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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. отбелязва, че на 5 юли 2007 г., неизпълнените поети задължения за предходното 
програмиране възлизаха на 92 693 милиона евро и, че по-голямата част от тях 
(повече от 65 милиарда евро) се отнася до проекти по цел 1 (повече от 70 % от 
бюджетните кредити за поети задължения);

2. отбелязва, че политиката на сближаване (Европейският фонд за регионално развитие 
(ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Европейският кохезионен фонд) 
представлява отсега нататък 36 % от финансовата рамка за 2007 – 2013 г., т.е. сумата 
от 347 милиарда евро при текущи цени;

3. подчертава размера на забавянето на записаните суми в плащания за политиките по 
функция1Б (Сближаване), като се има предвид, че това би следвало да бъде
политически приоритет на Европейския съюз за финансовата рамка 2007-2013 г.;

4. изразява съжаление за това, че неизпълнените поети задължения от този момент 
нататък достигат до обезпокояващо ниво, което отговаря на нивото на тригодишни 
поети задължения, като „нормалният” допустим праг е нивото на двугодишните 
поети задължения и счита, че е необходимо да се спре тази тенденция с оглед на 
преразглеждането на финансовата рамка;

5. отбелязва, че в годишния си доклад за управление на календарната 2006 г. (глава 6, 
точка 6.39), Сметната палата повдига многобройни критики относно изпълнението 
на структурните фондове, по-специално относно високия процент на грешки, който 
достига най-малко до 12 % от отпуснатите средства за съфинансиране;

6. изразява съжаление за значителното закъснение, допуснато от Комисията при 
утвърждаването на националните стратегически референтни рамки (НСРР) и 
оперативните програми (ОП) относно ЕФРР, ЕСФ и Европейския кохезионен фонд 
при програмирането на периода 2007-2013 г.;счита, че това закъснение не следва да 
причини загуби на средства за държавите-членки и затова настоятелно призовава 
Комисията да предостави на държавите-членки необходимата помощ; подчертава, че 
изпълнението в края на м. септември 2007 г. на функция 1Б представляваше 37% от 
записаните суми в задължения и 59% от записаните суми в плащания;

7. припомня, че спазването на принципа на правилото за автоматично освобождаване 
на бюджетните кредити е от съществено значение за насърчаване на бързото 
финансиране и осъществяване на проектите от управленските органи; настоява, че 
принципът на правилото N+2 (правилото N+3 в новите държави-членки в 
продължение на първите три години от финансовата рамка за 2007-2013 г.) следва да 
се спазва;

8. припомня, че отчетените закъснения при изпълнението на структурната политика се 
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дължат, между другото, на много стриктни процедури, за които е подходящо да се 
помисли да бъдат опростени и да бъде направено точно разпределение на 
отговорностите и компетенциите между ЕС и държавите-членки;

9. подчертава отново, че държавите-членки са отговорни за управлението на фондовете 
и припомня, че МИС от 17 май 2006 г. съдържа декларация в тази връзка и, че е 
желателно да се внесе национална декларация на подходящото политическо ниво, 
която да обхваща общностните фондове при поделено управление;

10.изисква Комисията и държавите-членки да приключат възможно най-бързо 
последните ОП, които все още не са одобрени;

11.изисква Комисията да приложи спешно новото програмиране, като вземе предвид 
принципите за добро финансово управление, необходимостта за гарантиране на 
възвръщаемост на инвестициите и за ефективна възможност за приемането им от 
държавите-членки; подчертава също важната роля на държавите-членки и на 
управленските органи за навременното и съгласно изискванията представяне на 
исканията за плащания;

12.припомня съвместния ангажимент на Парламента и на Съвета относно контрола на 
процеса на одобряване на ОП и проекти и изисква Комисията да предостави 
инструменти за контрол по време на бюджетната процедура, както беше изискано в 
съвместната декларация от 13 юли 2007 г.;

13. счита, че в тази връзка би било уместно да се въведат общи показатели за всички 
държави-членки за качествени и количествени постижения и припомня, че 
възнаграждението на работниците или служителите, показателят за бедност, 
качеството на живот, средната продължителност на живот, 
конкурентноспособността и колебанията в нивото на дългосрочната безработица, 
както и нивото на услугите от обществен интерес в регионите биха могли да бъдат 
отчетени като качествени показатели; изисква държавите и регионите, които се 
възползват от европейските фондове, да дават по-ясни сведения относно ролята на 
Европейския съюз, за да знаят гражданите, че Европейският съюз допринася в 
голяма степен за развитието на техните територии и за сближаването;

14 призовава Комисията да анализира в следващите си доклади степента, до която 
различните инструменти и политики, включително политиката на сближаване, са 
допринесли за напредъка, постигнат в областта на икономическото и социално 
сближаване; постиженията и проблемите трябва да се анализират във всички важни 
области, по-специално в областта на Лисабонската стратегия.
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