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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи 
следните предложения в своя доклад:

А. като има предвид, че политиката на сближаване е доказала, че постига добри 
резултати по отношение на заетостта, растежа и конкурентоспособността, както е 
демонстрирано в 7-ия доклад за сближаването, и генерира допълнителен БВП в 
размер на 2,74 EUR за всяко евро от инвестираните средства на данъкоплатците;

Б. като има предвид, че в предложението си за многогодишната финансова рамка 
(МФР) за годините 2021—2027 г. Комисията предложи бюджет за политиката на 
сближаване в размер на 330,6 млрд. евро по цени от 2018 г.; като има предвид, че 
това ниво на финансиране означава намаление с 10% в сравнение с настоящата 
МФР;

В. като има предвид, че в същото време появата на нови предизвикателства и 
потвърждаването на нови приоритети, които трябва да бъдат разгледани от
Европейския съюз, означават, че делът на политиката на сближаване в общия 
бюджет на ЕС също е значително намален, от 34% на 29%;

Г. като има предвид, че в предложението на Комисията бюджетът на Кохезионния 
фонд ще претърпи намаление на финансовия пакет за 2021—2027 г. с 45%;

1. изразява съжаление, че предложението на Комисията за МФР за 2021—2027 г. не е 
достатъчно амбициозно; настоява, че бюджетът на ЕС за периода 2021—2027 г. — с 
цел поддържането на традиционните политики с положителни резултати, като 
същевременно се гарантира способността на ЕС да отговаря на новите 
предизвикателства — трябва да бъде определен на 1,3% от БНД, с цел да се 
предостави адекватно допълнително финансиране;

2. счита предложеното намаление от 10% на отпуснатите средства за политиката на 
сближаване за неприемливо; отново заявява позицията си, че МФР за периода 
2021—2027 г. трябва да осигури поне същото равнище на финансиране за 
политиката на сближаване, по постоянни цени, както в настоящата МФР;

3. отбелязва, че разделянето на различните фондове по политиката на сближаване е 
резултат от метода за разпределение, определен в проекта на регламент за 
общоприложимите разпоредби, който предвижда балансирано разпределение с 
61,6% от средствата за най-слабо развитите региони, 14,3% за регионите в преход, 
10,8% за най-развитите региони, 12,8% за държавите членки, които се ползват от 
Кохезионния фонд, и 0,4% — за допълнително финансиране за най-отдалечените 
региони;

4. изразява съжаление относно драстичното намаляване на бюджета на Кохезионния 
фонд; подчертава значението на инвестициите по Кохезионния фонд по отношение 
на намаляването на териториалните различия и постигането на напредъка към по-
голямо териториално сближаване в ЕС; препоръчва да се поддържа подходящо 
финансиране за Кохезионния фонд, без да се засягат финансовите пакети и дял, 
предвидени в политиката на сближаване за другите европейски структурни и 
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инвестиционни фондове, които също отговарят на основни европейски приоритети; 
подчертава, че е необходимо допълнително проучване и оптимизиране на полезните 
взаимодействия и взаимното допълване между фондовете на политиката на 
сближаване, InvestEU и другите финансови инструменти и централно управляваните 
програми и инициативи на ЕС;

5. призовава за наличието на достатъчен финансов пакет за ЕФРР и Кохезионния фонд 
за периода 2021—2027 г. с най-малко 272 411 млн. евро по цени от 2018 г. — тоест 
226 078 млн. евро за ЕФРР и 46 333 млн. евро за Кохезионния фонд (12,8 % от 
средствата по целта „Инвестиции за работни места и растеж“); призовава най-малко 
100 861 млн. евро по цени от 2018 г. за Европейския социален фонд + (ЕСФ+);

6. оспорва намаляването на бюджета на Кохезионния фонд чрез неговата вноска в 
размер на 10 млрд. евро по цени от 2018 г. за Механизма за свързване на Европа;

7. приветства факта, че политиката на сближаване, предложена за периода 2021—
2027 г., продължава да бъде в рамките на предложенията на Комисията политика за 
всички региони, и призовава при формулирането ѝ да бъдат взети под внимание 
териториалните реформи, задействани в периода 2016—2018 г.; подчертава важното 
териториално измерение на Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) и приноса му за сближаването, по-специално в селските райони; 
остро осъжда, следователно, предложението на Комисията за разделяне на 
разходите по ЕЗФРСР от политиката на сближаване, като има предвид, че една по-
силна връзка би била необходима за по-интегрирано и допълващо финансиране на 
регионално и местно равнище с цел преодоляване на разделението между селските и 
градските райони и опростяване за бенефициерите;

8. подчертава, че политиката на сближаване може да генерира положителни външни 
ефекти в други региони на Съюза, но че тези въздействия се различават значително 
между различните територии в зависимост от географската близост и структурата на 
икономиките на държавите членки;

