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На 6 юни 2013 г. Съветът и на 10 юни 2013 г. Европейският парламент решиха, в съответствие 
с членове 177 и 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), да се 
консултират с Европейския икономически и социален комитет относно: 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои 
разпоредби относно финансовото управление за някои държави членки, които 
изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата 
стабилност и относно правилата за освобождаване от задължение за някои 
държави членки“ 
COM(2013) 301 final – 2013/0156 (COD). 

 

На 9 юли 2013 г. Бюрото на Европейския икономически и социален комитет възложи на 
специализирана секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално 
сближаване“ да подготви работата на Комитета по този въпрос. 
 

Предвид неотложното естество на работата, на 492-рата си пленарна сесия, проведена на 
18 и 19 септември 2013 г. (заседание от 19 септември 2013 г.), Европейският икономически и 
социален комитет реши да определи г-н Páleník за главен докладчик и прие настоящото 
становище със 135 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 

1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) отбелязва предложението на 

Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006, с което се увеличават 
плащанията чрез повишаване с 10 процентни пункта на равнището на съфинансиране, 
приложимо към съответната приоритетна ос за държави членки, засегнати от кризата и 
получаващи финансова помощ по Европейския механизъм за финансово стабилизиране 
(ЕМФС) или Механизма за подкрепа на платежния баланс, за периода, през който 
получават помощи по тези механизми. Не се увеличава общата сума, определена за тях 
в рамките на политиката на сближаване на ЕС за програмния период 2007—2013 г., 
запазва се обаче ефективността на съфинансирането. 

 
1.2 ЕИСК отбелязва свързаното с това предложение на Комисията 

Регламент (ЕО) № 1083/2006 да бъде изменен така, че Румъния и Словакия да могат да 
внесат исканията си за възстановяване до края на 2014 г. вместо до края на 2013 г. (за 
средства, отпуснати за 2011 г.) и до приключването на програмния период вместо до 
края на 2014 г. (за средства, отпуснати за 2012 г.), при което не се увеличава общата 
сума, определена за тях в рамките на политиката на сближаване на ЕС за програмния 
период 2007—2013 г. Това ще намали опасността от автоматично освобождаване от 
поетите за 2011 г. и 2012 г. задължения. 
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1.3 ЕИСК одобрява това предложение, което и в съответствие с неговите предходни 

становища, при условие че се запазят съгласуваността и ефективността при 
използването на бюджетните средства. 

 
2. Обосновка 
 
2.1 Според предложението на Комисията понастоящем седем държави членки, получаващи 

подкрепа по ЕМФС или Механизма за подкрепа на платежния баланс, би следвало да 
предоставят по-малко средства за проекти, които се съфинансират в рамките на 
политиката за сближаване на ЕС. По този начин няма да се налага държавите членки да 
се мъчат да осигурят необходимите средства единствено от национални средства за 
финансиране, което в период, когато националните бюджети са подложени на много 
силен натиск, би допринесло значително за възвръщане на тези засегнати от кризата 
икономики обратно към растеж. Посредством съфинансирането се повишава 
ефективността на предоставяните помощи. По-малкото съфинансиране крие опасността 
средствата за подпомагане да станат по-малко ефективни – тази опасност следва обаче 
да се ограничава максимално с всички налични средства. ЕИСК одобрява 
предложението на Комисията, което съответства на неговите предходни становища1. 

 
2.2 Посредством удължаването до края на 2014 г. на срока за подаване на искания за 

възстановяване на Словакия и Румъния се предоставя по-голямо поле за действие, така 
че да може по-добре да бъдат осъществени съфинансираните проекти в рамките на 
политика на ЕС за сближаване. Удължаването на срока за автоматично освобождаване 
от задължения също е подходящо дотолкова, доколкото то се отнася само за онези 
държави членки, чиито средства, предоставени за периода 2014—2020 г., са ограничени 
посредством споразумението на Европейския съвет до определена горна граница. 
Удължаването на срока за автоматично освобождаване от задължения се извърши по 
инициатива на Европейския съвет, който в заключенията си от 8 февруари 2013 г. 
прикани Комисията да проучи възможните практически решения за намаляване на 
риска от автоматично освобождаване на средствата за периода 2007—2013 г. от 
националния пакет за Румъния и Словакия, включително евентуално и посредством 
изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006. 

 
2.3 Комитетът също смята, че е от решаващо значение да се даде тласък на просперитета и 

конкурентоспособността на държавите членки, засегнати в най-голяма степен от 
кризата, и затова подкрепя настоящото предложение. 

 

                                                      
1 

 ОВ C 24, 28.1.2012 г., стр. 81; ОВ C 24, 28.1.2012 г., стр. 83; ОВ C 24, 28.1.2012 г., стр. 84. 
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2.4 ЕИСК е съгласен с това, че нищо не се променя в общата сума от фондовете за 
засегнатите държави и програми в посочения период. 

 
Брюксел, 19 септември 2013 г. 

 
Председател 

на Европейския икономически и социален 
комитет 
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