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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. отбелязва, че ЕС, въпреки че в правен смисъл не разполага с пряка компетентност 
по отношение на административния сектор, оказва положително въздействие върху 
публичните администрации на държавите членки и по-специално изпълнява 
непряка роля чрез определянето на административни стандарти в рамките на 
достиженията на правото на ЕС, обмена на най-добри практики в целия Съюз, както 
и чрез бюджетни инструменти, чиято цел е да подкрепят и насърчават реформата на 
публичната администрация посредством укрепване на административния капацитет, 
увеличаване на ефективността на администрациите и насърчаване на иновациите в 
публичния сектор;

2. отбелязва, че въпреки че средствата от европейските структурни и инвестиционни 
фондове за регионалния план за изпълнение са се увеличили от количествена гледна 
точка през последния програмен период, мониторингът може да се подобри, за да се 
извърши оценка на въздействието на това финансиране върху регионалния план за 
изпълнение;

3. посреща със задоволство факта, че в следващата МФР са включени предложения с 
оглед на избягването на припокриването на програмите и насърчаването на 
допълнително опростяване;

4. подчертава, че често се срещат многобройни припокривания между конкретни 
оперативни програми и други източници на финансиране от ЕС, и призовава за 
представяне на предложения за подобрения в това отношение; съответно се надява, 
че съдействието ще се подобри, така че да се допринесе за координацията, 
взаимното допълване и опростяването;

5. подчертава, че е важно да се гарантира, че оперативните програми се изпълняват по 
възможно най-ефективния и лесен за ползване начин; счита, че е от съществено 
значение държавите членки да се въздържат от добавяне на правила, които 
усложняват усвояването на средствата от бенефициерите;

6. счита, че е необходимо постоянно да се извършва оценка с цел да се преценява дали 
политиките на сближаване съблюдават принципа на допълняемост и взаимно 
допълване по отношение на действията, финансирани с обикновени ресурси, 
включително с цел да се избегне замяната на обикновените национални ресурси с 
политиките на сближаване;

7. призовава за по-висока степен на координация на всички програми за техническа 
помощ, с цел да се избегне дублирането и да се гарантира, че мерките ще бъдат по-
ефективни в съответствие с всички усилия на Комисията за насърчаване на 
съчетаването на средства с оглед на използването на полезните взаимодействия;

8. подчертава, че е необходимо да се оценят затрудненията на всяка държава членка и 
в рамките на наличните ресурси да се насърчават мерките за оказване на подкрепа 
от страна на компетентните органи с оглед на преодоляването на проблемите чрез 
усъвършенстване на критерия за благоприятстващите условия и постигане на 
определените цели;

9. приканва Комисията да извършва предварителна оценка на административния 
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капацитет на структурите, отговорни за изпълнението на политиките за развитие, 
като насърчава, що се отнася до проектите от особено стратегическо значение, 
прибягването до националните органи и агенции, способни да определят и 
ускоряват изпълнението на програми и индивидуални действия;

10. подчертава, че често, особено в по-слабо развитите региони, има трудности във 
връзка с достъпа до финансиране или неговото усвояване, поради прекомерната 
бюрокрация, проблеми, свързани с административния капацитет, или нередности; с 
оглед на това изразява надежда, че в рамките на държавите членки ще се насърчават 
реформите, които целят да постигнат по-осезаеми резултати от прилагането на 
принципа на добра администрация и насърчават бързината на съдебните 
производства;

11. призовава Комисията да задълбочи сътрудничеството с държавите членки с цел да 
се оказва подкрепа на по-слабо развитите региони, като се увеличава техният 
капацитет и се подобрява административното им управление;

12. счита, че е необходимо да се насърчават в рамките на публичните администрации 
иновативните процеси, които благоприятстват за по-добрата свързаност, 
цифровизацията и качествените цифрови услуги за гражданите, предприятията и 
публичните органи, като същевременно се следи постоянно и отблизо бързото 
развитие на новите технологии в съответните области; посреща със задоволство 
факта, че в новото предложение за регламент за общоприложимите разпоредби се 
предвижда финансиране за бъдещото планиране на действията за по-широко 
внедряване на електронното управление в съответствие с принципите и 
приоритетите, определени в плана за действие на ЕС за електронно управление, 
като същевременно на бъдещите бенефициери се предоставя необходимата 
информация, за да могат да използват системите по възможно най-бърз начин;

13. призовава за прилагането на мерки с оглед на насърчаването на изпълнението на 
програми, които стимулират развитието и изпълнението на стратегии в областта на 
човешките ресурси, например чрез обмен на най-добри практики сред държавите 
членки, с участието също така на ръководни и други висши кадри;

14. призовава за продължаване на дейността на работните групи на Комисията, които 
оказват съдействие на националните органи на държавите членки с оглед на по-
успешното усвояване на средствата в рамките на политиката на сближаване в 
държавите членки, които изостават в усвояването на средствата, отпускани чрез 
европейските структурни и инвестиционни фондове;

15. подчертава значението на програмата за подкрепа на реформите и изразява надежда, 
че програмата ще бъде усъвършенствана през следващия програмен период, като се 
определи ясно нейната роля по-скоро като посредник, отколкото като източник на 
техническа помощ, както и че ще се повишат също така нейната ефикасност и 
ефективност, без бюджетът за сближаването да се намалява в степента, която се 
предлага от Комисията в МФР за 2021 – 2027 г.
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