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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 ЕС, както е посочено в член 3 от 
Договора за Европейския съюз и както е определено в член 174 от ДФЕС, и че то 
е в обхвата на споделените правомощия на ЕС и държавите членки; подчертава, 
че политиката на сближаване е една от най-важните политики на ЕС и негова 
основна публична инвестиционна политика с бюджет от 351,8 милиарда евро за 
периода 2014 – 2020 г., което е една трета от многогодишната финансова рамка 
(МФР);

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, 
и че тя цели намаляване на икономическите, социалните и териториалните 
различия между и в рамките на регионите на ЕС, както и гарантиране, че няма 
изоставени региони; счита, че тя поражда растеж и създава работни места в 
Съюза, както и че постига основни цели и приоритети на Съюза, включително 
целите в областта на климата и енергетиката, интелигентния, устойчив и 
приобщаващ растеж;

3. припомня, че политиката на сближаване е един от най-важните инструменти за 
работа по приоритетите, посочени в проектобюджета на Комисията за 2020 г.;

4. приветства факта, че не са необходими допълнително бюджетни кредити за 
плащания за периода 2007 – 2013 г. и че с подобреното изпълнение на 
плащанията и повишения процент на избраните проекти беше постигнат 
нормален ритъм на работа и бяха достигнати равнищата от предходния 
програмен период, като се отчитат 75% от януари 2019 г.;

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

6. призовава Комисията и Съвета да вземат под внимание поуките от този 
програмен период и да избягват нови кризи в областта на плащанията;

7. 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;

8. отбелязва, че финансирането на Програмата за подкрепа на структурните 
реформи ще бъде обезпечено чрез общия марж за поетите задължения; 
предупреждава, че евентуалните увеличения не следва да бъдат за сметка на 
политиката на сближаване;
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9. призовава за препрограмиране на инициативата за младежка заетост вследствие 
на споразумението от бюджетната процедура от 2019 г. за увеличаване на 
равнището на бюджетните кредити за поети задължения;

10. призовава Комисията да осигури прозрачното, справедливо и отговорно 
използване на ресурсите на Съюза.


