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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. изразява становище, че сумите за регионална политика, въведени в предварителния 
проектобюджет, съответстват на нуждите на Съюза в неговите усилия да намали 
регионалните различия и да отговори на целите от Лисабон и Гьотеборг; 
следователно призовава всички бюджетни редове на предварителния 
проектобюджет да се поддържат или, когато е необходимо, да бъдат възстановени;

2. подчертава желанието на Парламента в общия проектобюджет за 2009 г. да бъде 
обърнато специално внимание на малките и средните предприятия, както и на 
микропредприятията, като се има предвид тяхната роля за регионалното развитие;

3. призовава Комисията да предприеме пилотен проект за тестване на нов подход за 
обучение и образование на ромските общности, като се започне с децата в
предучилищна възраст и се продължи с допълнителното образование на младите 
майки, включително и обучението и образованието на възрастните, като по този 
начин се даде възможност на ромите да бъдат самостоятелни в своето развитие; 
препоръчва този пилотен проект да се основава на настоящото разбиране за 
проблемите на ромските общности в Европейския съюз и да набляга на целия 
комплексен и синергиен спектър от най-добри процедури в това отношение. 

КРАТКА ОБОСНОВКА

В края на първото тримесечие на 2008 г. Европейската комисия имаше възможност да 
одобри всички национални стратегически рамки, като по този начин намали риска от 
неоправдани закъснения, като понесените в началото на предходния програмен период. 
На този етап трябва да се отбележи, че за разлика от други области на политиката, 
докато цялостните приоритети са изложени в съответните регламенти и независимо от 
разпределението на ресурсите между 27-те държави-членки през годината, 
предшестваща началото на програмния период1, точното разпределение на 
финансирането за различните проекти на национално ниво зависи от стратегическата 
референтна рамка на държавата-членка и предназначаването на средства на Общността 
за одобрените оперативни програми.

По този начин се припомня, че „Всички цифри за структурните фондове и за 
Кохезионния фонд се получават от пакета, за който е взето решение в правното 
основание, и са напълно в съответствие с горните граници на МС“. Следователно
при изготвянето на своите разпоредби относно бюджета Европейската комисия е 
оценила нуждите на бюджета, като е взела предвид решенията на Европейския съвет от 
2005 г., разпоредбите на финансовата перспектива за 2007-2013 г. и МС, дължимите 
суми по проекти, приключващи съгласно програмния период 2000-2006 г., вероятните 
призиви за авансови плащания за текущия период. По този начин задълженията на 

                                               
1 Европейски съвет, декември 2005 г. 
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структурните фондове за 2009 г. се увеличават с 2,5 % на общо 48 413,9 млн. евро, 
докато провизиите за плащания спадат с 13,9 % на 34 914,1 млн. евро.

Необходимостта от продължителна бюджетна дисциплина и общоевропейският спад в 
публичните инвестиции преместиха тежестта върху необходимостта от създаване на 
условия, които се изискват за:

 Схеми за създаване на нетни работни места; 
 Разглеждане на социалното изключване;
 Развитие на икономика, основана на знания.

На този етап Европейската комисия информира1, че за периода 2007-2013 г. се очаква 
да бъдат създадени 775 000 брутни работни места съгласно целта за сближаване и целта 
за конкурентоспособност и заетост.

Именно чрез този подход, който ще бъде критерий за измерване на успеха на 
регионалната политика по време на средносрочния преглед, който ще бъде направен 
през 2009 г., и именно в контекста на разглеждане на проблема за социалното 
изключване, трябва да се разглежда предложеният пилотен проект.
През 2009 г. Комисията е наблюдавала програмния период 2000-2006 г. и закриването 
на програмите и проектите, а също така е оценявала и въздействието на политиката по 
време на този период. Информирани сме, че по време на референтния период регионите
на двете цели 1 и 2 на Европейския фонд за регионално развитие са се справили много 
добре по отношение на целите за растеж и сближаване. По-специално, брутният 
вътрешен продукт на регионите на цел 1 се е увеличил от 64 % за ЕС-15 през 1995 г.
приблизително до 70 % през 2003 г.
Както през 2008 г., делът на бюджетните кредити за задължения за 2009 г. е условен и 
се основава на историческите данни от програмния период 2000-2006 г. Независимо от 
това е ясно, че Европейската комисия е единствената институция, която има достъп до 
информацията, необходима за оценката на пълните бюджетни изисквания, и именно 
поради тази причина вашият докладчик по становище предлага всички необосновани
промени, въведени от Съвета в неговия проектобюджет, да бъдат незабавно отстранени
от Парламента.

Според установената практика общата сума, разпределена за всяка година, се отпуска в 
началото на годината, като се предоставя малка възможност или изобщо не се 
предоставя такава на Парламента да предлага пилотни проекти. Вашият докладчик по 
становище е запознат с многото дейности, които Европейската комисия и държавите-
членки предприемат в полза на групите в неравностойно положение, и по-специално 
ромите. Въпреки това той също осъзнава сравнително ниското ниво на ефективност и 
липсата на координация на общоевропейско равнище относно дейностите, насочени 
към подпомагане на интеграцията на тези народи. Стратегията за регионално развитие 
на Европейския съюз е установила няколко хоризонтални политики. Развитието на 
ромските общности е една от най-важните в това отношение. За този специфичен 
проблем в известна степен има хоризонтален подход, на който се набляга във всички 
национални стратегически рамки в целия Съюз. В същото време има липса на 
стратегическа координация и обмен на опит и най-добри практики между държавите-
                                               
1 p42 SEC(2008)514
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членки, въпреки че всяка страна, която разглежда въпросите на развитието на ромската 
общност, има свои собствени конкретни особености, същността на проблема е една и 
съща.

Следователно целта на пилотния проект е да се предприеме нов подход за обучението и 
образованието на ромските общности, като се започне с децата на предучилищна 
възраст и се продължи с допълнителното образование на младите майки, до обучението 
и образованието на възрастните. Пилотният проект следва да се основава на 
настоящото разбиране за проблемите на ромските общности в Европейския съюз, като 
набляга на целия комплексен и синергиен спектър от най-добри процедури в това 
отношение. Именно вашият докладчик по становище е на мнение, че това може да бъде 
постигнато единствено чрез създаването на добре координиран, общоевропейски 
подход.

На последно място и с оглед на много малката граница, която по изключение се 
съдържа в пакета за техническа помощ, предлагам да се намали сумата на наличните 
кредити на съответния бюджетен ред (13.03.20), като сумата от 5 млн. евро се 
прехвърли на нов бюджетен ред, който следва да бъде създаден със следното заглавие:

Пилотен проект: Общоевропейски дейности за координация на методите за 
интеграция на ромите.
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