
AD\854605BG.doc PE452.620v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2010/2139(INI)

27.1.2011

СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно доклада за 2010 г. относно изпълнението на програмите на 
политиката на сближаване за периода 2007-2013 г.
(2010/2139(INI))

Докладчик по становище: José Manuel Fernandes



PE452.620v02-00 2/6 AD\854605BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\854605BG.doc 3/6 PE452.620v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че политиката на сближаване е основен инструмент за насърчаване на 
икономическото и социалното сближаване с цел предприемане на мерки за 
намаляване на регионалните неравенства, за насърчаване на истинска конвергенция 
и за стимулиране на растежа и заетостта, както и за оказване на помощ за постигане 
на целите, свързани с околната среда;

2. подчертава, че равнището на инвестиции в областта на околната среда не нараства, 
както беше предвидено, както показва броят на избраните проекти, който не 
надвишава 21% от общия брой, предвиден в програмите;

3. счита, че инвестициите в областта на здравната инфраструктура бележат добър 
напредък и че съществува положителна връзка между политиката на сближаване и 
структурните реформи в сектора на здравеопазването; тази положителна връзка 
трябва да бъде отчитана при определянето на инвестиционните приоритети за 
следващия програмен период;

4. подчертава, че инвестициите в железопътния отрасъл не напредват планомерно и 
че при усвояване на 22,5% от всички предвидени в програмите средства изостават в 
значителна степен от проектите, избрани в железопътния отрасъл (34%), което от 
своя страна не допринася в достатъчна степен за обезвъглеродяването на 
транспорта;

5. призовава към по-ефективно изпълнение на програмите в областта на околната 
среда, по-специално в трансверсалните области, които предоставят европейска 
добавена стойност, като например действия за борба и смекчаване на изменението 
на климата и приспособяване към  него, инвестиране в по-чисти технологии и 
технологии с ниско съдържание на въглерод, дейности за борба със замърсяването 
на въздуха и водата, дейности за опазване на биологичното разнообразие, 
разширяване на железопътните мрежи, насърчаване на енергийната ефективност, 
особено в строителния отрасъл, и на възобновяемите енергийни източници с цел 
постигане на целите на „ЕС 2020” и насърчаване на създаването на 
екологосъобразни работни места и екологосъобразна икономика;  в допълнение 
към това подчертава решаващата роля на политиката на сближаване за постигането 
на целите; призовава за бързо осъществяване на вече избраните проекти и за 
ускоряване на подбора на качествени проекти;

6. призовава за използване на средствата за предотвратяване на екологични 
катастрофи и/или за бързо реагиране и настоятелно призовава държавите-членки да 
ускорят инвестициите в областта на превенцията и възстановяването на 
индустриални площи и заразени земи, като се има предвид ниската им степен на 
изпълнение;



PE452.620v02-00 4/6 AD\854605BG.doc

BG

7. подчертава, че политиката на сближаване е един от инструментите, който следва да 
спомогне за създаването на подходяща финансова рамка за предотвратяване на 
природни бедствия и на бедствия, предизвикани от човека, с подпомагане и 
предоставяне на връзка между този и други инструменти, като например 
политиката за развитие на селските райони, регионалната политика, фонд 
"Солидарност" и Седмата рамкова програма; с оглед на това изисква 
предотвратяването на бедствия да бъде взето предвид във финансовата перспектива 
за периода след 2013 г.;

8. призовава за по-добро прилагане на програмите в областта на насърчаване на 
здравеопазването и предотвратяването на заболяванията в съответствие със 
стратегическите насоки на Общността, в допълнение към здравната 
инфраструктура, като значителни фактори за намаляване на неравенствата по 
отношение на здравето;

9. призовава Комисията да обмисли как текущите програми могат да спомогнат за 
разрешаването на нарастващите неравенства по отношение на здравето в регионите 
и между тях, тъй като те са основни пречки за социалното сближаване и 
социалното приобщаване в контекста на програмата "ЕС 2020" в областта на 
борбата срещу бедността;

