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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава, че 27% от проектите бяха избрани заради обема на финансирането им, 
но размерът на плащанията беше много по-малък в момента на изготвяне на доклада 
(около 13%) и все още беше около 22% в края на 2010 г., т.е. приблизително 60% от 
равнището за финансовия период 2000-2006 г., след четири години изпълнение;

2. припомня, че от гледна точка на бюджета едва по-малко от една шеста от 
плащанията са били извършени към 1 юли 2010 г., междинната точка от програмния 
период 2007-2013 г.;

3. приветства увеличаването на капацитета за усвояване и изпълнението на бюджета 
за политиката на сближаване (увеличение от 79% и 62% във връзка с общото 
изпълнение на финансовите пакети за периода 2007-2013 г. през 2010 г., съответно 
за ЕФРР/РКИ и ЕСФ), което произтича, наред с другото, от последните 
законодателни промени и от оперативните програми, като накрая се постигна 
голямо ускорение и най-новите системи за управление и контрол най-после бяха 
одобрени от Комисията; подчертава, че това ускорение беше отразено в общия 
трансфер за 2010 г., което осигури за политиката на сближаване допълнително 1 
млрд. евро под формата на кредити за плащания за 2010 г.;

4. подчертава обаче, че равнището на изпълнение далеч не е еднакво за всички 
държави-членки, области на интервенция и фондове; припомня, че в края на 2010 г. 
максималната разлика в размера на плащанията между отделните държави-членки 
беше 247% за ЕФРР и РКИ, разглеждани заедно, и 303 % за ЕСФ;

5. подчертава, че трудностите, наблюдавани при използването на бюджетните 
кредити, отчасти отразяват проблема с обвързването на някои критерии от 
Лисабонската стратегия, и по-специално тези за иновациите, с усилията за 
изпълнение на тези критерии в регионите, особено изоставащите региони, в период 
на икономическа и финансова криза;

6. следователно изисква да се обърне специално внимание на по-нататъшното 
насърчаване на взаимното обучение, обмена на добри практики и укрепването на 
административния капацитет в някои държави-членки и призовава за допълнително 
обсъждане на възможностите за рационализиране на различните правила и 
приложими мерки за контрол.
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