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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета (EО) за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за Европейския 
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по 
отношение на някои разпоредби относно финансовото управление
(COM(2008)0803 – C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за регламент на Съвета (COM(2008)0803 –
17575/2008),

– като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 161, 
параграф 3 от Договора за ЕО (C6-0027/2009),

– като взе предвид член 75, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по регионално развитие и становищата 
на комисията по бюджети и на комисията по заетост и социални въпроси 
(A6-0000/2009),

1. дава своето одобрение за предложението за регламент на Съвета;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент 
съответно на Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският съюз е изправен пред безпрецедентна криза, която първо нанесе удар на 
финансовите пазари, а в момента засяга реалната икономика с отрицателни и все още 
не напълно предвидими последствия по отношение на спада на растежа и 
перспективите за заетостта, както и на увеличаването на бюджетните дефицити, 
водейки в някои държави-членки  до истинско състояние на рецесия.

Предприемат се набор от съгласувани действия на национално и на общностно 
равнище, с цел да се помогне на държавите-членки и на регионите на ЕС да преодолеят 
настоящите трудни обстоятелства.

На 26 ноември 2008 г., в отговор на искането, отправено от държавните и 
правителствени ръководители на ЕС, Европейската комисия публикува своето 
съобщение „Европейски план за икономическо възстановяване“, в което се изброяват 
набор от целеви мерки, целящи стимулиране на инвестициите и предоставяне на 
националните икономики, при сериозни бюджетни ограничения, на допълнително 
публично финансиране, което да е в състояние да мобилизира отново националните 
икономики, да стимулира търсенето и в крайна сметка да възвърне доверието на 
потребителите в системата.

От бюджетна гледна точка, Европейската политика на сближаване с нейните 347 
милиарда евро за периода 2007-2013 г., от които 250 милиарда са предназначени за 
осъществяване на цели, свързани с Лисабонската стратегия, изглежда най-надеждния и 
ефикасен инструмент за постигане на такъв обхват. 

Следователно, в съответствие с приоритетите, заявени в плана за възстановяване, и с 
целта за ускоряване на инвестициите и следователно на изпълнението на програмите, в 
края на миналия ноември, Комисията прие поредица предложения, насочени към 
въвеждане на подходящите промени в съществуващия пакет от регламенти за 
структурните фондове, а именно Регламент № 1083/2006 на Съвета за Европейския 
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (Общ 
регламент), Регламент № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Регламент № 1081/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд (ЕСФ).

По отношение на предложенията за изменение на общия регламент, се преследват две 
цели: от една страна, ускоряване на разходите, така че да се предостави допълнителна 
ликвидност за изпълнение на проектите; от друга страна, опростяване на правилата, 
позволяващо по-бързото изпълняване на програми и проекти.

В частност, Европейската комисия предлага намеса в четири основни области:

1. Увеличаване на подкрепата от ЕИБ и ЕИФ: (член 44 и член 46): в рамките на 
операциите по финансов инженеринг се въвежда възможността за пряко възлагане 
на обществени поръчки на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и на 
Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). В допълнение на това, и двете 
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институции могат да предоставят засилена финансова подкрепа в техническите 
дейности, свързани с подготовката и осъществяването на проекти.

2. Опростяване на правилата за допустимост на разходите (член 56): въвежда се 
промяна, така че да се предвиди възможност общите разходи да се изплащат под 
формата на фиксирана сума. Освен това, апортните вноски се признават за 
допустими разходи, с което допринасят за достигане на дела на съфинансиране. С 
цел да се гарантира общото изпълнение на правилата за допустимост за проекти 
по време на целия им програмен период, се въвежда ретроактивна клауза, така че 
този член да влезе в сила, считано от 1 август 2006 г.

3. Увеличаване на префинансирането за ЕФРР и ЕСФ (член 82): вноската на 
префинасиране за 2009 г. за ЕС от 12 държави-членки се увеличава с 2%, докато 
ЕС-15 държави-членки се ползва от въвеждането на нова вноска от 2,5 % за 
същата година. По отношение на програмите в рамките на Европейската 
териториална цел, включващи поне една държава-членка, присъединила се към 
ЕС на или след 1 май 2004 г., се въвеждат допълнителни авансови средства в 
размер на 2 % за 2009 г. Общият размер на допълнителните авансови средства, 
постигнат чрез тази мярка, ще възлиза на 6, 25 милиарда евро.

