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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. припомня, че бюджетът на ЕС представлява основно бюджет за инвестиции, като 
94 % от общия му обем се инвестира отново в държавите членки и че местните и 
регионалните органи носят отговорност за един съществен дял от публичните 
разходи в Европа;

2. подчертава, че политиката на сближаване играе решаваща роля за насърчаването на 
икономическо, социално и териториално сближаване, като стимулира работните 
места и растежа и намалява макроикономическите неравновесия;

3. призовава да се отдаде приоритет на създаването на взаимодействия между ЕС, 
държавите членки и местните и регионалните бюджети; отправя искане към 
Комисията да предостави ясни фактически данни относно начините, по които 
ролята на бюджета на ЕС би могла да бъде засилена за стимулирането на 
инвестициите на различни равнища; призовава държавите членки изцяло да 
използват на всички равнища допълнителните възможности за финансиране, 
предоставени от Европейската инвестиционна банка и от новия инструмент за 
облигации за проекти; освен това приветства факта, че прилагането на финансови 
инструменти е разширено в рамките на политиката на сближаване и обхваща всички 
тематични цели и всички фондове на общата стратегическа рамка;

4. изразява загриженост, че съкращенията във финансирането на политиката на 
сближаване в следващата МФР ще намалят капацитета на националните, 
регионалните и местните органи за инвестиции в интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж; подчертава, че финансирането на политиката на сближаване 
следва най-малко да бъде запазено на настоящото равнище;

5. изисква от институциите да подобрят съществуващите разпоредби, така че 
регионите в някои държави членки, които са особено силно засегнати от 
финансовата криза, да могат допълнително да подобрят своя капацитет за усвояване 
на структурните фондове и Кохезионния фонд и да предотвратят очакваните 
огромни по размер отменени бюджетни кредити;

6. подчертава, че обвързаността с макроикономически условия не е приемлива, тъй 
като би могла да създаде затруднения за изпълнението на политиката на сближаване 
и потенциално да създаде рискове за изпълнението на дългосрочните задължения; 
отново заявява, че въвеждането на обвързаност с макроикономически условия би 
засегнало най-нуждаещите се региони и подчертава, че местните и регионалните 
органи не следва да бъдат наказвани за трудностите, изпитвани на равнище държава 
членка; освен това подчертава своето възражение срещу резервния фонд, който би 
могъл да разубеди регионите от подбора на по-амбициозни и новаторски проекти в 
полза на проекти с по-лесно постижими цели;

7. изразява своето убеждение, че е необходима тематична концентрация върху малък 
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брой приоритети; при все това подчертава, че се изисква гъвкавост, която да 
позволява на държавите членки и регионите да реагират по най-ефективен начин на 
общите цели, като същевременно зачитат териториалните, икономическите и 
социалните особености.
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