




 
Courtesy Translation 

 
TO 
MR JERZY BUZEK  
PRESIDENT OF THE  
EUROPEAN PARLIAMNET 
 

 
Subject: Statement of the National Assembly of the Republic of Bulgaria on the EU 
Cohesion Policy legislative package for the period 2014-2020, accepted by the European 
Commission on 6 October 2011 
 
DEAR MR BUZEK, 
 
At a regular sitting, held on 30 November 2011, the Committee on European Affairs and 
Oversight of the European Funds (CEAOEF) discussed the EU Cohesion Policy legislative 
package for the period 2014-2020 and the Bulgaria’s government position on the proposals. 
 
CEAOEF closely follows the development of the Cohesion Policy debate on EU level and 
Bulgaria’s participation in it. On its behalf, CEAOEF has provoked a broad discussion on the 
issue within the Bulgarian Parliament, involving all stakeholders. Among the main CEAOEF 
initiatives in this regard, the following should be mentioned: 
- Joint meeting of CEAOEF and the Regional Policy and Local Self-Government 

Committee with the Chairperson of the Regional Policy Committee within the European 
Parliament – Ms Danuta Hübner (1 April 2011). During her visit to the National 
Assembly Professor Hübner called for active participation of the Bulgarian 
government and all the parliamentary committees in the discussion process on the 
future of EU Cohesion policy; 

- Broad discussion within the Council for Public Consultations at CEAOEF with the 
participation of the civil society representatives on the topic “The Future of Cohesion 
Policy – Are We Ready for the Challenges of the Period 2014-2020” (12 July 2011); 

- Presentation of CEAOEF Interim Report on the Absorption of the EU Funds in the 
Republic of Bulgaria for the period January-June 2011. In the Report, CEAOEF 
addresses some key recommendations to the Government related to the 2014-2020 
programming process as well as for Bulgaria’s participation in the debates on the future of 
the EU Cohesion policy (14 September 2011); 

- Adoption of CEAOEF position on the Future EU Cohesion Policy 2014-2020 from the 
Bulgarian Parliament point of view prior to the European Commission legislative 
proposals (14 September 2011). 

 
As a result of our activity, the Bulgarian Parliament Statement on the Cohesion Policy 
legislative package comes as a logical continuation of the broad discussion on the issue with 
all stakeholders.  
 
The Statement reflects the in-principal support of the Bulgarian Parliament for the new 
Cohesion Policy conceptual framework, proposed by the European Commission.  As the 
objectives in the proposed regulations can be better achieved at EU level, we consider the 
latter in compliance with the principle of subsidiarity, established in article 5, paragraph 3 
of the Treaty on European Union. Meanwhile, the Bulgarian Parliament Statement outlines 
some views and recommendations on certain parts of the legislative package in line with 
Bulgaria’s national interests. 



 
In the framework of the intensive political dialogue between the Bulgarian Parliament and the 
European Institutions on the EU draft acts, attached herewith please find the approved 
CEAOEF Report and the Statement, reflecting the Bulgarian Parliament’s position on the 
issue.  
 

 
Enclosure: as per text. 
 
Looking forward to our fruitful cooperation in future. 
 
Yours sincerely, 
 
PRESIDENT 
OF THE NATIONAL ASSEMBLY 
 
TSETSKA TSACHEVA 
 
 
 





 1

 
I. Нови моменти в законодателния пакет 

 
Новите моменти в законодателния пакет обхващат: 

 
- Концентриране върху Стратегията „Европа 2020”, посредством изготвяне на 

т. нар. партньорски договори между ЕК и страните-членки; 
- По-добра координация в действията на ниво ЕС – Общата стратегическа 

рамка ще съдържа първостепенните приоритети на ЕС и ще бъде приложима към всички 
фондове, в т.ч. развитие на селските райони, морско дело и рибарство; 