4. Ускоряване на разходите за големите проекти (член 78): с цел ускоряване на 
темповете на плащанията, се предоставя възможността да се правят заявления за 
плащания, отнасящи се за разходи, натрупани преди одобряването на проекта от 
страна на Комисията.  Освен това, се премахва настоящата максимален праг от 
35% за авансовите плащания в рамките на държавните помощи по смисъла на 
член 87 от Договора, с което те могат да достигат до 100 % за бенефициерите на 
държавни помощи.

Европейският парламент приветства бързите действия, предприети от Комисията за 
предлагане на гореизложените законодателни промени, които несъмнено ще спомогнат 
за справяне с отрицателните въздействия да тази неочаквана финансова криза, но 
изказва дълбоко съжаление, че не се предвиждат други важни мерки. В частност, би 
било силно препоръчително да се внесе промяна в член 71 (Внедряване на системите за 
управление и контрол), така че да се гарантира конкретна ликвидност на 
икономическата система. Предложението беше да се позволи, едва от 2009 г., 
извършването на междинни плащания, в случаите когато становището на държавата-
членка е без резерви, въпреки че Комисията е направила наблюдения (разходи, за които 
в последствие се окаже, че не отговарят за системите за управление и контрол, следва 
да се приспадат от първото следващо заявление за плащане).

Преразгледаният пакет беше замислен като отговор на временна, макар и извънредно 
критична, ситуация; въпреки това обаче в действителност той отговаря напълно на 
искането за по-голямо опростяване на процедурите и по-голяма гъвкавост в 
прилагането на съществуващите правила по силата на регламентите за структурните 
фондове, което многократно е било изказвано от Европейския парламент през 
последните години. 

По-специално, позволяването на гъвкавост по отношение на разпределението на 
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дяловете на общностното и националното финансиране в хода на целия програмен 
период ще осигури на националните икономики непосредствен паричен поток, който е 
от съществено значение, за да могат да реагират на бюджетните ограничения, които 
изпитват понастоящем.

Необходимо е предлаганите мерки да се приемат бързо, за да могат да отговорят на 
непосредствената нужда от ликвидност в държавите-членки, като се помогне на 
бенефициерите да изразходват повече фондове и с по-бързи темпове. Бързото влизане в 
сила на предлаганите промени е в действителност от съществено значение, за да се 
гарантира пълната им ефективност, особено що се отнася до увеличаването на вноските 
за префинансиране за 2009 г.

Следователно, европейските институции са призовани да ускорят процеса на вземане 
на решения с цел да осигурят бързото прилагане на мерките и постигането на първите 
резултати в идващите месеци; позиция, която Европейският парламент напълно 
подкрепя. 

При все това, Европейският парламент би искал да има по-голямо и по-добро участие: 
спешният характер на предложенията и кратките срокове направиха невъзможно 
представянето на бележките на ЕП към общия регламент и внасянето на предложения 
за изменение към регламентите за ЕФРР и ЕСФ.

Въпреки това, настоящите обстоятелства представляват една полезна тренировка, което 
подчертава необходимостта от навременно започване на междуинституционалния 
диалог по повод на преговорите относно новия законодателен пакет за структурните 
фондове след 2013 г. 

В допълнение, с оглед на близкото бъдеще, е необходимо принципът на опростяване на 
правилата и процедурите, за което настоящите предложения са само един пример, да 
продължи да се следва сериозно, с цел за бенефициерите да бъде по-лесно да получават 
достъп и да използват структурните фондове. 

Следователно Европейският парламент цени високо инициативата на Съвета за 
създаване на неформална експертна група по въпроси, свързани с опростяването на 
правилата, и очаква с нетърпение възможността да изрази своите възгледи относно 
първите резултати и предложения в тази посока за в бъдеще. 

В този контекст, Европейският парламент призовава Съвета и Комисията да вземат 
предвид изцяло неговите препоръки и да го информират редовно относно процедурите, 
разискванията и резултатите от преговорите.

Въпреки че настоящите промени нямат за цел да променят общия обхват на политиката 
за сближаване, тези критични обстоятелства могат да представляват начин за по-
бързото адаптиране на бъдещата политика към потребностите и очакванията на един 
променящ се свят и да подготвят пътя към многостранните предизвикателства на 
следващия програмен период. 
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