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КРАТКА ОБОСНОВКА

ВЪВЕДЕНИЕ:
Въпреки че икономическото възстановяване е неравномерно в различните държави 
членки, Комисията се основава на прогноза за връщане към растежа през втората 
половина на 2012 г., като съответно подготвя мерки за засилване на растежа и 
създаването на работни места, и се стреми към осигуряване на европейската икономика 
на така необходимите инвестиции и работни места. В този контекст, като предлага 
строго ограничено увеличение на бюджетните кредити за поети задължения, свеждащо 
се до инфлационна корекция, и като се стреми към значително увеличение на 
равнището на плащанията, Комисията определя пет основни приоритета за 
проектобюджета за 2013 г., а именно инвестиции за насърчаващ заетостта растеж, 
отговорен и реалистичен бюджет, контрол на изпълнението, проява на 
административна сдържаност и приемане на Хърватия за член на ЕС.

Докладчикът споделя мнението на Комисията относно безспорната добавена стойност 
на политиката на сближаване на Съюза и нейната роля като област на политиката с 
решаващо значение, насочена към инвестициите, която предлага най-доброто средство 
за създаване на работни места и насърчаване на икономическия растеж. Припомня при 
все това, че докато бюджетните средства по функция 1б следва да се използват за 
привеждане на областите на политиките в съответствие с целите на стратегията „ЕС 
2020“, целите на политиката на сближаване, и по-конкретно намаляването на 
регионалните различия и социалното, икономическото и териториалното сближаване, 
запазват първостепенното си значение. 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА:
По тази причина при изготвянето на своите бюджетни разпоредби Комисията направи 
оценка на бюджетните потребности, като взе предвид разпоредбите и пакетите на 
финансовата перспектива за периода 2007—2013 г. и Междуинституционалното 
споразумение, съобразявайки всички стойности със съответните решения и разпоредби. 

Докладчикът счита, че единствената институция, която разполага с необходимата 
информация, за да има обща представа за действителните бюджетни потребности на 
всички региони, е Комисията. Ето защо той предлага всички предложени от Съвета 
намаления да бъдат отменени, а сумите, които бяха първоначално предложени от 
Комисията в проектобюджета, да бъдат възстановени.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ ФОНДОВЕ:
Разпределението между различните бюджетни кредити и фондове е както следва:
общо бюджетните кредити за поети задължения за Структурните фондове (ЕФРР и 
ЕСФ) възлизат на 42 144,7 милиона евро, а за Кохезионния фонд те са в размер на 
12 354,2 милиона евро, което представлява общо увеличение от 3,3 % спрямо 2012 г. 
Увеличението на бюджетните кредити за плащания е значително по-голямо – 11,7 % 
спрямо 2012 г., и възлиза на 48 975 милиона евро, което представлява също стремеж да 
се ограничи нарастването на неизпълнените поети задължения. Въпреки това следва да 
се отбележи, че прогнозата на Комисията се отнася единствено за 2013 г. и се основава 
на презумпцията, че потребностите от плащания за предходните години ще са покрити, 
като всяко отклонение ще доведе до недостиг на бюджетни кредити за плащания.
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ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ, ОЧАКВАНИ ЗА 2012 Г.:
Основните резултати от политиката, определени от Комисията, отново включват 
привеждане в съответствие на политиката на сближаване с целите на „Европа 2020“, 
както и използването на политиката на сближаване като ефективен инструмент за борба 
с кризата, по-конкретно чрез подпомагане на държавите членки, които се нуждаят 
особено много от това, като например държавите по програмите на ЕС и МВФ. В този 
контекст Комисията предприе инициативата да предложи на държавите членки да 
изготвят ново планиране за средствата от структурните фондове, които все още не са 
разпределени, когато това е възможно, за да увеличат своите усилия за справяне с 
младежката безработица и осигуряване на подкрепа на МСП, и в този контекст постави 
началото на съвместна инициатива с осем държави членки. На преден план са изведени 
и други основни области като правната рамка, механизмите за изпълнение през 
предстоящия програмен период и прилагането на общата стратегическа рамка. Поради 
това Комисията желае да съсредоточи вниманието върху обсъждането с държавите 
членки на стратегическите инвестиционни приоритети за периода 2014—2020 г. и 
върху подготвителните етапи на оперативните програми. Освен това се очаква да 
продължи работата по стратегията на ЕС за региона на Балтийско море и стратегията на 
ЕС за региона на река Дунав, а сътрудничеството във връзка с атлантическата стратегия 
ще бъде допълнително развито съвместно с ГД „Морско дело и рибарство“. Комисията 
планира да работи също за укрепване на позицията на Хърватия като държава членка от 
1 юли 2013 г.

ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ:
Тази година членовете на ЕП отново предложиха намален брой потенциални пилотни 
проекти и подготвителни действия, повечето от които се отнасят за разширяването на 
вече одобрени мерки, а именно „Атлантически форум за атлантическата 
стратегията на Европейския съюз“, „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“, „Засилване на сътрудничеството на регионално и 
местно ниво чрез насърчаване в глобален мащаб на регионалната политика на 
Съюза“, „Определяне на модел за управление за Дунавския регион на 
Европейския Съюз — по-добра и ефективна координация“, както и 
„Придружаващи мерки за Майот и евентуално всяка друга територия, в подкрепа 
на процеса на придобиване на статут на най-отдалечен район“.

Новопредложените мерки включват подготвително действие за развитието на 
макрорегионални стратегии в района на Средиземно море, пилотен проект по 
отношение на текущия и целевия икономически потенциал в гръцките региони, 
различни от региона на столицата Атина, като модел за регионите по цел „Сближаване“ 
в ЕС, и накрая, пилотен проект за изграждането на платформа за услуги за 
осъществявания от МСП износ.

Продължаването на мярката „Техническа помощ и разпространение на информация 
за стратегията на ЕС за региона на Балтийско море и подобряване на познанията 
за макрорегионалната стратегия“ също е предложено и поради това също следва да 
бъде внесено като изменение в проектобюджета.



PA\905544BG.doc 5/5 PE491.318v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. счита, че записаните в проектобюджета (ПБ) суми за функция 1б съответстват на 
минималните потребности и цели на регионалната политика, определени от Съюза, 
и поради това изисква бюджетните редове във функция 1б да бъдат запазени във 
вида, в който са предложени от Комисията, или по целесъобразност – възстановени;

2. подчертава, че ефективното и ефикасно прилагане на регионалната политика е от 
основно значение за икономическото възстановяване и постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“, тъй като допринася не само за създаването на 
подходяща рамка за стабилен и устойчив икономически растеж и създаване на 
работни места, но също така, което е също толкова важно, за ефективното 
намаляване на регионалните различия и постигането на социално, икономическо и 
териториално сближаване;

3. приветства увеличението на бюджетните кредити за поети задължения по функция 
1б с 3,3 % до 54 499 милиона евро и увеличението на бюджетните кредити за 
плащания с 11,7 % до 48 975 милиона евро спрямо 2012 г., като последната сума 
включва намалението с 33,2 % до 1 923 милиона евро на плащанията за 
приключването на периода 2000—2006 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.


