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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. припомня, че сближаването е една от целите на Съюза, посочени в член 3 от 
Договора за Европейския съюз, че то е определено в член 174 от ДФЕС и е в 
обхвата на споделените правомощия на Съюза и държавите членки; подчертава, 
че политиката на сближаване е една от най-важните политики на Съюза и негова 
основна публична инвестиционна политика с бюджет от 351,8 милиарда евро в 
МФР за периода 2014 – 2020 г., което е една трета от МФР, че тя следва да 
продължи да бъде такава в следващата МФР, без да се прилагат нови съкращения, 
и че новите инициативи на Съюза трябва да бъдат съчетани с нови финансови 
ресурси в подходящ размер и да се разглеждат съобразно процедурата за 
съвместно вземане на решение;

2. подчертава, че политиката на сближаване се основава на политика на 
солидарност, преследваща своята определена в Договора цел за насърчаване и 
подкрепа на цялостното хармонично развитие на държавите членки и регионите, 
че тя насърчава междурегионалното сътрудничество и цели намаляване на 
икономическите, социалните и териториалните различия между и в рамките на 
регионите на Съюза, както и гарантиране, че няма изоставени региони, като се 
отчитат демографските предизвикателства; счита, че тя поражда растеж и създава 
работни места в целия Съюз, както и че постига основни цели и приоритети на 
Съюза, включително целите в областта на климата и енергетиката, също както и 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; отбелязва, че принципът на 
допълняемост може да осигури балансирано използване на структурните фондове 
в съчетание с всички налични източници, включително финансовите 
инструменти;

3. приветства факта, че не са необходими допълнителни бюджетни кредити за 
плащания за периода 2007 – 2013 г. и че с подобреното изпълнение на плащанията 
и с повишения процент на избраните проекти е постигнат нормален ритъм на 
работа и са достигнати най-накрая и допълнително повишени равнищата на 
подбор на проекти по места от предходния програмен период, като от септември 
2019 г. се отчитат 83%; отбелязва обаче големите различия между държавите 
членки във връзка с този процент и призовава Комисията да продължи да 
подпомага държавите членки, които изостават в подобряването на резултатите си;

4. отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения с 2,5% по 
подфункция 1б в проектобюджета за 2020 г. спрямо бюджета на ЕС за 2019 г., 
докато бюджетните кредити за плащания като цяло бяха увеличени с 6,4%;

5. призовава Съвета и Комисията да вземат под внимание поуките от този програмен 
период и да избягват нови кризи в областта на плащанията и забавяне на 
плащанията в бъдеще; обръща внимание на факта, че забавеното започване на 
програмите и изпълнение доведе до натрупване на искания за плащане;

6. подчертава, че най-отдалечените региони, посочени в член 349 от ДФЕС, се 
възползват от специфични мерки, особено в контекста на политиката на 
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сближаване, по отношение на условията за достъп до силно необходимите и 
много важни финансови средства за насърчаване на устойчиво развитие и 
съответно постигане на целите за устойчиво развитие, с оглед на своето 
икономическо и социално положение, високото структурно въздействие на 
географската си отдалеченост и специфичните за тях последици, свързани с 
изменението на климата;

7. припомня, че политиката на сближаване е един от най-важните инструменти за 
работа по приоритетите, посочени в проектобюджета на Комисията за 2020 г.; 
подчертава възвръщаемостта на инвестициите в политиката на сближаване, тъй 
като всяко инвестирано евро генерира 2,74 EUR в растеж и нови работни места;

8. отново потвърждава, че за да се постигнат целите на политиката на сближаване, 
регионалните, местните, градските и другите органи трябва да работят заедно и да 
установят диалог с организациите на гражданското общество, включително 
университети, екологични организации и групи, които представляват етническото 
и религиозното многообразие, различните възрастови групи, хората с увреждания, 
хората с различна сексуална ориентация или полова идентичност;

9. припомня, че политиката на сближаване е полезен инструмент в подкрепа на 
приемането и интеграцията на мигрантите, и настоява, че бюджетът на ЕС за 
2020 г. следва да допринесе за справяне с предизвикателствата, свързани с 
миграцията, в дух на солидарност;

10. призовава за препрограмиране на инициативата за младежка заетост вследствие 
на споразумението от бюджетната процедура от 2019 г. за значително 
увеличаване на равнището на бюджетните кредити за поети задължения; настоява 
за финансирането на конкретни мерки, чиято цел е ограничаване на напускането 
на по-слабо развитите региони от младите хора;

