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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно последиците от бюджетните ограничения за регионалните и местните 
органи по отношение на разходите в рамките на структурните фондове на ЕС в 
държавите членки 
(2013/2042(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28–29 юни 2012 г.1,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 14–15 март 2013 г.2,

– като взе предвид текущите междуинституционални преговори относно бъдещата 
политика на сближаване и Многогодишната финансова рамка,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. за определяне на 
общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999,

– като взе предвид своята резолюция от 20 ноември 2012 г., съдържаща препоръки 
към Комисията относно доклада на председателите на Европейския съвет, на 
Европейската комисия, на Европейската централна банка и на Еврогрупата, 
озаглавена „Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“3,

– като взе предвид своята резолюция от 23 юни 2011 г. относно Европейската 
програма за градовете и нейното бъдеще в рамките на политиката на сближаване4,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 12 март 2013 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за 
гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в 
еврозоната5,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 12 март 2013 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за засилване на 
икономическия и бюджетния надзор над държавите членки в еврозоната, изпитващи 
или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им 
стабилност6,

– като взе предвид своята резолюция от 11 март 2009 г. относно политиката на 
сближаване: инвестиране в реалната икономика7,

                                               
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf.
2 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/136151.pdf.
3 Приети текстове, P7_TA(2012)0430.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0284.
5 Приети текстове, P7_TA(2013)0070.
6 Приети текстове, P7_TA(2013)0069.
7 Приети текстове, P6 TA(2009)0124
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– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2013 г. относно заключенията на 
Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно многогодишната финансова рамка1,

– като взе предвид проектостановището на Комитета на регионите от 6 март 2013 г., 
озаглавено „Синергии между частните инвестиции и публичното финансиране на 
местно и регионално равнище – партньорства за икономически растеж и 
просперитет”,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 1 февруари 2013 г., 
озаглавено „Създаване на по-голямо взаимодействие между европейския бюджет, 
националните и поднационалните бюджети”,

– като взе предвид бележката на Комитета на регионите от 2012 г. относно влиянието 
на бюджетните ограничения върху местните финанси и инвестициите,

– като взе предвид бележката на Европейската инвестиционна банка от 14 декември 
2012 г. относно влиянието на рецесията през 2008-2009 г. върху регионалното 
сближаване в ЕС2,

– като взе предвид извънредните документи на Комисията от декември 2012 г. 
относно качеството на публичните разходи на ЕС3, 

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на 
комисията по бюджети, както и на комисията по заетост и социални въпроси (A7-
0000/2013),

A. като има предвид, че световната икономическа и финансова криза накърни 
социалното, икономическо и териториално сближаване в ЕС, като предизвика 
увеличаване на безработицата, понижаване на БВП и засилване на неравенството 
между регионите и на бюджетните дефицити на национално, регионално и местно 
равнище;

Б. като има предвид, че моментът на настъпване и сериозността на кризата варират до 
голяма степен в регионите на ЕС, като те изведоха на преден план вече 
съществуващи структурни слабости и причиниха сериозен упадък на растежа на 
БВП, рекордно висок процент на безработицата и влошен бизнес климат, както и 
понижено потребителско доверие;

В. като има предвид, че банките и финансовите пазари отпускат кредити с все по-
голяма неохота, тъй като оценката на кредитоспособността на националните и 
поднационални административни органи е понижена;

Г. като има предвид, че фискалният пакт е явно неподходящ за справяне с 
предизвикателствата на кризата, като пакт за растежа се предвижда като най-

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2013)0078.
2 http://www.eib.org/infocentre/publications/all/econ-note-2012-regional-convergence.htm.
3 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp125_en.pdf.
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практично решение, тъй като понастоящем съществува консенсус, че фискалните 
ограничения и бюджетните съкращения без инвестиции не съживяват икономиката 
и няма да създадат благоприятни условия за създаването на работни места и за 
икономически растеж;

Д. като има предвид, че европейските структурни и инвестиционни фондове имат за 
цел да насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС, 
като намаляват неравенствата между регионите, насърчават сближаването и 
стимулират развитието, заетостта и социалния напредък чрез продуктивни 
инвестиции;