- Стабилна макроикономическа и фискална среда – за да се гарантира, че 
ефективността от действието на фондовете няма да бъде подкопана от неуместни 
макроикономически и фискални политики, ЕК предлага изграждането на по-солидна 
връзка между Кохезионната политика и Икономическото управление на ЕС; 

- Засилване на териториалното сътрудничество – насърчаване на 
териториалното сътрудничество между регионите (транс-гранично, транс-национално и 
между-регионално), предвид свързаната с него добавена стойност на ниво ЕС;  

- Териториално сближаване – поставяне на ясен фокус върху устойчивото 
градско развитие (интегрирани дейности). Специално внимание ще се обръща на области 
със специфични природни или демографски характеристики, с допълнително насочване на 
финансови ресурси към най-отдалечените или слабо заселени зони; 

- Допълнително опростяване на Кохезионната политика като водещ принцип 
– въвеждане на опростени правила за възстановяване на средствата, хармонизиране на 
правилата за допустимост и системите за управление и контрол по различните фондове; 

- Предвиждат се т. нар. „условности”, обвързани пряко с реализацията на 
политиката или с макро-икономическите условия, които могат да блокират 
финансирането. ЕК предлага условности, които да бъдат пряко обвързани с 
изпълнението на политиката (предварителни условия, които трябва да са налице, преди 
да бъде предоставена възможност за разплащане, както и последващи условия, които ще 
предопределят допълнителното отпускане на средства в зависимост от качеството на 
изпълнение) и условности, които са обвързани с макро-икономическата ситуация; 

- Въвеждане на бонуси за качествено изпълнение - силни стимули за постигане 
целите на Стратегията „Европа 2020”; 

- ЕК ще предостави на страните-членки нова възможност да изпълняват част от 
Програмите използвайки резултатно ориентиран инструмент, наречен „Съвместен план 
за действие” (Joint Action Plan). Чрез него ще се обвързват плащания с резултати, 
съгласувани между ЕК и страните-членки.   
 

III.  Обхват на законодателния пакет 
 

Пакетът от законодателни предложения включва следните актове: 
 

1. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и 
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Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), обхванати от общата 
стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006, COM (2011) 615 
 

Първата част съдържа общите правила за петте фонда (ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР 
и ЕФМДР) и очертава общите елементи на стратегическото планиране и програмиране, 
тематичните цели, свързани със Стратегията „Европа 2020”, както и положенията по 
отношение на Общата стратегическа рамка и Договорите за партньорство. 

Втората част определя правилата за ЕФРР, ЕСФ и КФ, имащи отношение към 
мисията и целите на Кохезионната политика, финансовата рамка, специфичните 
изисквания в областта на програмирането, докладването и финансовото управление, 
големите проекти и съвместните планове за действие.  

 
2. Три предложения за Регламенти относно ЕСФ, КФ и ЕФРР: 

 
2.1. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно ЕСФ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006, COM (2011) 607/3 
 

С предложения Регламент се търси продължаване подобряването на възможностите 
за заетост, образование, обучение и борбата срещу социалната изолация и бедността 
през 2014 – 2020 г. 

Предложението поставя по-силен акцент върху ограничен брой цели в съответствие 
със Стратегията „ Европа 2020“. Засилва се борбата с младежката безработица и 
подпомагането на групите в най-неблагоприятно положение. Предвижда се по-голямо 
участие на социални партньори и неправителствени организации в изпълнението на 
програмите по ЕСФ.  
 

2.2. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно КФ и за отмяна на Регламент (EO) № 1084/2006, COM (2011) 612 

 
Обхватът на КФ няма да претърпи сериозни промени спрямо предходния период и 

чрез него ще бъдат подпомагани страните-членки с БНД на глава от населението под 
90% от средния в ЕС-27 да инвестират в транспортни мрежи (TEN-T) и опазване на 
околната среда. Новото в предложението е, че част от средствата по КФ ще бъдат 
насочени към Инструмента за свързване на Европа, чиято цел е конкурентна и 
устойчива европейска транспортна система. 
 