10. призовава Комисията да насърчава разбираемостта и гъвкавостта на правилата, 
регулиращи изпълнението на програмите, и да предоговори размерите на 
съфинансиране, когато държавите-членки поискат това, като взема предвид 
„регионите на конвергенция”, по-конкретно най-слабо развитите региони на 
държавите-членки, ползващи средства от Кохезионния фонд, и регионите, 
намиращи се в постоянно необлагодетелствано положение в географско или 
природно отношение, като например най-отдалечените региони; призовава 
информацията, свързана с одобряването и изпълнението на проектите от фондовете 
на политиката на сближаване, да бъде налична в реално време, чрез възможно най-
подробна обща класификация на териториалните единици за статистически цели 
(NUTS), по целесъобразност NUTS 3, в интернет сайт, до който достъп има цялата 
общественост, като по този начин се насърчава прозрачността и стриктния контрол 
на управлението на средствата от политиката на сближаване;

11. подчертава необходимостта от подход към политиката на сближаване, който да е
ориентиран към резултатите, посредством определянето на ясни и измерими цели и 
показатели за резултатите; изтъква потребността от навременно и пълно 
представяне на точна информация относно показателите и напредъка към 
съгласуваните цели от всички държави-членки в годишните им доклади, за да се 
даде възможност за по-добро разбиране на програмното съдържание и по-добро 
наблюдение на напредъка в изпълнението;

12. отчита липсата на данни относно договорените и заплатените проекти в 
стратегическия доклад за 2010 г; следователно призовава Комисията да представи 
данни, които да дават възможност да се оцени истинското прилагане на политиката 
на сближаване посредством надеждни показатели като окончателни плащания по 
проектите, постигане на целите на проектите и тяхната свързаност със съответната 
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политика на стратегията "ЕС 2020";

13. призовава Комисията да отпусне финансиране за програми, насочени към 
възстановяването на градовете и подобряване на екологичните условия, 
включително проекти за качество на водата; 

14. призовава Комисията да подобри информацията в регионите относно 
възможностите, които предоставя Европа за новаторство в областта на 
екологичните технологии, и подчертава необходимостта от прилагане на мерки за 
облекчаване на участието на МСП;

15. призовава за по-добро координиране и интегриране на програмите за 
инфраструктурно сближаване в различни области, включително ИКТ и 
енергетиката, чрез по-добро планиране на национално, регионално и местно 
равнище с цел да се постигне намаляване на разходите и по-добра защита на 
околната среда; 

16. изтъква необходимостта от опростяване и по-бързо отпускане на средства и 
плащания на крайните бенефициенти, като същевременно се гарантира добро 
финансово управление;

17. отчита скромното въздействие на програмите за сближаване върху националните 
икономически показатели, включително БВП, и изтъква, че закъсненията в 
прилагането на политиката на сближаване се дължат отчасти на прекалената 
строгост на процедурите; затова подчертава потребността от подобряване на 
ефективността на политиката на сближаване, включително чрез намаляване на 
бюрокрацията и хармонизиране на действащите процедури и методи на 
възстановяване на разходи на бенефициентите; подчертава необходимостта от 
постигане на баланс между опростяването на бюрократичните процедури и борбата 
с измамите;

18. подчертава необходимостта от увеличаване на стимулиращия ефект на бюджета на 
ЕС по отношение на програмите за сближаване чрез нови форми на финансиране 
на инвестиции, включително посредством новаторски начини за комбиниране на 
безвъзмездни средства и заеми, отваряне на нови пазари за различни форми на 
публично-частни партньорства и широко прилагане на експертния опит на 
международни финансови институции;

19. изтъква, че политиката на сближаване следва да продължава да засилва 
трансгранични, транснационални и междурегионални форми на сътрудничество; 
следователно подчертава потребността от преразглеждане и опростяване на 
текущите условия за трансгранично сътрудничество.
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