
PA\932071BG.doc PE508.173v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по регионално развитие

2013/2017(BUD)

28.3.2013

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ
на комисията по регионално развитие

на вниманието на комисията по бюджети

относно бюджета за 2014 г. – мандат за тристранната среща
(2013/2017(BUD))

Докладчик по становище: Georgios Stavrakakis



PE508.173v01-00 2/3 PA\932071BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\932071BG.doc 3/3 PE508.173v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава стратегическата роля, която една надеждна, ориентирана към 
резултати политика на сближаване играе за генерирането на работни места и 
растеж в целия Съюз; изтъква, че структурните фондове и Кохезионният фонд са 
съществени елементи на публичните инвестиции в държавите членки и техните 
региони;

2. изразява загриженост във връзка с това, че несигурността, свързана с 
приемането на многогодишната финансова рамка, представлява пречка за 
надеждното планиране на бюджета и това е доста тревожно, като се има 
предвид, че 2014 г. бележи началото на новия програмен период и че 
отражението върху политиката на сближаване ще бъде особено силно;

3. приветства предложението на Комисията относно проекта на коригиращ бюджет 
№ 2/2013 с общ размер 11,2 млрд. EUR, от които 9 млрд. EUR са предназначени 
за политиката на сближаване; счита, че това е първа стъпка в опита да се 
преодолее неизпълнението на плащания, но подчертава, че тази сума не е 
достатъчна, за да се покрият всички неизпълнени искания за плащания за 
2012 г.; настоятелно призовава Съвета да приеме проекта на коригиращ бюджет 
№ 2/2013 във възможно най-кратък срок;

4. отправя искане към Комисията и държавите членки да предприемат ефективни 
действия по отношение на административните слабости, свързани с прилагането 
на политиката на сближаване на място, като се осигури подходящо равнище на 
усвояване на средствата и съществено постигане на зададените цели и резултати;  
ето защо призовава Комисията да продължи да оказва необходимото съдействие 
с оглед на постигането на тези цели;

5. счита, че следващият програмен период предлага възможност за допълнително 
подобряване на положителното въздействие на политиката на сближаване, и 
подчертава, че подготовката на споразуменията за партньорство и програмите 
следва да се извърши във възможно най-кратки срокове с оглед на успешното им 
прилагане от 1 януари 2014 г. нататък и гладкия преход към следващия 
програмен период.


