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КРАТКА ОБОСНОВКА

Тежките последици, които европейската икономика претърпява, най-вероятно ще 
доведат до намаляване потенциалния темп на растеж в средносрочен план и ще забавят 
съществено реалния растеж през 2009 и 2010 г. Тази лоша икономическа перспектива 
ще окаже силно негативен ефект върху публичните финанси на държавите-членки. 
Поради това съществува риск от значителни смущения в основните условия, при които 
се осъществява политиката на сближаване и които изискват национално съфинансиране 
за ползване на средства от структурните фондове.

В този смисъл някои действащи в момента законови разпоредби следва да бъдат 
приспособени, за да се ускори реализацията на инвестиционни проекти и отпускането 
на финансови средства на Общността в полза на държавите-членки и на регионите на 
Европейския съюз.

Сред тези разпоредби могат да бъдат включени разпоредбите, които се отнасят до 
предварителното финансиране, разпоредбите, които засягат отчета на разходите, както 
и тези, които се отнасят до допустимостта на разходите и до инструментите на 
финансовия инженеринг.

Предложението на Комисията има за цел да гарантира възможността държавите-членки 
да използват съществуващата гъвкавост в пълна степен, включително, ако е 
необходимо, възможността за изменяне и опростяване на програмите, за да ги 
приспособят към новите изисквания.

Предложените изменения на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд 
и Кохезионния фонд са предназначени да компенсират отрицателното въздействие на 
икономическата криза и имат за цел да ускорят в краткосрочен план прилагането на 
фондовете в полза на реалната икономика и по-специално чрез засилена подкрепа на 
МСП.

С оглед постигането на тези цели Комисията предлага:

- разширяване на приложното поле на член 44 относно инструментите на 
финансовия инженеринг за намесата на Европейската инвестиционна банка 
(ЕИБ) и на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за подпомагане на 
държавите-членки при изготвянето и прилагането на оперативните програми;

- изменение на член 56 относно допустимостта на разходите, за да се изясни 
възможността за плащания на общите разходи на базата на фиксирани ставки и 
за да се въведе възможността за участие с апортни вноски като допустими 
разходи при създаването на фондовете или при внасянето на вноски към тях;

- изменение на разпоредбите относно отчета на разходите: i) за големите проекти 
− отмяна на забраната за включване на направените разходи за големи проекти в 
заявленията за междинни плащания преди Комисията да е одобрила големия 
проект и ii) за държавните помощи по смисъла на член 87 от Договора − отмяна 
на ограничението от 35 % за авансови плащания за бенефициентите от страна на 
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институцията, която отпуска помощите, което ще позволи да се достигнат 
100 %, като останалите условия са непроменени;

- увеличение на третата вноска от предварителното финансиране  (2009 г.) с 2 % 
за структурните фондове за държавите-членки, които се присъединиха към 
Европейския съюз на 1 май 2004 г. или по-късно, създаване на трета вноска 
(2009 г.) от 2,5 % за структурните фондове за всички държави-членки, които са
се присъединили към Европейския съюз в състава му преди 1 май 2004 г.; по 
отношение на целта за териториално сътрудничество, ако програмата включва 
като участник поне една държава-членка, присъединила се към Европейския 
съюз на 1 май 2004 г. или по-късно, се определя допълнителен процент на 
авансовото плащане от 2 % за 2009 г.

******

Комисията по заетост и социални въпроси приканва комисията по регионално развитие, 
която е водеща, да предложи на Парламента да даде одобрението си.
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