2.3. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно специални разпоредби по отношение на ЕФРР и целта „Инвестиции за 
растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006, COM (2011) 
614/3 

 
Съгласно предложението, регионите ще трябва да насочват помощта по линия на 

ЕФРР към ограничен брой цели, съответстващи на Стратегията „Европа 2020“. Повишен 
фокус се поставя върху насочването на ресурси към енергийната ефективност и 
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възобновяемите енергийни източници, НИРД и иновациите, помощта за МСП, 
устойчивото градско развитие и т.н. 

 
3. Две предложения за Регламенти относно Цел „Европейско териториално 

сътрудничество (ЕТС)“ и Европейската група за териториално сътрудничество 
(ЕГТС) 

 
3.1. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета 
от 5 юли 2006 г. относно ЕГТС с цел по-голяма яснота, опростяване и 
усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива групи, COM 
(2011) 610 

 
От 2006 г. местните и регионални партньори имат възможността да създават 

Европейски групи за териториално сътрудничество с обща законодателна рамка, за да 
им помагат при преодоляването на сериозни различия между националните правила и 
регламентите. ЕК предлага значителни промени по отношение на следните аспекти от 
настоящия Регламент за ЕГТС: по-лесно създаване на групите за териториално 
сътрудничество, преглед на обхвата на дейностите, отваряне на групите към региони 
извън ЕС, по-ясни оперативни правила за набирането на персонал и т.н.   

 
3.2. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно специални разпоредби за подкрепа от ЕФРР по цел „ЕТС“, COM (2011) 611 
 

ЕТС е сред целите на Кохезионната политика и осигурява рамката за обмяната на 
опит между националните, регионалните и местните заинтересовани страни от 
различните държави-членки, както и за съвместните действия в посока намирането на 
общи решения на споделени проблеми. Предизвикателствата пред страните-членки 
преминават националните/регионалните граници и изискват съвместни партньорски 
действия на подходящото териториално ниво. Отделен Регламент за ЕТС е предложен, 
за да се отчита по-добре мулти-държавния контекст. 
 

4. Две предложения за Регламенти относно Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и Програмата за социална промяна и 
социални иновации 
 

4.1. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно ЕФПГ (2014—2020 г.), COM (2011) 608 
 

Фондът представлява своеобразен инструмент за солидарност в рамките на ЕС 
(подкрепа за работниците, загубили своята работа заради глобализацията или 
проявление на внезапни кризи). С новия регламент се предлага разширяване обхвата на 
подкрепата чрез включването на временно наетите работници и собствениците-
управители на микро- и МСП (включително фермери). ЕС провежда обща търговска 
политика от името на страните-членки, която понякога носи негативи за някои категории 
работници и икономически сектори. ЕС желае да демонстрира солидарност към тези 
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работници. ЕС следва да смекчи въздействието от големи съкращения на работници, 
причинени от глобализацията или внезапни кризи, когато са с мащаб, непозволяващ 
лесното им адресиране от страните-членки.  
 

4.2. Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
Програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации, COM 
(2011) 609 
 

По-високата степен на мобилност на европейския пазар на труда е от съществено 
значение за изграждането на зона без вътрешни граници и засилване на икономическата 
и социалната кохезия. Европейските граждани ще се възползват от еднаква степен на 
защита на работните си места, особено в секторите, считани за рискови. Благодарение на 
новата програма, страните-членки и гражданите ще се възползват от по-висока вътрешна 
за ЕС мобилност на пазара на труда. Това ще има положително влияние върху 
икономическата активност и растеж.     
 

5. Съобщение от Комисията - Бъдещето на фонд „Солидарност“ на ЕС 
  

Фонд „Солидарност“ на ЕС е създаден през 2002 г., за да позволи ефикасно 
реагиране по отношение на големи бедствия, засягащи държавите-членки или държави, 
които водят преговори за присъединяване към ЕС. В съобщението на ЕК се посочва, че в 
работата на Фонда има значителни ограничения и слабости. Те са свързани главно с 
недостатъчната бързина, с която се предоставя помощта от Фонда, и с прозрачността на 
критериите за мобилизиране на Фонда. 

