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КРАТКА ОБОСНОВКА

Както се предвижда в член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
и Протокол № 28 към него, Кохезионният фонд подпомага държавите членки, чийто 
БНД на глава от населението е по-нисък от 90 % от средния за ЕС–27 при 
инвестирането в трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) и в околната среда. В 
приложение на Договора предложението на Европейската комисия предвижда, че в 
областта на околната среда Кохезионният фонд ще подкрепя инвестициите в 
приспособяването към изменението на климата и предотвратяването на рискове, 
инвестициите в секторите на водите и отпадъците и градската среда. Инвестициите в
енергетиката също имат право на подкрепа, при условие че носят положителни ползи за 
околната среда. Според предложението на Комисията в областта на транспорта 
Кохезионният фонд ще подпомага инвестициите в най-важните елементи на 
трансевропейската транспортна мрежа, както и в транспортните системи с ниски 
въглеродни емисии и в градския транспорт.

Европейската комисия предлага за този фонд да бъдат разпределени 68,7 милиарда 
евро (в постоянни цени за 2011 г.) Съответният размер не се уточнява в настоящия 
регламент относно Кохезионния фонд, а в член 84 от предлагания регламент за 
определяне на общоприложими разпоредби за всички фондове [РОР]1. За сравнение в 
настоящата многогодишна финансова рамка за Кохезионния фонд бяха разпределени 
приблизително 71 милиарда евро (в постоянни цени за 2011 г.). 

(в млрд. евро, постоянни цени 
от 2011 г.)

МФР за периода 
2007–2013 г.

МФР за периода 
2014–2020 г.

Промяна

ЕФРР 203 183 - 10 %
ЕСФ 78 84 + 8 %
Кохезионен фонд 71 69 - 3 %
Общо 354 336 - 5,3 %
Поради закръгляването е възможно сборът от цифрите да не съвпада с данните, посочени в графа 
„Общо“

Докладчикът изразява съжаление относно това намаление и припомня убеждението, 
изразено от Европейския парламент в неговата резолюция от 8 юни 2011 г., че „за 
следващата МФР е необходимо увеличение на средствата в размер на поне 5 %“ в 
сравнение с равнището за 2013 г., за да бъдат постигнати договорените политически и 
правни цели и че „сумите, които са разпределени за [политиката за сближаване] за 
текущия програмен период, следва най-малко да бъдат запазени и през следващия 
период“.

Освен това, 10 от 68,7-те милиарда евро ще бъдат заделени за финансирането на 
основни транспортни мрежи в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ). 

                                               
1 COM(2011) 615.
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Следва да се отбележи, че посочените 10 милиарда евро остават разпределени за 
държавите членки, чийто БНД на глава от населението е по-нисък от 90 % от средния за 
ЕС–27, но те ще бъдат директно разпределени за основни проекти от 
трансевропейската транспортна мрежа във въпросните държави и приспаднати от 
съответните национално разпределени средства на пропорционална база. Освен това 
следва да се подчертае, че тези проекти ще бъдат съобразени с преразгледаните насоки 
по отношение на трансевропейските транспортни мрежи, които се обсъждат 
понастоящем. В заключение, посочените 10 милиарда евро ще се ползват от по-
изгодните условия за финансова подкрепа, които се предвиждат от Кохезионния фонд 
(по-висок процент на съфинансиране, възлизащ на 85 %, в сравнение с 50-те процента, 
предвиждани от Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да включи 
в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. припомня своята резолюция от 8 
юни 2011 г. относно „Инвестиция за 
бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа1; отново 
заявява, че са необходими достатъчно 
допълнителни средства в следващата 
МФР, за да може Съюзът да постигне 
настоящите политически 
приоритети, като също така 
изпълни новите задачи, предвидени в 
Договора от Лисабон, както и да 
реагира на непредвидени събития; 
изтъква, че дори при увеличаване на 
средствата за следващата МФР с 
поне 5 % спрямо равнището от 2013 г. 
ще може да бъде направен само 
ограничен принос към постигането на 
договорените цели на Съюза и 
поетите от него ангажименти, 
както и на принципа за солидарност 
на Съюза; призовава Съвета, в случай 
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че той не споделя този подход, да 
посочи ясно кои от неговите 
политически приоритети или 
проекти биха могли да бъдат изцяло 
изоставени, въпреки доказаната си 
европейска добавена стойност;
_________________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1б. припомня по-специално, че в 
своята резолюция от 8 юни 2011 г., 
озаглавена „Инвестиция за бъдещето: 
нова Многогодишна финансова рамка 
(МФР) за конкурентоспособна, 
устойчива и приобщаваща Европа“, 
Европейският парламент изтъкна, че 
„успешната и силна политика на 
сближаване се нуждае от подходящо 
финансово обезпечаване“, и заключи, 
че „сумите, разпределени за нея за 
текущия програмен период, следва 
поне да бъдат запазени и през 
следващия период“;