Е. като има предвид, че европейските структурни и инвестиционни фондове са също 
разходи, предназначени за подкрепата на интелигентен, приобщаващ и устойчив 
растеж и конкурентоспособност, и така оказват благоприятно въздействие върху 
знаменателя в съотношението между дефицит спрямо БВП;

Ж. като има предвид, че сривът в целия ЕС, предизвикан от кризата с държавния дълг, 
причини масовото разпространение на политики на бюджетни ограничения;  като 
има предвид, че тяхното въздействие върху местните финанси е гибелно, като то 
доведе до намаляване или адаптиране на няколко бюджетни реда, и сериозно 
застрашава способността за финансиране/съфинансиране за продуктивни 
инвестиции на националните, регионални и местни органи; 

З. като има предвид, че само няколко държави продължават да подкрепят местните 
инвестиции, докато други – изправени пред кризата с държавния дълг, решиха да 
замразят или намалят финансовата подкрепа за инвестиции на местните органи, 
като съществува изразена тенденция на централизиране или въвеждане на правила 
от пакта за вътрешна стабилност, които силно намалиха инвестициите;

И. като има предвид, че поднационалните административни органи са ключови 
участници в регионалното развитие: те представляват 60% от публичните 
инвестиции и 38% от консолидираните държавни разходи за „икономически 
въпроси”, като по този начин включват повечето разходи, които могат да повлияят 
върху регионалното развитие, като например разходите в сферата на търговията и 
заетостта, селското стопанство, транспорта или научноизследователските и 
развойни дейности;

Й. като има предвид, че в ЕС инвестирането функционира като коригираща 
променлива в две от всеки три държави, като отчасти това се дължи на усилията, 
положени през 2009 г. за справяне с кризата; като има предвид, че инвестициите 
спаднаха с над 10% в осем държави, сред които Гърция, Португалия, Испания, 
Италия и Ирландия; като има предвид, че спадът на инвестициите, който започна 
през 2010 г. (инвестиционните субсидии от държавата намаляха с 8,7%), 
продължава и изглежда се движи в ориентирана надолу спирала; 

К. като има предвид, че от органите на поднационално равнище се изисква да участват 
в усилията за консолидиране и да намалят своите дефицити и дългове, като 
същевременно условията за вземане на кредити са вече по-неблагоприятни за 
финансово по-слабите поднационални администрации;
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Л. като има предвид, че публичните инвестиции са ключови за социалното 
приобщаване, а потребностите от инвестиции са съществени в много значими 
сектори на икономиката на ЕС, като например пазара на труда, инфраструктурите, 
научните изследвания и иновациите, МСП;

М. като има предвид, след период на нарастващо сближаване в ЕС между 2000 г. и 
2007 г., сближаването забави ход значително в периода на рецесията; като има 
предвид, че най-засегнатите региони бяха тези с неустойчиви и спекулативни 
инвестиции, както и тези със силни сектори на производство за износ;

Н. като има предвид, че съфинансирането на програми, подкрепяни от политиката на 
сближаване, може да бъде застрашено от липсата на гъвкавост в прилагането на 
Пакта за стабилност и растеж (ПСР);

Общи бележки

1. отбелязва с голяма загриженост ясната тенденция на нарастване на неравенството 
между регионите в ЕС в днешно време, със сравнително бедни региони в новите 
държави членки и Южна Европа и богати региони в Централна и Северна Европа;

2. отново изтъква значението на политиката на сближаване като основен 
инвестиционен инструмент, който играе централна роля в борбата срещу кризата и 
насочването на ЕС и неговите региони по пътя на устойчивия растеж;  във връзка с 
това изтъква значението на осигуряване на достатъчно бюджетни средства в 
контекста на преговорите за МФР за структурните и инвестиционните фондове, 
като в частност отбелязва ключовия им дял от инвестициите в редица области, като 
заетост, иновации, устойчиво развитие и подкрепа за МСП;

3. изтъква, че политиката на сближаване показа, че е устойчива спрямо кризата, като 
адаптира програмите си и инструментите за финансиране и по този начин 
предостави по-голяма гъвкавост и направи сериозен принос в области, където са 
необходими инвестиции за икономическа модернизация и повишена 
конкурентоспособност;