9. припомня, че в 7-ия доклад за сближаването се подчертават трудностите, пред които 
са изправени регионите със средни доходи, и значението на осигуряването на 
адекватна финансова подкрепа и проценти на съфинансиране за тях; приветства 
предложението на Комисията да се запази категорията „региони в преход“ и да се 
разшири нейният обхват;

10. потвърждава последователно подържаното си становище относно значението на 
трансграничните инициативи за устойчивия растеж, благоденствието в граничните 
региони и балансираното развитие; отчита факта, че програмите за трансгранично 
сътрудничество са сред най-успешните инструменти на ЕС за финансиране; 
отбелязва със съжаление, че предложенията на Комисията предвиждат значително 
намаление на финансирането на Interreg в неговия дял от структурните фондове от 
2,75 % на 2,5 %, и призовава вместо това за дял от 3 %; счита, че в рамките на МФР 
за периода 2021—2027 г. трябва да бъде програмирано ниво на финансиране, най-
малкото равно на финансовия пакет за периода 2014—2020 г. в постоянни цени, с 
цел да се осигури достатъчно финансиране за съществуващите програми и за новата 
инициатива „Междурегионални иновационни инвестиции“ в рамките на Interreg;
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11. призовава вместо това да бъде използвана съществена част от предложеното 
финансово разпределение за инструмента за изпълнение на реформата в рамките на 
програмата за подкрепа на реформите, с цел да се увеличат финансовите средства за 
политиката на сближаване, чиято цел е социално, териториално и икономическо 
сближаване, и за пакета за Interreg в нейните рамки; призовава част от тази сума да 
се използва за увеличаване на бюджета на програмата „Европейски социален фонд 
плюс“ (ЕСФ+);

12. отбелязва, че по-ниските ставки на съфинансиране от ЕС ще затруднят 
бенефициерите в конкретни региони и по-малките или по-слабо развитите държави 
членки в осигуряването на съфинансиране за инвестиции от ЕС, че европейските 
структурни и инвестиционни фондове могат да станат по-малко привлекателни –
особено когато ставките на съфинансиране от ЕС са най-ниски — и че по-ниските 
ставки могат да доведат до затруднения за обществените бюджети на държавите 
членки, обвързани от Пакта за стабилност и растеж, особено в регионите, 
предложени съгласно новата МФР за преквалифициране към по-висока степен на 
развитие, отколкото съгласно настоящата МФР; следователно призовава за ставка на 
съфинансиране в размер на 85% за по-слабо развитите региони, 60% за регионите в 
преход, 50% за по-силно развитите региони, 85% за Кохезионния фонд и 85% за 
Европейското териториално сътрудничество/Interreg;

13. отбелязва, че разпоредбите следва да гарантират подходящ баланс между 
националните равнища на финансиране или, като алтернативен вариант, 
разширяване на обхвата на фонда, когато това е уместно;

14. приветства засилването на връзката между МФР и бюджета на ЕС с процеса на 
европейския семестър, и по-специално с доброто икономическо управление и 
структурните реформи в държавите членки, провеждани в съответствие със 
специфичните за всяка държава препоръки; в това отношение изтъква значението на 
програмата за подкрепа на реформите, за да се осигури подходяща подкрепа, 
съобразена с особеностите на съответните държави членки, за да се даде тласък на 
тяхната икономическа и инвестиционна среда;

15. приветства предложеното въвеждане на механизма за принципите на правовата 
държава, съдържащо се в предложението за регламент на Европейския парламент и 
на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко 
разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите 
членки (COM(2018)0324);

16. подчертава, че опростяването на процедурите на равнище ЕС и на национално 
равнище е задължително, за да се спазят новите правила за отмяна, така че да се 
осигури ефективно изпълнение на бюджета;

17. счита, че новите инвестиции и разпоредби относно тематичната концентрация 
следва да бъдат приведени в съответствие с местните и регионалните нужди в 
държавите членки, като се вземат предвид различните етапи на развитие на
териториите както на ниво NUTS 2, така и на ниво NUTS 3, и техните присъщи 
особености или неблагоприятни географски условия, както и като се насърчава 
истинско икономическо, социално и териториално сближаване;
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18. подчертава значителното мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на 
Европейския съюз в случаи на природни бедствия със значителни последици за 
бюджета;

19. счита, че след договарянето на Парижкото споразумение разходите, свързани с 
климата, следва да бъдат значително увеличени; приветства предложението на 
Комисията за увеличаване на дела на разходите на ЕС, които допринасят за 
постигане на целите в областта на климата, до 25% и призовава за по-нататъшни 
усилия за неговото увеличаване до 30% възможно най-скоро.
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