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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи 
в своето предложение за резолюция следните предложения:

1. изразява становище, че размерът на средствата за регионална политика, записан в 
предварителния проектобюджет, съответства на потребностите на Съюза в неговите 
усилия да намали регионалните различия и да отговори на целите от Лисабон и 
Гьотеборг; следователно призовава да бъдат запазени всички бюджетни редове от 
предварителния проектобюджет или, когато е необходимо, да бъдат възстановени;

2. насърчава Комисията в усилията й да популяризира използването на новаторски 
форми на финансиране, различни от безвъзмездните средства, и инструменти за 
финансов инженеринг с цел разширяване на достъпа до финансиране за програмите 
за периода 2007-2013 г. и по-специално такива инструменти, които улесняват 
достъпа до рисков капитал, и микрокредити за малките и средни предприятия 
(МСП); във връзка с това изисква от Комисията да информира Парламента относно 
работата на подготвителното действие, което управлява от 2008 г. и което 
финансира по бюджетен ред 13.03.24, както и информация относно последващите 
мерки по това действие в бъдеще; 

3. споделя становището, наред с Комисията и Съвета, че законодателните промени, 
извършени във връзка с Европейския план за икономическо възстановяване, ще 
съдействат за превръщане на структурните фондове в ценен инструмент за 
възстановяване на европейската икономика през 2010 г.; във връзка с това 
призовава държавите-членки да следят за оптимално използване на новите 
инструменти и опростените процедури с цел ускоряване на прилагането и 
стимулиране на икономическата дейност; в допълнение, изисква държавите-членки 
да гарантират, че опростяването на процедурите няма да доведе до злоупотреба с 
обществени средства;

4. отбелязва, че за пилотния проект „Еразъм” бяха определени 2 милиона евро през 
2009 г., че пълният размер на сумата беше изплатен през 2009 г. и че за 2010 г. не са 
предвидени никакви кредити, нито плащания; изисква от Комисията да информира 
Парламента за действията, предприети във връзка с трите пилотни проекта, 
изпълнени по искане на Парламента;

5. отбелязва, че размерът на бюджетните кредити за поети задължения, определени за 
целта „Регионална конкурентоспособност и заетост”, е намален с 372 536 823 евро 
за 2010 г. в сравнение с 2009 г. и поставя въпроса дали това намаление отговаря на 
потребността да се стимулира икономиката и да се създадат работни места в 
развитите икономики на Европа с цел запазване и повишаване на 
конкурентоспособността на световно равнище.
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КРАТКА ОБОСНОВКА

Както комисията многократно е посочвала, при съставянето на бюджетните си 
прогнози Европейската комисия оценява бюджетните потребности, като взема 
предвид решенията на Европейския съвет, Междуинституционалното споразумение 
(МИС), дължимите суми по проекти, които се приключват по предходни програмни 
периоди, реалните задължения за плащане и възможните искания за авансови 
плащания за текущия период. Така общият размер на плащанията нараства с 4,1%, 
което включва, от една страна, междинни плащания, а от друга - неизпълнени поети 
задължения за програмния период 2000-2006 г. Междинните плащания 
представляват голямата част от плащанията през 2010 г., тъй като оперативните 
програми навлизат в етап на ефикасно функциониране, а въведеното със 
законодателните промени опростяване на процедурите започва да действа.

Комисията ни уведомява, че бюджетът за кохезионната политика за 2010 г. има за 
цел да ускори изпълнението с цел подпомагане на пълното възстановяване от 
икономическата криза. Следователно се предвижда засилено използване на 
финансови инструменти, като например JASPERS, за насърчаване на започването на 
големи проекти и необходимото препрограмиране за подпомагане на инвестициите в 
енергийна ефикасност, технологии, основани на ниско равнище на въглерод и 
възобновяеми енергийни източници, и мерки за борба с изменението на климата. В 
допълнение, съгласно принципа на ускоряване, бюджетните кредити за плащания 
възлизат на 30 928,2 милиона евро (включително Кохезионния фонд), изцяло 
предназначени за междинни плащания.

През 2009 г. по инициатива на комисията по регионално развитие Парламентът 
изиска създаването на три пилотни проекта, насочени към интегриране на ромските 
общности, насърчаване на регионалната политика на ЕС на световно равнище и 
програма „Еразъм” за определени с избори местни и регионални представители. На 
този ранен етап от законодателния мандат и в интерес на гарантиране на добро 
финансово управление, Вашият докладчик счита, че преди да бъдат предложени 
нови пилотни проекти, комисията следва да бъде информирана възможно най-
подробно за действията, предприети в изпълнение на финансираните от бюджета за 
2009 г. проекти. 
В заключение, в момент, когато европейското икономическо възстановяване е все 
още в начална фаза и е силно зависимо от мащабните държавни разходи и въпреки 
механичния начин, по който се управляват средствата за кохезионната политика, 
изглежда донякъде парадоксално, че размерът на поетите  задължения, 
предназначени за целта „Регионална конкурентоспособност и заетост” в рамките на 
Европейския фонд за регионално развитие, е намален с 372 536 823 евро в сравнение 
с 2009 г. Поради това е основателно да се зададе въпросът дали това намаление 
отговаря на потребността от икономическо насърчаване и създаване на работни 
места в развитите икономики на Европа с цел поддържане и повишаване на 
конкурентоспособността на световно равнище.


