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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. счита, че регионалната политика на ЕС в продължение на много години е 
демонстрирала пред европейската общественост своята уникална "европейска 
добавена стойност" посредством ефективното насърчаване на икономическото и 
социално сближаване навсякъде в ЕС, като в същото време е допринасяла за 
постигането на целите на Лисабонската стратегия за растеж и работни места; 
противопоставя се следователно на всякакви опити за повторно национализиране на 
тази политика на Общността; отново изразява дългогодишната си позиция, че 
политиката за сближаване трябва да се отнася за цялата територия на ЕС и че по-
голямата част от наличните финансовите ресурси следва да бъдат концентрирани 
върху нуждите на по-слабо развитите региони;

2. счита, че е задължително да се гарантира адекватно финансиране за периода след 
2013 г., за да се позволи на политиката за сближаване не само да продължи успешно 
да изпълнява своите традиционни задачи, но също така да се справи с редица от 
новите глобални предизвикателства със значително териториално въздействие, като 
климатичните и демографски промени, енергийната ефективност, струпването на 
населението в градовете, както е описано подробно в Четвъртия доклад за 
икономическото и социално сближаване на Комисията (COM(2007)0273); счита 
следователно, че отпускането на 0,35% от БВП на ЕС няма да бъде достатъчно за 
финансирането на тази политика;

3. подчертава необходимостта от опростяване на процедурите за прилагането на 
структурните фондове, особено на системите за управление и контрол; отбелязва, че 
сложността на системата е до известна степен причина за незадоволителното 
усвояване на наличните ресурси от страна на държавите-членки; настоятелно 
призовава Комисията да представи незабавно конкретни предложения за 
опростяването на съответните процедури, които следва да се приложат незабавно; 

4. счита, че Комисията за първи път се е ангажирала със систематична оценка на 
ефективносттта на оперативните програми за периода 2000-2006 г.; очаква с голям 
интерес резултатите от тази оценка, която е сериозен опит да се прецени 
ефективността на дейностите на политиката за сближаване; счита, въпреки това, че 
е изключително трудно да се оцени в пълна степен положителното влияние, коeто 
политиката за сближаване в действителност оказва, тъй като то не може да бъде 
преценявано единствено от икономическа гледна точка;

5. признава, че настоящата финансова криза е променила в значителна степен 
икономическата и финансова ситуация в много от държавите-членки; счита, че в 
резултат на тази криза националните приоритети при инвестирането може би ще се 
променят и поради тази причина може да се наложи някои от оперативните 
програми да бъдат адаптирани; подчертава факта, че държавите-членки могат също 
така да се окажат изправени пред проблеми с ликвидността, които да им попречат 
да гарантират плащането на националните вноски с оглед на прилагането на 
структурните действия и програми; настоятелно призовава Комисията да работи в 
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тясно сътрудничество с държавите-членки в съвместни усилия, за да се даде нов 
тласък на европейската икономика; призовава също така Комисията да предложи 
промени на съществуващата законодателна рамка по отношение на структурните 
фондове за периода 2007-2013 г., където е необходимо;

6. в контекста на териториалното сближаване, препоръчва значително укрепване на 
целта за „Европейско териториално сътрудничество“ както от политическа, така и 
от финансова гледна точка, и предлага да се гарантира допълнително финансиране 
за следващия програмен период; приветства неотдавнашните усилия на Комисията 
да се засили териториалното сътрудничество посредством създаването на структури 
за транснационално сътрудничество за страни, които се изправени пред подобни 
проблеми; отбелязва с голям интерес стратегията за Балтийско море, която показва, 
че подобни стратегии могат също така да бъдат обмисляни за други региони в 
бъдеще; 

7. припомня, че по време на преговорите за Регламентите за структурните фондове за 
периода 2007-2013 г. Парламентът в контекста на неформални тристранни 
разговори направи предложение за пренасочване на неизразходваните ресурси, 
които са изгубени поради правилото N+2 / N+3, към бюджета за сближаване на 
Общността (функция 1б) и към други оперативни програми с доказано по-добро 
усвояване; дълбоко съжалява, че това предложение не е било взето предвид 
навремето от Съвета; призовава Комисията в предстоящия си междинен преглед да 
отговори на предложението на Парламента и да направи определени предложения 
за преразпределянето на тези ресурси. 


