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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. счита за необходимо да се прави разлика между разискванията относно МФР и тези 
относно единно правно основание за политиките на ЕС, включително по отношение 
на политиката на сближаване, като се имат предвид разпоредбите на Договорите и 
ролята на Европейския парламент в двата процеса; 

2. счита, че работата по МФР не следва при никакви обстоятелства да оказва влияние 
върху работата по регламенти, определящи приложното поле на подкрепа и 
правилата за прилагане на отделните фондове, и че следователно следва да зачита 
ролята на Европейския парламент в преговорите относно правното основание за 
политиката на сближаване; изразява дълбоко съжаление по повод на факта, че 
преговорите относно МФР за периода 2014 – 2020 г. не следваха този принцип, 
вследствие на което работата по МФР оказа значително влияние върху 
законодателните преговори относно регламентите за политиката на сближаване 
както по отношение на съдържанието, така и по отношение на времевия график;

3. подчертава, че разискванията относно ресурсите за политиката на сближаване 
следва да се основават на анализ на потребностите и да вземат предвид  оценката на 
прилагането на политиката в предишния програмен период; припомня, че 
политиката на сближаване е насочена към привличане на инвестиции и насърчаване 
на растежа и по тази причина ще нарасне значението й като инструмент на ЕС за 
подпомагане на растежа, за създаване на работни места, стимулиране на публичните 
инвестиции и намаляване на социалните неравенства;

4. изтъква, че разпределянето на ресурсите между отделните години на МФР 
(определяне на таваните) следва да се съобразява с динамиката на политиката на 
сближаване, по-специално с процесите на програмиране и прилагане и момента на 
окончателното приключване на програмите, за да се осигури възможно най-точно 
равнище на плащания за всяка година;

5. изразява дълбока загриженост по повод на факта, че размерът на неплатени сметки 
в края на годината се увеличава непрекъснато и счита, че политиката на сближаване 
е засегната в най-голяма степен от недостига на средства в бюджета на ЕС; по тази 
причина призовава за структурна реформа на бюджета на ЕС, в т.ч. реформа на 
собствените средства.