Капацитет на финансиране на регионите на ЕС и взаимодействие между 
регионално, национално и равнище на ЕС

4. изтъква ролята, която органите на поднационално равнище играят за постигането на 
баланс в бюджета чрез запазване на равнището на публичните инвестиции и 
съфинансиране на нови проекти, както и предоставяне на ливъридж, особено когато 
частните инвестиции са малки; подчертава факта, че във времена на рецесия и слаб 
растеж капацитетът за финансиране/съфинансиране и поемане на инвестиционни 
ангажименти е ключов за запазването на потенциала за растеж;

5. изразява загриженост относно това, че продължителните мерки на бюджетни 
ограничения и строгото икономическо управление, осъществявани през 2011 г. и 
2012 г. и свързани с повишен натиск и съкращения в публичните бюджети, може да 
доведат до намаляване на възможността за местни политики, насочени към 
постигането на „Европа 2000”;
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6. изтъква необходимостта от възстановяване и подобряване на финансовия капацитет 
на поднационално равнище с цел осигуряване на публични инвестиции за програми 
и проекти, които целят засилване на растежа и осигуряване на работни места, 
особено на регионално и местно равнище;

7. приветства доклада на Комисията от 2012 г. относно публичните финанси в ИПС и 
по-специално главата относно фискалната децентрализация в ЕС, която изтъква 
разумността на фискален федералистки модел, който възлага събирането на 
приходи, както и свързани с разходите отговорности на поднационални органи; 
изисква от Комисията да включи такава глава относно състоянието на 
поднационалните публични финанси и реформи в доклада относно публичните 
финанси в ИПС за идната година;

8. изтъква необходимостта от по-голямо взаимодействие между бюджетите за 
публични разходи на национално, поднационално и европейско равнище чрез ясно 
определяне на ролята и отговорностите на различните бюджетни органи на 
равнището на ЕС, на държавите членки и на поднационално равнище, включително 
чрез яснота по отношение на ролята и обосновката на политиката и финансовата 
намеса на ЕС, зачитане на субсидиарността и бюджетните права на местните и 
регионалните органи (тяхната роля в процеса на вземане на решения и надзора), т.е. 
тяхната демократична отчетност пред общностите, които ги избират, и гарантиране 
на автономността на всяко равнище на управление при определянето на 
приоритетите и разходите; 

9. категорично подкрепя повишената прозрачност на бюджетните процедури на 
всички равнища на управление (включително определяне на източниците на 
финансиране на ЕС изрично в рамките на националните и поднационални 
бюджети), както и гарантирането на наличността на данни на равнището на ЕС 
относно профила на разходи на програмите за финансиране на ЕС на регионално 
равнище (когато това е възможно), но и разясняване на това, как приоритетите и 
финансирането са съгласувани на равнището на ЕС, държавите членки и на 
поднационално равнище с оглед на договорените приоритети на равнището на ЕС;

10. изисква от Комисията да представи обстоен анализ и оценка на потенциала на 
новите средства и източници на финансиране в подкрепа на инвестициите за 
растеж, като например пазара на облигации, инструмента за споделяне на риска и 
използването на иновативни финансови инструменти; 

Икономическо управление на ЕС и инвестиции за растеж и работни места 

11. счита, че по-нататъшното ангажиране на местните органи с новата рамка на 
европейско икономическо управление е ключово за подобряването на 
координацията и постигането на целите на стратегия „Европа 2020”;

12. категорично потвърждава това, че е против въвеждането на макроикономически 
условия в политиката на сближаване за периода 2014-2020 г., които биха били в 
ущърб на региони и социални групи, които вече са повлияни неблагоприятно от 
кризата, като преустановяването на плащанията евентуално би имало 
непропорционално въздействия в някои държави членки и особено в региони 
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въпреки пълноценното им участие в усилията за балансиране на публичните 
бюджети;

