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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в 
предложението си за резолюция следните предложения:

1. счита, че записаните в предварителния проектобюджет суми за регионална политика 
съответстват на потребностите на Съюза в усилията му за намаляване на 
регионалните различия и за постигане на целите от Лисабон и Гьотеборг; поради това 
призовава да се запазят или, при необходимост, възстановят всички бюджетни редове 
в предварителния проектобюджет;

2. подчертава желанието на Парламента в проектобюджета за 2008 г. да се обърне 
особено внимание на малките и средни предприятия, както и на микропредприятията, 
като се има предвид ролята им в регионалното развитие;

3. с оглед на необходимостта от подмладяване на европейското общество, подкрепя 
мерките, насочени към подпомагане на млади жени специалисти да упражняват 
професионална дейност под формата на самоосигуряващи се лица и/или да получават 
достъп да трудова заетост на непълен работен ден.

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въпреки продължителните преговори по финансовата перспектива и 
междуинституционалното споразумение, Европейската комисия се надява да бъде в 
състояние да одобри всички национални стратегически програми до м. юли 2007 г. и по 
този начин да се избегнат ненужни забавяния като настъпилите в началото на 
предходния програмен период. Тук следва да се отбележи, че за разлика от други 
области на политика, докато общите приоритети се определят в съответните регламенти, 
точното разпределение на финансовите средства за различни проекти зависи от 
стратегическата референтна рамка на държавата-членка, която понастоящем се съставя и 
одобрява в сътрудничество с Европейската комисия, и от наличието на средства на 
Общността за съгласуваните оперативни програми.

В декларацията си относно прогнозата за 2008 г.1, Комисията припомня, че "Всички 
цифрови стойности за структурните фондове и Кохезионния фонд произтичат от пакета, 
предвиден в правната основа, и напълно съответстват на определените в 
междуинституционалното споразумение горни граници". Следователно, при изготвяне 
на бюджетните си предвиждания, Европейската комисия е оценила бюджетните 
потребности, като е взела предвид решенията на Европейския съвет през 2005 г., 
разпоредбите на финансовата перспектива за периода 2007-2013 г., 
междуинституционалното споразумение, дължимите суми по текущи проекти, започнали 
в програмния период 2000-2006 г. и вероятните искания за авансови плащания за 
текущия период. Така, по отношение на структурните фондове, бюджетните кредити за 

  
1 SEC(2007)0500.
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поети задължения през 2008 г. нарастват с 0,9%1, а бюджетните кредити за плащания2 - с 
3,2%, докато по отношение на Кохезионния фонд, бюджетните кредити за поети 
задължения3 нарастват с 14,4%, а бюджетните кредити за плащания4 - с 36%. Следва да 
се отбележи, че един бюджетен ред от функция 1б) попада извън областта на 
структурна/кохезионна политика. Това е бюджетният ред за Инструмента за европейско 
добросъседство и партньорство (ИЕДП), който представлява приносът от тази функция 
за трансгранично сътрудничество, което попада в областта на политиката на външни 
отношения.

Необходимостта от непрекъсната бюджетна дисциплина и общоевропейският спад на 
публичните инвестиции изместиха центъра на внимание върху необходимостта от 
създаване на необходимите условия за

Ø схеми за нетно създаване на работни места; 
Ø намиране на начини за справяне със социалната изолация;
Ø развиване на основаващата се на познания икономика.

Именно този подход, приспособен към новите условия в Европа-27, ще бъде мерилото за 
успех на регионалната политика при междинния преглед през 2008/9 г. През 2008 г. 
Комисията тясно ще следи програмния период 2000-2006 г. и приключването на 
програмите и проектите, както и ще оценява въздействието на политиката през периода. 
Успоредно с това, тя ще гарантира, че програмите изцяло отчитат приоритетите, 
определени в Програмата за растеж и заетост.

Комисията ни информира5, че дяловото разпределение на бюджетни кредити за поети 
ангажименти през 2007 г. е условно и се основава на исторически данни за програмния 
период 2000-2006 г. Въпреки това, Европейската комисия е очевидно единствената 
институция, която има достъп до необходимата информация относно пълните бюджетни 
изисквания, поради което вашият докладчик по становище предлага Парламентът 
незабавно да коригира всички евентуални необосновани промени, въведени от Съвета в 
изготвения от него проектобюджет.

Комисията ни информира също, че застаряването на населението, особено в някои 
региони и дори дъжави-членки, дължащо се на спад на раждаемостта, се е превърнало в 
едно от най-големите предизвикателства за бъдещето на Европа. Поради това е 
изключително важно да се насърчават семейните ценности и да се оказва помощ на 
младите семейства при съчетаването на професионални и семейни задължения.

  
1 38.734 .000.000 евро.
2 33.894.000.000 евро.
3 8.155.000.000 евро.
4 728.000.000 евро.
5 SEC(2007)0500.