11. изразява загриженост относно последиците от евентуално излизане на 
Обединеното кралство от ЕС без споразумение, и по-специално относно 
възможното отрицателно въздействие върху политиката на сближаване и 
трансграничните региони; подчертава значението на преговорите по следващата 
МФР и настоятелно призовава в този контекст за максимално ограничаване на 
бюджетните последици от излизането на Обединеното кралство от ЕС върху 
политиката на сближаване;

12. отново подчертава значението на укрепването на административния капацитет на 
местните и регионалните органи, което е много важен елемент за правилната 
подготовка и изпълнение на проектите по места;

13. отбелязва, че бюджетната 2020 година е последната от периода на изпълнение на 
действащата МФР, и поради това подчертава значението на подготовката и 
гладкото адаптиране към новия финансов период;

14. изразява загриженост, че целта за изразходване на 20% от бюджета на ЕС в МФР 
за периода 2014 – 2020 г. за действия във връзка с климата няма да бъде 
постигната, и настоятелно призовава Комисията да увеличи значително дела на 
разходите във връзка с климата за 2020 г.; призовава държавите членки и 
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регионите надлежно да вземат предвид важния принос на политиката на 
сближаване за инвестициите за опазване на климата и за постигане на целта на 
Съюза по отношение на разходите във връзка с климата, като същевременно 
отдават по-голямо внимание на необходимостта от преодоляване на недостига на 
бюджетни средства за борба с изменението на климата в размер на 3,5 милиарда 
евро и необходимостта от избягване на изразходването на публични средства за 
изкопаеми горива, за да се постави по-силен акцент върху борбата с изменението 
на климата с оглед на изпълнението на Парижкото споразумение;

15. счита, че следва да се предостави достатъчна подкрепа за действия със специален 
акцент върху аспекта, свързан със здравето и околната среда, който би могъл да 
произтече също от изисквания, свързани с енергийния преход, например 
извеждането от експлоатация на ядрените електроцентрали; припомня 
необходимостта зависещите от въглищата 41 региона да декарбонизират своята 
икономика чрез преквалификация и повишаване на квалификацията на 
работниците във въгледобивния сектор и да се осигури справедлив преход към 
устойчива икономика чрез създаването на фонд за справедлив преход, чрез който 
се предоставят достатъчно ресурси в бюджета, така че да се осигури справедлив и 
честен преход към нисковъглеродна икономика до 2050 г.;

16. отбелязва, че по отношение на трансферите в полза на Механизма за свързване на 
Европа 2020 г. ще бъде втората година, през която може да бъде поискано 
допълнително предварително финансиране за действия, започнати през 2014, 2015 
или 2016 г., и последната година, през която ще могат да се преразпределят 
неусвоени ресурси;

17. подчертава, че политиката на сближаване не следва да бъде обект на трансфери, 
които биха могли да застрашат способността на структурните и инвестиционни 
фондове да постигнат своите цели;

18. отбелязва, че финансирането на Програмата за подкрепа на структурните 
реформи ще бъде обезпечено чрез общия марж за поетите задължения; 
предупреждава, че евентуалните увеличения на финансирането не следва да бъдат 
за сметка на политиката на сближаване; припомня, че новите инициативи на 
Съюза следва да се финансират с нови, допълнителни ресурси, а не за сметка на 
дългогодишните политики на Съюза; отбелязва, че е възможно политиката на 
сближаване и икономическото управление да имат различни цели и че реформите 
следва надлежно да отчитат териториалното въздействие;

19. изразява съжаление във връзка с намаляването на бюджетните кредити на 
Кохезионния фонд в сравнение с предходния програмен период и отбелязва 
рисковете от задълбочаване на разликите в развитието по отношение на основната 
инфраструктура, и по-специално транспортната инфраструктура; призовава за по-
гъвкави бюджетни механизми, за да се улесни преразпределянето на 
финансирането в полза на допълнителните инвестиции за основната 
инфраструктура, и особено инфраструктурата на трансевропейската транспортна 
мрежа, като движещата сила на икономическото, социалното и териториалното 
приобщаване на равнището на Съюза в държавите членки, чието развитие 
очевидно изостава;
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20. призовава Комисията и държавите членки да осигурят прозрачното, справедливо 
и отговорно използване на ресурсите на Съюза.
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