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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи 
следните предложения в своя доклад:

- като взе предвид член 312, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския Съюз (ДФЕС), постановяващ, че Съветът приема с единодушие 
регламент, който определя многогодишна финансова рамка (МФР) след като 
Европейският парламент е дал съгласието си с абсолютно мнозинство,

- като взе предвид член 312, параграф 3 от ДФЕС, в който ясно се гласи, че МФР 
определя размера на годишните тавани на бюджетните кредити за поети задължения 
по категории разходи, както и на годишния таван на бюджетните кредити за 
плащания, което изисква Парламентът и Съветът да се придържат към отредените 
им от договора роли при преговорите за МФР, като оставят изготвянето на 
политиката на сближаване да бъде договорено в рамките на обикновената 
законодателна процедура, както се предвижда в член 177 от ДФЕС,

A. като има предвид, че в своята резолюция от 13 юни 2012 г. относно 
Многогодишната финансова рамка и собствените ресурси1 Парламентът изтъкна, че 
бюджетът на ЕС и по-специално разходите за политиката за сближаване, 
представлява силен инструмент за увеличаване на стратегическите инвестиции с 
европейска добавена стойност и за завръщане на европейската икономика на пътя 
на растежа и конкурентоспособността;

Б. като има предвид, че МФР за 2014-2020 г. следва да се разглежда като основният 
инструмент, предопределящ дали целите на „ЕС 2020” ще бъдат успешно 
постигнати, което води до необходимостта текущите преговори да се освободят от 
основаващия се на кризата манталитет и да бъдат насочени към изготвянето на един 
стабилен и рационален бюджет, който ще гарантира растежа и заетостта и в крайна 
сметка – висок жизнен стандарт и сигурност за гражданите на ЕС;

В. като има предвид, че в качеството си на механизъм, допринасящ за действителното 
участие на всички региони на ЕС в единния пазар, политиката на сближаване на ЕС 
следва да остане основния стълб на европейската солидарност;

Г. като има предвид, че при все това политиката на сближаване се нуждае от реформи, 
за да бъде в по-голяма степен насочена към постигането на резултати и по-достъпна 
за бенефициерите, а оттам и по-разходноефективна;

Д. като има предвид, че политиката на сближаване следва да предоставя справедлив 
достъп до средства и да откликва на действителните нужди за развитие на всички 
региони на ЕС, което изисква гъвкавост при определянето на цели и на 
инвестиционни приоритети, независимо от необходимостта да се инвестира 
например в научноизследователската и развойна дейност и иновациите, като 
ключов инструмент, допринасящ за изпълнението на стратегията „ЕС 2020”, която 

                                               
1 P7_TA(2012)0245.
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трябва да бъде свързана по подходящ начин с политиката на сближаване, т.е. като 
„Подход към върхови постижения“;

Е. като има предвид, че в своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за 
бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, 
устойчива и приобщаваща Европа1 Парламентът потвърди своята ангажираност да 
се застъпи за една по-силна политика на сближаване на ЕС, настоявайки на 
необходимото равнище на средствата за разпределяне;

i. Сумата от 367 милиарда евро за политиката на сближаване, предложена от 
Комисията в нейното предложение за регламент за определяне на многогодишната 
финансова рамка за годините 2014 - 2020, следва да бъде разглеждана като 
минимално разумно равнище на финансиране и следователно в бъдещите 
преговорни позиции на Парламента тя следва да бъде зачитана като долна граница, 
която не бива да бъде прекрачвана.
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