Като се има предвид, че повечето държави-членки имат сериозни резерви по 
отношение на каквито и да било големи изменения на принципите и функционирането 
на Фонд „Солидарност“, особено ако те могат да доведат до по-високи разходи, 
Комисията оттегля предложението си от 2005 г. за преразглеждане и разширяване на 
Фонда. 

От друга страна, Комисията е на мнение, че функционирането на Фонд 
„Солидарност“ следва да бъде подобрено и че ограничени корекции в приложимия 
понастоящем регламент имат сериозен потенциал да доведат до опростяване, изясняване 
и най-вече до повишаване на способността за реагиране на Фонда, така че финансовата 
помощ за засегнатите от бедствия държави да бъде отпускана много по-бързо. 

 
IV.  Процедура на вземане на решение и състояние на актовете  

 
Предстои законодателните предложения да бъдат обсъдени в Съвета и в 

Европейския парламент, с оглед приемането им до края на 2012 г. Паралелно 
продължават и преговорите по Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014 
– 2020 г. Окончателните суми, разпределени по държави и списъците с допустимите 
региони за всяка категория ще бъдат определени след приемането на настоящия пакет от 
законодателни актове. 

 
 
 



 5

След състоялата се дискусия по законодателния пакет за Кохезионната политика 
на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г. и в подкрепа на представената от 
страна на министър Дончев позиция на Република България по законодателните 
предложения,  членовете на КЕВКЕФ  единодушно приеха следното становище, което 
да бъде изпратено до европейските институции в рамките на неформалния 
политически диалог: 

 
V. Становище на КЕВКЕФ 

 
На заседание, проведено на 30 ноември 2011 г., Комисията по европейските 

въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) обсъди пакета от 
законодателни предложения за Кохезионната политика на Европейския съюз за 
периода 2014 – 2020 г. и позицията на Република България по тях. 

 
Като Комисия, позоваваща се винаги в дейността си на принципа за осъществяване 

на двоен демократичен контрол (от парламента и Съвета за обществени консултации 
към КЕВКЕФ) и на активно участие в европейския дневен ред, КЕВКЕФ изразява 
следното становище по предложения Пакет от законодателни предложения за 
Кохезионната политика на ЕС за периода 2014 – 2020 г., което да бъде изпратено до 
европейските институции: 

 
1. Предложенията за регламенти, включени в законодателния пакет за бъдещето на 

Кохезионната политика на ЕС, съответстват на принципа на субсидиарност, 
установен в чл. 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, тъй като целите на 
предложенията могат да бъдат постигнати по-добре на равнище Европейски съюз. 
Въпреки това, следва да се отбележи, че в основанията на ЕК за спазването на 
принципа за субсидиарност, не са представени достатъчно количествени и 
качествени елементи в подкрепа на предложенията.  

 
 
2. КЕВКЕФ подкрепя принципната идея за въвеждането на общи правила за петте 

фонда, с оглед опростяване на процедурите и дебюрократизирането на 
процесите, както и подобряване координацията между отделните инструменти. 
Прилагането на по-интегриран подход ще спомогне за засилване въздействието на 
интервенциите по линия на отделните финансови източници.  
 
С оглед препоръката на страните-членки да слеят и намалят броя на органите, 
отговарящи за усвояването на средствата по Кохезионната политика, българският 
парламент е изразил своята готовност, съвместно с изпълнителната власт, за 
създаване на Закон за еврофондовете за 2014-2020, с оглед трансформацията, която 
предстои в управленския модел на европейските фондове в България; 

 
3. За да бъде реализуема, идеята за Общата стратегическа рамка (ОСР), която да 

съдържа първостепенните приоритети на ЕС и да бъде приложима към всички 
фондове, тя трябва да отчита спецификата на таргетиране при фондовете на 



 6

Кохезионната политика и Европейския фонд за развитие на селските райони и 
Европейски фонд за рибарство, така че да не се усложни процеса на управление.  

