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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. приветства предложението на Комисията да се увеличи използването на финансови 
инструменти в следващия програмен период (2014—2020 г.); подчертава, че във 
време на тежки фискални ограничения и намален капацитет за отпускане на заеми 
от страна на частния сектор, повишеното използване на иновативни финансови 
инструменти може да насърчи публично–частните партньорства, да спомогне 
постигането на мултиплициращ ефект за бюджета на ЕС, да открие алтернативни 
източници на финансиране и да гарантира важен поток на финансиране за 
стратегически регионални инвестиции; счита, че финансовите инструменти, като 
допълнение към безвъзмездните средства, се развиват, за да се превърнат във важен 
аспект на стратегиите за регионален растеж на ЕС;

2. настоятелно призовава в предстоящия преразгледан Финансов регламент да се 
включи правно определение на финансови инструменти, което да служи за отправна 
точка за всички законодателни актове, които имат отношение към финансовите 
инструменти; подчертава значението на своевременното гарантиране на яснота, 
простота и прозрачност на правната рамка на финансовите инструменти преди 
началото на следващия програмен период, така че да се гарантира, че те са 
привлекателни за публичните и частните инвеститори;

3. подчертава значението на предварителната оценка за определяне на ситуациите, при
които съществува неефективен пазар или неоптимални инвестиции; призовава 
Комисията да въведе в съответния регламент като част от основния акт съответните 
изисквания по отношение на ролята и прилагането на предварителната оценка; 

4. приветства разширяването на приложното поле на финансовите инструменти в 
рамките на кохезионната политика до всички тематични цели и всички фондове по 
Общата стратегическа рамка (ОСР) през следващия програмен период; въпреки това 
подчертава, че е необходим по-добър преглед на прилаганите финансови 
инструменти, за да се намали рискът от липсата на координация и от 
припокриването на различни схеми;

5. счита, че подходящият мониторинг, отчетност и одит са от изключителна важност, 
за да се гарантира, че ресурсите на ЕС се използват по предназначение; призовава 
Комисията да засили изискванията за отчетност за управляващите органи през 
програмния период, да въведе достатъчно чести одити и да изпраща на Европейския 
парламент годишен обобщителен доклад за употребата и ефективността на 
финансовите инструменти за отделните фондове по ОСР, тематични цели и държави 
членки; 

6. изразява загриженост относно ограничения институционален капацитет на 
Комисията да поеме очакваното увеличаване на ролята на финансовите 
инструменти; счита, че специфичното ноу–хау и техническият капацитет за 
използване и управление на финансовите инструменти следва да се засилят също 
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така на равнището на управляващите органи, на финансовите посредници и на 
банките; подчертава, че по-доброто познаване на финансовите инструменти от 
лицата, отговорни за изпълнението на публичните политики, е жизненоважно за 
премахване на ограниченията от културно естество, както и за насърчаване на 
успеха на финансовите инструменти;

7. признава повишената роля на градовете при програмирането и прилагането на 
средствата по ОСР в следващия програмен период; поради това призовава 
Комисията да изясни допълнително процедурните и практическите последици от 
по-силната роля на градовете при разработването и прилагането на финансовите 
инструменти.


