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КРАТКА ОБОСНОВКА

УВОДНИ БЕЛЕЖКИ:
С оглед на финансовата криза и продължаващия икономически спад Комисията, с 
подкрепата на Парламента, взе мерки за ускоряване на изразходването на средствата за 
регионално развитие в контекста на стратегията на ЕС за ефективно икономическо 
възстановяване. Това е отразено в проектобюджета за 2011 г., в който е предвидено 
увеличаване на бюджетните кредити за задължения с 3,2% и увеличаване на 
бюджетните кредити за плащания с 16,9% на сумата от 42 540,80 милиона евро. В този 
контекст Комисията ни съобщава, че в резултат от очакваното ускоряване на 
изразходването на средствата през 2010 г. изпълнението по този бюджетен ред е 
достигнало 57%. Това, в съчетание с факта, че на място програмите са достигнали 
нормален ритъм на изпълнение, може да се счита за успех. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА:
Поради това при изготвянето на своите разпоредби относно бюджета Европейската 
комисия е оценила бюджетните нужди, като е взела предвид решенията на Европейския 
съвет от 2005 г., разпоредбите на финансовата перспектива за 2007-2013 г. и МИС, 
дължимите суми по проекти, приключващи в рамките на програмния период 2000-2006 
г., очакваните искания за авансови плащания за текущия период. Докладчикът счита, че 
единствената институция, която разполага с необходимата информация, за да направи 
преглед на бюджетните нужди на всички европейски региони, е Комисията. 
Следователно той предлага всички намаления, предложени от Съвета, да бъдат 
отменени и сумите, поискани от Комисията, да бъдат възстановени.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ:
Разпределението между отделните фондове е следното:
за ЕФРР – 25,6 милиарда евро, за Кохезионния фонд – 7,7 милиарда евро и 9 милиарда 
евро за ЕСФ. Докладчикът би желал да използва тази възможност и да подчертае 
важността на ЕСФ в контекста възстановяването на регионалните икономики, като той 
представлява над 20% от наличните ресурси. Фондът е и трябва да продължи да бъде 
основен инструмент, който да се използва както от предприятията, така и от местните и 
регионалните органи при управлението на динамичните промени в икономическата 
дейност, присъщи на съвременната икономика. Поради това той трябва да бъде 
използван за установяването на един справедлив баланс между необходимостта от 
гъвкавост за деловите среди и необходимостта от сигурност на работните места, 
развитие на кариерата и обучение за работниците и служителите. Според докладчика 
той представлява задължителен елемент на всички икономически стратегии, 
ориентирани към местните условия.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА И НАПРЕДЪК КЪМ ПО-ЧИСТА И 
УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА:
Европейският план за икономическо възстановяване не е поредица от панически мерки, 
предприети в условия на безпрецедентна глобална финансова криза. Той е тясно 
свързан с предложената нова икономическа стратегия на Съюза, чиито заявени цели са 
изграждането на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи нива на 
заетост, производителност и социално сближаване. Във връзка с това са предвидени 1 
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милиард евро за финансиране на практическото изпълнение на енергийните проекти, 
договорени през 2009 и 2010 г., в областта на улавянето и съхранението на въглероден 
диоксид, вятърната енергия от разположени в морето инсталации и енергийна 
инфраструктура, както и 500 милиона евро за финансиране на проекти за широколентов 
достъп до интернет в селските райони.

НАПРЕДЪК ПО RAL (НЕИЗПЪЛНЕНИ ПОЕТИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ)
Европейската комисия заявява, че за периода 2009-10 RAL са нараснали с 16,8% и са 
достигнали 14,2 милиарда евро. Най-значителното увеличение е отбелязано при ЕФРР, 
при който RAL са нараснали на 9,8 милиарда евро, а най-високото относително 
нарастване е в областта на трансграничното сътрудничество (67,6%). 
В многогодишното финансово планиране съществуването на неизпълнени поети 
задължения, които подлежат на плащане, след като бъдат изпълнени условията за това, 
е нормално явление. Въпреки това нарастването на свързаните с трансграничното 
сътрудничество RAL с 67,6% поражда загриженост и поради това докладчикът отправя 
искане към Комисията да изясни причините за такова значително нарастване.

ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ, ОЧАКВАНИ ЗА 2011 Т.:
В списъка на очакваните политически резултати, публикуван от Европейската комисия, 
от особено значение е привеждането на политиката в съответствие с визията за Европа 
2020 по отношение на насърчаването на интелигентен, по-екологичен и конкурентен 
растеж на регионалните икономики. В това отношение целта на Комисията да повиши 
осведомеността и отговорността за целите на „ЕС 2020“ на националните и 
регионалните органи е от особена значимост. От също толкова голямо значение е 
ударението, което Комисията поставя върху централната роля на нашата политика в 
стратегията на Съюза за изход от кризата. 
През периода 2009-2010 Комисията, с ентусиазираната подкрепа на Парламента, 
разработи концепцията за макрорегионите. От особена важност през 2011 г. ще бъде 
развитието на тези макрорегиони, като ударението се поставя върху стратегията за 
Балтийско море във всичките й аспекти, включително пилотния проект за улесняване 
на сътрудничеството с Русия, и правилното изпълнение на стратегията за Дунавския 
макрорегион.

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ
Тази година членовете на комисията внесоха голям брой потенциални пилотни проекти 
(16), като част от тях са свързани със специфичните нужди на Дунавски макрорегион, 
включително един, представен от мен в настоящото становище, който се надявам 
комисията да подкрепи.
Заглавието на пилотния проект, който бих искал да внеса, е:
Към обща регионална идентичност и помирение на нациите от Дунавския 
макрорегион. Проектът предвижда: програми за обучение и организиране на младежки 
семинари с цел подчертаване на общата регионална идентичност на нациите, 
населяващи Дунавския макрорегион, които програми ще допринесат чрез гражданско 
обучение и възможности за културен обмен за прогресивното, устойчиво и 
ориентирано към бъдещето съвместно съществуване в Европа. По този начин 
пилотният проект ще допринесе за социалната и икономическата стабилност в 
съответните региони, включително чрез дейности за насърчаване на сближаването 
между общностите, и ще подчертае добавената стойност на транснационалното 
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сътрудничество. 
Той ще обхване Дунавския макрорегион и съседните страни в съответствие с 
Европейската политика за съседство. Програмите, които ще бъдат финансирани, ще 
включват участници от поне три държави-членки от региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящите безпрецедентни глобални икономически условия, средствата, които се 
предоставят на политиката, която допринася най-много за реалната икономика, ще са 
от решаващо значение за нейната ефективност и способността й да стимулира 
новаторството и да подпомага както националните, така и местните икономики за 
успешното им превръщане в чисти, устойчиви, основаващи се на знанието, 
приобщаващи икономики. При тези условия е нормално да искаме да допринесем за 
напредъка с няколко нови идеи, включени в предложените пилотни проекти. Поради 
това докладчикът отправя искане към Комисията за изпълнение на всички пилотни 
проекти, които комисията реши да подкрепи.
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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, че сумите за регионална политика, предвидени в проектобюджета, отговарят 
на нуждите на Съюза в усилията му да намали регионалните различия и 
следователно изисква всички бюджетни редове от подфункция 1б да бъдат 
запазени, или когато е необходимо, възстановени;

2. отбелязва промените, направени във финансовото програмиране за периода 2011-
2013 г. с цел да бъде взета предвид точка 17 от Междуинституционалното 
споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията 
относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1;

3. приветства увеличението на бюджетните кредити за поети задължения с 3,2 % на 
50 970 100 000 евро, което оставя резерв от 16,9  милиона евро, и увеличението на 
бюджетните кредити за плащания с 16,9 % на 42 540 800 000 евро и очаква това 
ефективно да допринесе за икономическото възстановяване в Европа и за плавното 
преобразуване на икономиката в съответствие с целите на стратегия „ЕС 2020“; 
изразява съжаление обаче за ниското равнище на резерва от 16,9 милиона евро при 
подфункция 1б.

4. призовава Комисията да подкрепи и изпълни всички пилотни проекти, предложени 
от комисията по регионално развитие.

5. призовава Комисията да осъществи пилотен проект за насърчаване на общата 
регионална идентичност и помирение между нациите, напр. в Дунавския 
макрорегион; счита, че тези пилотни проекти следва да включват програми за 
обучение и младежки семинари, които да поощряват възможностите за културен 
обмен и да допринасят за едно прогресивно, устойчиво, европейско и ориентирано 
към бъдещето съвместно съществуване; счита, че това ще допринесе за социалната 
и икономическата стабилност на въпросните региони.

                                               
1 ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


