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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. подчертава значението на политиката на сближаване като основна инвестиционна 

политика на Съюза, която допринася за намаляването на икономическите, 

социалните и териториалните различия между и в рамките на регионите на ЕС и 

за предотвратяването на изоставянето на райони, укрепва интелигентния, 

устойчив и приобщаващ икономически растеж, създава нови работни места и се 

бори с безработицата, повишава конкурентоспособността на МСП и достъпа им 

до световните пазари, насърчава иновациите в градските и селските райони и 

подтиква местните и регионалните органи да осъществяват прехода към 

неутрална от гледна точка на въглеродните емисии икономика; отбелязва, че 

всяко евро, инвестирано в политиката на сближаване, има доказана 

възвръщаемост на инвестициите от 174%1 и че по-малко инвестиции ще означава 

по-слаб растеж и по-малко работни места за гражданите; подчертава, че 

политиката на сближаване е от полза за всички държави членки; призовава за 

запазване на ролята на политиката на сближаване като основна инвестиционна 

политика на Европейския съюз с бюджет, който съответства на амбициозните 

цели на политиката на сближаване;  

2. припомня, че политиката на сближаване е един от най-важните инструменти за 

осъществяване на основните приоритети, определени в проектобюджета на 

Комисията за 2019 г. – изграждането на по-силна и по-устойчива европейска 

икономика, намаляване на различията в рамките на ЕС, създаване на работни 

места, постигане на солидарност и сигурност във и извън границите на ЕС и 

гарантиране на правилното изпълнение на бюджета на ЕС; подчертава в тази 

връзка значението на ангажиментите, поети със споразумението от Париж, и 

постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката; подчертава, че 

е важно да се подобри видимостта на средствата на ЕС и да се комуникират по-

добре резултатите от политиката на сближаване; настоятелно призовава 

Комисията заедно с държавите членки да повишат осведомеността относно 

различните инвестиционни възможности на ЕС, да популяризират новаторски 

проекти и да споделят добри практики; 

3. отбелязва със задоволство, че след непълното усвояване на средствата през 

първите години от периода 2014 – 2020 г., изпълнението на текущите програми 

вече набра скорост, което подобри извършването на плащанията и ускори подбора 

на проекти; насочва вниманието към факта, че закъсненията в началото на 

програмния период, могат да доведат до натрупване на неизплатени заявления за 

плащане през 2019 г.; признава усилията, положени от Комисията, за 

предотвратяване на ненужно натрупване на неизплатени заявления; настоятелно 

призовава в тази връзка да бъдат предоставени достатъчно по размер бюджетни 

кредити за плащания, за да може изпълнението да протича гладко; предвид на 

                                                 
1 Работен документ на службите на Комисията от 19 септември 2016 г., озаглавен „Ex post evaluation of 

the ERDF and Cohesion Fund 2007-13“ („Последваща оценка на ЕФРР и Кохезионния фонд за периода 

2007 – 2013 г.“) (SWD(2016)0318). 
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това, че според наскоро публикувани отчети на отпуснатите средства по държави 

членки някои държави членки изостават значително по отношение на отпуснатите 

средства, призовава Комисията да констатира недостатъците и да предприеме 

мерки с цел подобряване на усвояването на ЕСИ фондовете; 

4. отбелязва предложеното увеличение с 1,1% на равнището на бюджетните кредити 

за плащания на фона на намаления от съответно 8,9% и 3,6% за Кохезионния 

фонд и Европейското териториално сътрудничество, както и увеличението от 

2,8% на бюджетните кредити за поети задължения по функция 1б в 

проектобюджета за 2019 г. спрямо предходния бюджет; изразява загриженост, че 

тези суми може да се окажат недостатъчни, за да се отговори на темпа на 

изпълнение на програмите по тази функция и за предотвратяване на ново 

натрупване на неизплатени искания за плащане, което ще подкопае доверието в 

политиката на сближаване; подчертава следователно необходимостта от по-

високо равнище на бюджетните кредити за плащания, за да се покаже, че ЕС е в 

състояние да изпълнява поетите си задължения и по този начин да се увеличи 

доверието; 

5. напомня на Комисията за забавянията при определянето на националните 

управляващи органи; посочва факта, че към 31 май 2018 г. все още не са били 

определени националните органи по 16 програми; призовава Комисията и 

държавите членки да си сътрудничат активно за приключване на процеса на 

определяне във възможно най-кратък срок, за да се гарантира гладкото 

изпълнение на текущите програми; призовава държавите членки да направят 

всичко възможно за увеличаване на капацитета си за усвояване и да ускорят 

изпълнението на проектите, за да се ограничат забавянията, причинени от 

незавършено финансиране на сближаването през текущата финансова година; 

подчертава отново необходимостта от подобряване на изпълнението на 

финансирането и от намаляване на административната тежест и призовава 

държавите членки да работят в по-тясно сътрудничество с работната група на 

Комисията, за да се гарантира по-добро изпълнение и да се увеличи капацитетът 

за управление на финансирането за сближаване; 

6. отбелязва предложението за увеличаване на бюджета на Програмата за подкрепа 

на структурните реформи (ППСР) с 80 милиона евро за периода 2019 – 2020 г., 

като увеличението в проектобюджета за 2019 г. е 40 милиона евро, с което 

общият финансов пакет за ППСР достига 222,8 милиона евро; предупреждава, че 

увеличението следва да бъде финансирано чрез мобилизиране на специалния 

инструмент, и да не бъде за сметка на политиката на сближаване; призовава 

Комисията да потърси по-нататъшни полезни взаимодействия и възможности за 

допълване с ЕСИ фондовете и други програми на ЕС, свързани с научните 

изследвания, иновациите и конкурентоспособността, като „Хоризонт 2020“, 

например за насърчаване на иновациите и цифровизацията в селските райони и в 

икономиката на селските райони; 

7. отбелязва изключително положителното въздействие на Кохезионния фонд в зони 

на конфликт, включително в рамките на програма PEACE за Северна Ирландия; 

призовава Комисията и държавите членки да продължат своята подкрепа за 

мирния процес чрез по-нататъшно финансиране на определени специфични 
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програми, като програмата PEACE, при условия, които да бъдат определени и без 

да се засягат текущите преговори. посочва, че финансирането от европейските 

програми за териториално сътрудничество, т.е. за трансгранично сътрудничество 

по външните граници на ЕС, може да е от полза и за политиката на разширяване. 
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