
AD\649837BG.doc PE 382.429v02-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Комисия по бюджетите

2006/2107(INI)

25.1.2007

СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджетите

на вниманието на комисията по регионално развитие

по последиците от бъдещите разширявания върху ефективността на 
политиката на сближаване
(2006/2107(INI))

Докладчик по становище: Nathalie Griesbeck



PE 382.429v02-00 2/4 AD\649837BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\649837BG.doc 3/4 PE 382.429v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетите приканва комисията по регионално развитие, като водеща 
комисия, да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отбелязва, че Европейският съюз, в резултат от бъдещите разширявания, трябва да 
се справи с три основни предизвикателства на политиката на сближаване, и по-
специално увеличаване на различията в развитието, преместване на центъра на 
тежестта на политиката на сближаване на изток и неравенствата, които продължават 
да съществуват в Европа на 15-те; 

2. припомня, че за финансовите перспективи за периода 2007-2013 г., Комисията 
предвиждаше за дейностите в областта на регионалното развитие в България и 
Румъния бюджет от 16,5 милиарда евро (от които 11,858 милиарда евро - за 
Структурните фондове и 4,643 милиарда евро за Кохезионния фонд) за периода 
2010-2013 г.1;

3. счита, че Комисията и Съветът следва да представят предварителни финансови 
сценарии за политиката на сближаване, преди да се вземе решение за откриване на 
преговори със страна-кандидатка, както и подробни финансови сценарии по време 
на процеса на преговори със страната-кандидатка;

4. подчертава важността от предприемането на много строг подход по отношение на 
количествената и качествената оценка на използването на Структурните фондове, 
налагащ добро управление и  подходяща система на контрол, за да може да се 
оптимизира, в интерес на европейските граждани, съотношението между разходите 
и ползите при извършването на разходи по мерки за сближаване на ЕС;  

5. подчертава важността на отчетите на Сметната палата, както и отчетите за 
дейността на Комисията като инструменти, допринасящи за оценката на доброто 
управление на Структурните фондове и възнамерява, по целесъобразност, да 
предприеме необходимите мерки в рамките на годишната бюджетна процедура; 

6. счита, че предвид настоящото положение на системата от източници на средства на 
ЕС, би било трудно да се финансира каквото и да е бъдещо разширяване, без да се 
засегне ефективността на настоящите политики на сближаване;

7. подчертава, че при междинно предоговаряне следва да се вземе предвид 
перспективата за евентуални нови разширявания и да се изчисли въздействието им в 
икономическо и бюджетно отношение. 

  
1 Европейска комисия, Фиш № 43 REV за финансовите перспективи за периода 2007-2013 г.
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