13. приканва Комисията и държавите членки да прибягват до всички възможности за 
гъвкавост при използването на възможностите, които носят превантивните мерки на 
Пакта за стабилност и растеж (ПСР), за да се постигне баланс между нуждите от 
продуктивни публични инвестиции и целите за спазване на фискална дисциплина;

14. счита, че публичните разходи, свързани с изпълнението на програми, които са 
съфинансирани от структурните и инвестиционните фондове, следва да бъдат 
изключени от ограниченията на ПСР, защото това са разходи, предназначени за 
подкрепа на конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места;

15. приканва Комисията да докладва относно възможностите за действия в рамките на 
съществуващата фискална рамка на ЕС с цел предприемане на по-нататъшни мерки 
във връзка с въпроса за отделяне на текущите разходи и инвестиции в изчисленията 
на бюджетния дефицит, за да се избегнат публични инвестиции, дългосрочните 
нетни ползи от които са изчислени като отрицателни; 

16. настоятелно приканва Комисията и държавите членки да вземат предвид, в 
контекста на текущите преговори относно бъдещия Икономически и паричен съюз, 
всички възможности за гъвкавост в рамките на макроикономическото управление с 
цел допускане на продуктивни инвестиции, в частност чрез преосмисляне на 
връзката между Пакта за стабилност и растеж и продуктивните публични 
инвестиции и чрез изключване на публичните разходи, които са свързани с 
изпълнението на програми, съфинансирани от структурните и инвестиционни 
фондове в рамките на стимулиращи растежа политики, от правилата за бюджетен 
надзор съобразно Пакта за стабилност и растеж;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Текущата криза налага значителни ограничения върху публичните финанси на 
държавите членки. Нещо повече, в контекста на продължаващата финансова и 
икономическа криза, поднационалните (регионални и местни) органи са все по-често 
изправени пред предизвикателства по отношение на способността им да осигурят 
продуктивни инвестиции. От една страна, те са изправени и пред рязко намаляване на 
приходите си, тъй като централното управление намалява паричните преводи и изисква 
от регионалните и местни административни органи да дадат своя принос към 
бюджетните ограничения, а от друга страна е необходимо да осигурят все по-трудно 
осигуряваните социални услуги, в резултат от кризата, като оказват допълнителен 
натиск върху държавния бюджет.

Точно с оглед на това докладчикът счита за важно да направи конкретни предложения, 
с които да се допусне възможно най-голяма гъвкавост за националното съфинансиране 
на разходите на ЕС за развитие в контекста на стриктното прилагане на Пакта за 
стабилност и растеж. Това ще бъде постигнато чрез анализ на това, до каква степен 
текущата криза е оказала влияние върху способността на поднационалните 
административни органи да следват целите за растеж и заетост, които са част от 
стратегия „Европа 2020”, и чрез предлагане на начини за подобряване на способността 
за финансиране на тези органи с цел продуктивни инвестиции.

С оглед на текущите преговори относно бъдещата политика на сближаване, МФР и 
най-общо с оглед на дебата относно бъдещия Икономически и паричен съюз, 
докладчикът изтъква особено голямото политическо значение на това, Парламентът да 
набележи и предложи реално осъществими възможности за националните, регионални 
и местни органи да инвестират в интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Предвид на горепосоченото докладчикът счита за необходимо използването в частност 
на всички възможности за гъвкавост в рамката на макроикономическото управление с 
цел постигане на подходящо равнище на инвестиции, по-специално като се преосмисли 
връзката между Пакта за стабилност и растеж и продуктивните публични инвестиции. 
Комисията е настоятелно приканена да докладва по тези въпроси в срок до 31 юли 2013 
г. съобразно изискванията в така наречения „Втори законодателен пакет”:

- Публичните разходи, свързани с изпълнението на програмите, които са 
съфинансирани в рамките на политиката на сближаване и политиката на 
развитие на селските райони, следва да бъдат изключени от ограниченията на 
ПСР, защото става въпрос за разходи, предвидени за оказване на подкрепа на 
конкурентоспособността и растежа.

- Използване на възможностите, включени в превантивните мерки на Пакта за 
стабилност и растеж, с цел балансиране на нуждите от продуктивни публични 
инвестиции и целите на фискалната дисциплина. 


