените 

сметки възлизаха на 24 771 милиона евро за програмите по ЕСФ, ЕФРР и 
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Кохезионния фонд за периода 2007–2013 г., че трансферът на бюджетни кредити по 

ПКБ № 2/2015 ще окаже значително въздействие върху положението с плащанията 

по функция 1б, по-специално от 2017 г. насам, като това положение следва да бъде 

коригирано; 

7. счита, че предложеният ПКБ № 2/2015 не разглежда в достатъчна степен въпроса за 

плащанията, и очаква от Комисията да представи пълна и навременна информация и 

данни относно прогнозите за плащанията до началото на април, така че всички 

мерки и инструменти за справяне с потребностите от плащания по функция 1б да 

могат да бъдат осигурени достатъчно рано, за да не се влошава още повече 

изоставането на плащанията; 

8. отново посочва в този контекст, че изоставането на плащанията по функция 1б е 

въпрос от структурно и политическо значение, който изисква дългосрочно решение, 

евентуално в контекста на средносрочния преглед/преразглеждане на МФР съгласно 

член 2 от Регламента за МФР; 

9. посочва, че трансферът на неусвоените бюджетни кредити за поети задължения за 

2014 г. към 2015 г. може да упражни силен натиск върху някои държави членки, 

което ще доведе до трудности при усвояването на средствата и до по-висок риск от 

отмяна; ето защо призовава Комисията да окаже на държавите членки цялото 

необходимо съдействие и да предложи подходящи мерки за преодоляване на 

проблемите. 
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