 
За да може ОСР да бъде ефективна, отчитайки спецификите и националния 
контекст на Стратегията „Европа 2020”, следва да се преразгледа възможността ЕК 
да бъде оправомощена да приема делегиран акт относно ОСР и да се обмисли 
прилагането на обикновената законодателна процедура.  
 

4. КЕВКЕФ приветства стремежа за интегрирано развитие чрез т.нар многофондови 
програми, даващи възможност в рамките на една оперативна програма да се 
използват възможностите за целево финансиране по трите фонда (КФ, ЕФРР и ЕСФ) 
в зависимост от приоритетите им; 

 
5. КЕВКЕФ приветства предложението за „ е-кохезия”  – т.е. информацията да се 

представя по електронен път. Българският парламент, със своите препоръки към 
управляващите органи по отделните програми в настоящия програмен период, 
винаги е отправял препоръки за максимално улеснение на бенефициентите да се 
въвежда както електронно подаване, така и отчитане на проекти;  

 
6. КЕВКЕФ подкрепя увеличаването на средствата за политиката на сближаване, 

като счита, че предоставянето на по-голяма финансова подкрепа за по-слабо 
развитите региони и страни ще допринесе за икономическото, социално и 
териториално сближаване в рамките на ЕС; 

 
7. КЕВКЕФ счита, че разходването на европейския бюджет за реализация на 

приоритетите на Стратегията „Европа 2020”, следва да бъде адаптирано и да 
отчита специфичните приоритети на държавите-членки и степента на тяхното 
развитие; 

 
8. КЕВКЕФ приветства Кохезионната политика с по-сериозен фокус върху 

резултатите и максимизиране ефектите от европейското финансиране. Обвързването 
на плащанията с резултати е добра мярка, но предполага изработването на точни и 
конкретни индикатори за отчитане директната връзка между интервенциите и 
ефектите.  

 
9. КЕВКЕФ приветства въвеждането на възможност за по-бързо, базирано на 

резултатите финансиране чрез „Плановете за съвместни действия с ЕС”, но се 
подчертава необходимостта в обхвата на инструмента да се включат 
инфраструктурните проекти, с оглед необходимостта от тях за страните от 
Централна и Източна Европа и респективно цялостната териториална и 
икономическа кохезия на ЕС;   

 
10. КЕВКЕФ приветства идеята за Партньорските договори между ЕК и страните-

членки със строго дефиниране на целите, очакваните резултати и условията за 
получаване на средствата. Въпреки това обаче не трябва със стриктното фиксиране 
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на условията да се ограничават възможностите за прилагане на гъвкав подход при 
промени в международната конюнктура, възникване на икономически и финансови 
кризи и влияние на непредвидени негативни икономически фактори в световен, 
европейски и национален план върху отделните региони. Предвидените възможности 
за ревизиране на националната стратегия и на оперативните програми при 
икономически затруднения е продължителен процес и неминуемо ще доведе до 
неспазването на предварително заложените в Партньорските договори графици за 
усвояването на средствата. 

 
11. КЕВКЕФ приветства т.нар „условности” (conditionalities), с акцент върху 

макроикономическите условности, тъй като счита, че те ще имат 
дисциплиниращ ефект върху страните членки. България е от страните с най-нисък 
бюджетен дефицит и дълг и в тази връзка КЕВКЕФ счита, че трябва да се предвидят 
допълнителни стимули за страните, спазващи стриктна финансова дисциплина. 
Същевременно, КЕВКЕФ изразява убеждението си, че макроикономическите 
условности следва изцяло да спазват принципите на субсидиарност и 
пропорционалност; 

 
12. КЕВКЕФ приветства изграждането на по-солидна връзка между Кохезионната 

политика и Икономическото управление на ЕС; 
 
13. КЕВКЕФ приветства системата на „опростени разходи”, т.е. да се използват плоски 