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В своята Резолюция от 8 юни 
2011 г. относно „Инвестиране в 
бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“, Европейският 
парламент подчерта „европейската 
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добавена стойност от политиката 
на сближаване, тъй като тя 
представлява добре установен 
механизъм за създаване на растеж и 
работни места, както и основен 
инструмент за сближаване, 
устойчиво развитие и солидарност, и 
е една от най-важните, видими и 
успешни политики на Съюза в 
продължение на десетилетия“. 
Европейският парламент изтъкна 
обаче, че съвременната политика на 
сближаване трябва да предприеме 
редица структурни реформи, по-
специално с цел опростяване, да 
отговоря на основните 
предизвикателства, пред които се 
изправя Съюзът, и да насърчава 
допълнителните взаимодействия с 
други политики и инструменти по 
места. Европейският парламент 
изрази своето убеждение, че 
политиката на сближаване на ЕС 
следва да продължи да обхваща целия 
ЕС, предоставяйки достъп до ресурси, 
опит и подпомагане на всички региони 
на ЕС.

Обосновка

Параграф 64 от резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно 
„Инвестиране в бъдещето: Нова многогодишна финансова рамка за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) В своята резолюция от 8 юни 
2011 г. Европейският парламент 
освен това подчерта, че успешната и 
силна политика на сближаване се 
нуждае от подходящо финансиране, 
като сумите, разпределени за нея за 
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текущия програмен период, следва 
поне да бъдат запазени и през 
следващия период, за да се увеличат 
усилията за намаляване на 
различията в степента на развитие 
на регионите на ЕС. По време на МФР 
за 2007–2013 г. за Кохезионния фонд 
бяха разпределени 71 милиарда евро (в 
постоянни цени от 2011 г.). 
Комисията обаче предлага за периода 
2014–2020 г. да бъдат разпределени 
68,7 милиарда евро (в постоянни цени 
за 2011 г.), което се равнява на 
намаление с 3% спрямо периода 2007–
2013 г.

Обосновка

Параграф 67 от резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно 
„Инвестиране в бъдещето: Нова многогодишна финансова рамка за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С Регламент (ЕС) № […]/2012 of […] 
за определяне на общовалидни 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, обхванати от общата 
стратегическа рамка, и за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд и за 
отменяне на Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 [Регламент за общите 
разпоредби — РОР] се установява нова 
обща рамка за действието на 
структурните фондове и на 

(2) С Регламент (ЕС) № […]/2012 of […] 
за определяне на общовалидни 
разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство, обхванати от общата 
стратегическа рамка, и за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд 
за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд и за 
отменяне на Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006 [Регламент за общите 
разпоредби — РОР] се установява нова 
обща рамка за действието на 
структурните фондове и на 
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Кохезионния фонд. Необходимо е да се 
посочат специфичните цели на 
Кохезионния фонд във връзка с новата 
рамка за неговото прилагане и във 
връзка с целта, която е определена по 
отношение на него в Договора.

Кохезионния фонд. Необходимо е да се 
посочат специфичните цели на 
Кохезионния фонд във връзка с новата 
рамка за неговото прилагане и във 
връзка с целта, която е определена по 
отношение на него в Договора. Следва 
да бъдат насърчавани и 
допълнителните взаимодействия 
между Кохезионния фонд и други 
инструменти и програми на ЕС, 
свързани с транспорта, 
енергетиката, климата и 
политиката в областта на околната 
среда.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Посредством Кохезионния фонд 
Съюзът може да допринесе за 
дейности, свързани с постигането на 
целите на Съюза в областта на околната 
среда, определени с членове 11 и 191 от 
Договора.

(3) Посредством Кохезионния фонд 
Съюзът следва също така да допринесе 
за дейности, свързани с постигането на 
целите на Съюза в областта на околната 
среда, определени с членове 11 и 191 от 
Договора.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Проектът за трансевропейска 
транспортна мрежа, финансиран от 
Кохезионния фонд, трябва да отговаря 
на насоките, приети с Решение № 
661/2010/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 7 юли 2010 
година относно насоките на Съюза за 
развитието на трансевропейската 
транспортна мрежа. За да се 
концентрират усилията, следва да се 

(4) Проектът за трансевропейска 
транспортна мрежа, финансиран от 
Кохезионния фонд, трябва да отговаря 
на насоките, посочени в Регламент 
(ЕС) № […]/20121 относно насоките на 
Съюза за развитието на 
трансевропейската транспортна мрежа. 
За да се концентрират усилията, следва 
да се даде приоритет на проекти от общ 
интерес, както е определено в 
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даде приоритет на проекти от общ 
интерес, както е определено в 
посоченото решение.

посоченото решение. 

______________
1 ОВ L ... “

Обосновка

Следва да се направи позоваване на насоките за трансевропейската транспортна 
мрежа, който се договарят понастоящем.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Също така е важно да се осигури 
надеждно финансово управление на 
програмата и да се гарантира, че тя 
се изпълнява по възможно най-
ефективния и удобен за ползвателите 
начин, като същевременно се осигури 
правна сигурност и достъпност на 
инструмента за всички участници. 
Тъй като дейностите по Кохезионния 
фонд се управляват съвместно, 
държавите членки следва да се 
въздържат от добавяне на 
допълнителни правила, които 
усложняват използването на 
средствата от бенефициера.
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