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ОБОСНОВКА

УВОД:
При проектирането на мерките в полза на растежа и заетостта през 2012 г. Комисията, с 
подкрепата на Парламента, се основава на по-положителна икономическа перспектива. 
В този контекст тя признава ключовата роля, която играе бюджетът на ЕС като лост и 
инструмент за постигане на устойчивост на действията, изпълнявани в рамките на 
бюджетите на държавите-членки. Поради това Комисията установи три основни 
приоритета за проектобюджета за 2012 г., а именно: инвестиции за растеж в рамките на 
данъчната консолидация, засилване на бюджетния елемент на стратегията „ЕС 2020” и 
засилване на приоритетните области според Договора от Лисабон, като същевременно 
надлежно се следят настоящите обстоятелства и се фокусира върху нуждата от дълбока 
оценка на резултатите и нуждите по места.

Вашият докладчик споделя становището на Комисията, че е налице необходимост от 
засилване на съвместните усилия в ЕС и от използване на взаимодействията между 
политиката на сближаване и другите политики по места; той би желал да подчертае 
факта, че политиката на сближаване е инвестиционна политика, проектирана за 
насърчаване на целите за развитие на регионите като се подпомагат тези региони, които 
изостават в икономическото си развитие.

При настоящите обстоятелства тези цели изискват по-голямо участие на Комисията за 
подпомагане на тези държави-членки, които изпитват трудности при прилагането на 
политиката на сближаване.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА:
Следователно, при изготвянето на своите бюджетни разпоредби Комисията е оценила 
нуждите на бюджета, вземайки предвид решенията на Европейския съвет от 2005 г., 
разпоредбите на финансовата перспектива за периода от 2007 до 2013 г. и 
Междуинституционалното споразумение, както и сумите, дължими по проекти, 
приключващи в рамките на програмния период 2000-2006 г. Докладчикът счита, че 
единствената институция, която разполага с необходимата информация, за да направи 
преглед на същинските бюджетни нужди на всички региони, е Комисията. Ето защо, 
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:
Структурни фондове (ЕФРР и ЕСФ): 40 945, 9 млн. EUR и Кохезионен фонд: 11 793 
млн. EUR . Увеличението на бюджетните кредити за плащания с 8,4% потвърждава 
ускоряването на тенденцията за усвояване, започнала през 2010 г., и показва, че  
политиката на сближаване за периода 2007-2013 г. е постигнала нормален ритъм, което 
предполага също, че за 2013 г. трябва да се очакват нови значителни увеличения на 
плащанията.

ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ, ОЧАКВАНИ ЗА 2012 Г.:
Основните политически резултати, очаквани от Европейската комисия, включват както 
привеждането на целите на политиката на сближаване в съответствие с програмата „ЕС 
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2020”, така и постигането на многогодишните цели чрез стимулиране на потенциала за 
растеж и заетост на най-слабо развитите държави-членки и региони, засилване на 
конкурентоспособността на регионите и насърчаване на по-силна териториална 
интеграция. Освен това Комисията очаква резултати във всички аспекти на прилагането 
на Балтийската стратегия на ЕС и стратегията за региона на река Дунав. От особено 
значение е приемането на правна рамка и механизми за прилагане за предстоящия 
програмен период 2014-2020 г. В това отношение Комисията очаква да координира 
подготовката и приемането на Общата стратегическа рамка в тясно сътрудничество с 
други отдели в Комисията, както и да започне разговори с държавите-членки относно 
стратегическите приоритети за инвестициите след 2013 г. Най-накрая се засяга въпроса 
за създаването на електронни клирингови къщи в държавите-членки и регионите с цел 
събиране и споделяне на данни, свързани с финансирането на проекти, както и на 
интерактивни портали за бенефициентите, така че да им се позволи да предоставят 
данни само веднъж, а също и за да се контролират он-лайн етапа на разглеждане на 
заявленията за безвъзмездни средства и плащанията (политика на електронно 
сближаване (e-Cohesion)).

