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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Съдържание на предложението
Предложението за регламент на Комисията изменя Регламент (ЕО) № 1083/2006 за 
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение финансовото 
управление. Предложените в рамките на процедурата на одобрение мерки имат за цел 
да отговорят на предизвикателствата на настоящата финансова криза и нейните 
социално-икономически последствия, като ускорят прилагането на структурните 
фондове и по този начин да дадат нов тласък на развитието на растежа и трудовата 
заетост посредством политиката на сближаване.

По-конкретно предложението включва следните изменения: 

 разширяване на обхвата на прилагане на член 44 относно инструментите на 
финансовия инженеринг до интервенцията на ЕИБ и ЕИФ за подпомагане на 
държавите-членки при подготовката и прилагането на оперативните програми;

 изменение на член 56 относно допустимостта на разходите, имащо за цел от една 
страна да се изясни възможността за финансиране на общите разходи на базата на 
фиксирани ставки и, от друга страна, да се разреши участие с апортни вноски като 
допустими разходи; това изменение следва да може да се прилага с обратна сила от 
1 август 2006 г.

 разпоредби относно отчета на разходите:

- (i) от една страна възможността за включване на направените разходи за големи 
проекти в заявленията за междинни плащания преди Комисията да е одобрила 
големия проект,

- (ii) от друга страна, за държавните помощи по смисъла на член 87 от Договора —
вдигане на тавана от 35 % за авансови плащания за бенефициерите от страна на 
институцията, която отпуска 100 % от помощите. 

 увеличение на третата вноска от префинансирането (2009 г.) с 2 % за структурните 
фондове за държавите-членки, които се присъединиха към Европейския съюз на 
1 май 2004 г. или по-късно, както и създаване на трета вноска (2009 г.) от 2,5 % за 
структурните фондове за държавите-членки на Европейския съюз в състава му преди 
1 май 2004 г.  Що се отнася до целта за европейско 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 от 2 % за 2009 г. Посочените допълнителни ресурси, които би следвало да 
бъдат на разположение в началото на годината, трябва да бъдат прехвърлени на 
бенефициерите бързо, при спазване правилата на доброто финансово управление.

2. Забележки на докладчика
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Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията, както и 
останалите мерки, предложени в областта на структурната политика, произтичащи от 
предложения от Комисията план за възстановяване с цел да се отговори на 
предизвикателствата на икономическата криза, засегнала финансовата и социално-
икономическата сфера, и чийто принос следва да възлиза на 6, 3 милиарда евро.  

Докладчикът приветства предложенията на Комисията, включително участието на ЕИБ 
в плана за европейско икономическо възстановяване посредством предоставянето на 
финансиране или на нови заеми и средства и посредством мерките за олекотяване на 
съществуващите критерии за право на участие по отношение на финансирането от 
бюджета на Европейския съюз. При все това изразява съжаление във връзка с факта, че 
до този момент не беше постигнато съгласие между държавите-членки по отношение 
на преразглеждането на многогодишната финансова рамка за 2007/2013 г., с цел 
отпускането на 5 милиарда евро в полза на финансирането на трансевропейските 
енергийни и широколентови мрежи като допълнителен елемент от плана за 
възстановяване.
Докладчикът припомня, че политиката на сближаване представлява 36% от 
финансовата рамка за 2007-2013 г., или иначе казано 347 милиарда евро при 
настоящите цени, и поради тази причина е основен финансов инструмент, който е в 
състояние да даде тласък на икономическото възстановяване.
Докладчикът счита, че предвидените от Комисията мерки за префинасиране са 
подходящи за оказването на подкрепа на държавите-членки при бързото стартиране на 
оперативните програми. При все това тя подчертава, че тези инвестиционни политики 
трябва да бъдат приложени по хомогенен и координиран между всички държави-
членки начин, за да не стане така, че вместо тези инструменти за управление на 
средствата да насърчат сближаването, да утежнят съществуващите неравенства или да 
създадат нови.

В тази връзка докладчикът изразява дълбокото си безпокойство, че това 
сътрудничество не спомага достатъчно за разработването на една действителна обща 
икономическа политика.
Докладчикът изразява съжаление, че Комисията не е представила своите предвиждания 
относно въздействието на това законодателно изменение върху оперативните програми 
(ОП) и повдига въпроса за необходимостта от изменение на ОП и за евентуалните 
последици що се отнася до датата на прилагането им.

Между другото докладчикът подчертава, че държавите-членки носят отговорност за 
доброто управление на средствата, при оказан контрол от страна на Комисията. 
Докладчикът припомня също така многократните искания на Европейския парламент за 
въвеждането, на подходящото политическо равнище, на национална декларация за 
осъществяване на общностното финансиране при спазване на принципа на поделеното 
управление (виж точка 44, ІІА, 17 май 2006 г.).

Докладчикът отново изразява своето безпокойство по отношение на закъсненията при 
плащанията по политиките, включени във функция 1Б (Сближаване), при все че става 
дума за един от политическите приоритети на Европейския съюз във финансовата 
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рамка за 2007-2013 г., и счита, че предложението на Комисията е в състояние да 
ограничи тези закъснения, посредством предварително предоставяне на средствата.

В тази връзка припомня също така приетите от Европейския парламент декларации по 
време на помирителната среща от 21 ноември 2008 г. относно плащанията и относно 
прилагането на политиката на сближаване, в които Европейският парламент повтаря 
искането си спрямо държавите-членки да възприемат всички мерки, необходими за да 
бъде гарантирано надлежното прилагане на политиката на сближаване.

Освен това докладчикът подчертава, че предвидените мерки би следвало да ограничат 
неизпълнените поети задължения (RAL) за текущата и за идещата година, и изисква от 
Комисията да направи съответните уточнения по този въпрос. По специално 
докладчикът изразява желание Комисията да поясни какво ще бъде въздействието на 
настоящото предложение върху бюджета за 2009 г., както и върху подготовката на 
бюджета за 2010 г.

И накрая, докладчикът приветства елемента на опростяване в предложението, тъй като 
е добре известно, че регистрираните закъснения при изпълнението на структурната 
политика се дължат, наред с другото, на твърде тежките процедури, които е 
наложително да бъдат опростени.

В заключение и предвид спешната необходимост от действия в контекста на кризата, 
докладчикът подкрепя приемането на това предложение.

******

Комисията по бюджети приканва комисията по регионално развитие, която е водеща, 
да предложи на Парламента да даде одобрението си.
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