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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. приветства предложението на Комисията за обща стратегическа рамка за 
сътрудничество, включваща ЕФРР, Кохезионния фонд, ЕСФ, ЕФР и ЕЗФРСР, което 
е от съществено значение за гарантирането на по-добра стратегическа координация 
и по-добро постигане на целите на „ЕС 2020“;

2. решително подкрепя Европейския социален фонд, включен в политиката на 
сближаване като средство за осигуряване на интегриран подход и избягване на 
секторизацията; препоръчва, като се запази сегашната структура на фонда, 
извършването на преоценка на неговото функциониране и приоритети, с цел да се 
осигури интеграция между икономическото и социалното сближаване;

3. признава, че интегрираното планиране ще доведе до известна хармонизация на 
правилата, управляващи програмите на структурните фондове, и съответно до 
опростяване на процедурите; изразява убеждение, че този процес ще улесни 
участието на партньорите в съфинансирани проекти и ще позволи да се избегне 
прекомерната административна тежест и неефективното разпиляване на 
финансовите средства;

4. подчертава, че опростяването, което е от решаващо значение за една успешна 
политика на сближаване, следва да се извършва на национално и регионално 
равнище, като по този начин ще се подобряват резултатите; приканва Комисията да 
предложи по-опростена структура за политиката в бъдеще, която да е основана на 
по-голяма гъвкавост, пропорционалност и видимост при използването на средства 
от фондовете, с цел да се улесни тяхното пълноценно и бързо усвояване;

5. застъпва се за политика на сближаване, която да е ориентирана в по-голяма степен 
към постигането на резултати и да е по-слабо съсредоточена върху редовността на 
разходите и процедурите, но която да постига ефективен баланс между качеството 
на интервенциите и финансовия и административния контрол; препоръчва 
въвеждането на подходящи механизми за оценка за подобряване на 
институционалния и административния капацитет на органите, които отговарят за 
управлението на програмата, което ще допринесе за качеството на разходите и ще 
намали нивото на грешките;

6. настоятелно призовава за по-тясно взаимно допълване между фондовете на ЕС и 
финансирането на национално, регионално и местно равнище като необходимо 
условие за подобряване на координацията и ефективността при използването на 
наличните ресурси.
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