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ:
Тази година държавите-членки внесоха по-малък брой предложения за евентуални 
пилотни проекти/подготвителни действия, като повечето от тях засягат основно 
разширяването на вече одобрени мерки.

Бяха проведени неофициални консултации с Комисията относно нуждата от 
разширяване на понастоящем действащите пилотни проекти и подготвителни действия, 
като тя подкрепи продължаването на подготвителните действия „Засилване на 
регионалното и местното сътрудничество чрез насърчаване на европейската 
регионална политика в световен мащаб“, „Определяне на модел за управление за 
Дунавския регион на Европейския Съюз — по-добра и ефективна координация”, 
както и пилотния проект, озаглавен „Към обща регионална идентичност, помирение 
между народите и икономическо и социално сътрудничество, което включва 
Паневропейска платформа за експертен опит и върхови постижения в Дунавския 
макрорегион”.

Единствената предлагана нова мярка е подготвителното действие, озаглавено: 
„Атлантически форум за атлантическата стратегия на ЕС”, в която се предлага 
определянето на хоризонтален план за действие като конкретните приоритети бъдат 
прилагани от 2014 г. нататък при активно участие на заинтересованите страни от 
региона на Атлантическия океан. Планът за действие следва да бъде здраво свързан с 
регионалната политика и интегрираната морска политика и следва също така да 
улеснява взаимодействието с другите политики на ЕС. В този контекст 
подготвителното действие следва да финансира платформа за диалог на 
заинтересованите страни - Атлантическия форум, чиято цел следва да бъде 
определянето на приоритетните проекти и управлението на Атлантическата стратегия, 
както и изготвянето и приемането на план за действие.

В контекста на същата неофициална процедура за предварителна оценка Комисията 
подкрепи също така продължаването на мярката „Техническа помощ и 
разпространение на информация за стратегията на ЕС за региона на Балтийско 
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море и подобряване на познанията за макрорегионалната стратегия”, която 
следователно също трябва да бъде внесена като изменение на проектобюджета.
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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 вписаните в проектобюджета (ПБ) суми за функция 1б съответстват на 
нуждите и целите на регионалната политика, както са определени от Съюза, и 
поради това изисква бюджетните редове във функция 1б да бъдат запазени, както са 
предложени от Комисията, или, когато това е необходимо – възстановени;

2. подчертава, че ефективното и ефикасно прилагане на регионалната политика е от 
ключово значение за постигането на целите на стратегията „ЕС 2020”, тъй като то 
допринася не само за ефективното намаление на регионалните различия, но също 
така и за създаване на правилна рамка за стабилен и устойчив икономически ръст и 
създаване на работни места;

3. приветства увеличението през 2011 г. на бюджетните кредити за поети задължения 
във функция 1 б с 3,4 % до 52 738,9 млн. EUR и увеличението на бюджетните 
кредити за плащания с 8,4 % до 45 134,8 млн. EUR , като в последната сума се 
включва намалението от 35,2%  до 3 110 млн. EUR за неизплатените ангажименти за 
периода 2000-2006 г., възникнали в последната фаза от приключването на този 
програмен период през 2012 г.;

4. призовава Комисията да подкрепи и изпълни всички пилотни проекти, 
подготвителни действия и мерки за техническа помощ, както са предложени от 
комисията по регионално развитие в рамките на функция 1б;

5. приветства намерението на Комисията, както беше прието от Европейския съвет, да 
се засилят взаимодействията между настоящите програми за отпускане на заеми за 
определени държави-членки и структурните фондове, с оглед засилване на 
конкурентоспособността и растежа и призовава Комисията да увеличи своите 
усилия за намиране на начини за ефективно повишаване на капацитета на 
държавите-членки по отношение общата им способност ефикасно да изпълняват 
програмите в областта на политиката на сближаване.