ставки („flat rates”), както и стандартните форми на  калкулиране на разходите на 
базата на единична цена и чрез фиксирани суми („lump sum”), тъй като това ще 
намали административната тежест при отчитането и фокусът ще бъде върху реалните 
резултати. За целта трябва да има единни и ясни правила; 

 
14. КЕВКЕФ приветства подхода за насърчаване използването на иновативни 

финансови инструменти, като същевременно счита, че Република България трябва 
да има възможност за по-голям дял на финансиране по линия на традиционните 
„ грантове” , с оглед на реалните потребности и сравнително краткото й участие в 
Кохезионната политика на ЕС (както и попадането в групата на най-слабо развитите 
региони); 

 
15. КЕВКЕФ подкрепя идеята за постигане целите на Стратегията „Европа 2020” като 

счита за необходимо да бъде запазен балансът между базисните приоритети, 
отразяващи националните реалности и тези на европейско ниво. Базисната 
инфраструктура остава сред водещите приоритети за страната и през 2014 – 
2020 г., тъй като е от ключово значение за икономическото и социално 
сближаване на регионите в процес на конвергенция; 

 
16. КЕВКЕФ приветства мерките за териториално сближаване с фокус върху 

устойчивото градско развитие. В България има налице предпоставки за 
реализацията на интервенции в области със специфични природни или демографски  
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STATEMENT 
 

OF THE COMMITTEE ON EUROPEAN AFFAIRS AND OVERSIGHT OF THE EUROPEAN FUNDS 

TO THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF BULGARI A 

 
At a regular sitting, held on 30 November 2011 the Committee on European Affairs and 
Oversight of the European Funds (CEAOEF) discussed the EU Cohesion Policy legislative 
package for the period 2014-2020 and the Bulgaria’s government position on the proposals. 
 
In its capacity as a Committee whose activities are firmly based on the principle of double 
democratic control (by the Parliament and the Council for Public Consultations to the 
Committee) and active involvement in the European agenda, the CEAOEF expresses the 
following statement vis-a-vis the proposed legislative package on the future of the EU 
Cohesion Policy (2014-2020), which is to be sent to the European institutions: 
 
1. The regulations proposed in the legislative package for the future of the EU Cohesion Policy 

are in compliance with the principle of subsidiarity, established in article 5, paragraph 3 
of the Treaty on European Union (TEU), because the objectives in the proposed regulations 
can be better achieved at EU level. Nonetheless, it is worth noting that the grounds for 
compliance with the subsidiarity principle, provided by the EU Commission, do not contain 
sufficient quantitative as well as qualitative elements substantiating the proposals;  

 
2. The Committee supports in principle the idea of introducing overarching rules for all the five 

funds aiming to simplify procedures and de-bureaucratize processes as well as to 
improve coordination and coherence amongst instruments. The adoption of a more 
integrated approach would bring for boosting the impact of interventions undertaken under 
the individual sources of financing. 
 
With regard to the recommendation to the Member States to merge and reduce the number 
of authorities responsible for the Cohesion Policy funds, the Bulgarian Parliament has 
already expressed its readiness, in acting jointly with the Executive, to pass a Law on the 
EU Funds for the period 2014-2020 reflecting the forthcoming transformation of the EU 
funds management model in Bulgaria; 

 
3. To become feasible, the idea of establishing a Common Strategic Framework (CSF) 

covering the EU top priorities and applicable to all funds should take into account the 
targeting specificity of the Cohesion Policy funds and the European Agricultural Fund for 
Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund to avoid complicating 
the management process.  
 
In order for the CSF to be effective while taking into account the specifics as well as the 
national context of the Europe 2020 Strategy, there is a need to revisit the possibility of 
empowering the European Commission to adopt a delegated act on the CSF and consider 
applying the ordinary legislative procedure;  
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4. The Committee welcomes the drive for integrated development through the so called multi-
fund programmes providing for the opportunity of targeted financing from all three funds 
(CF, ERDF and ESF) under a single OP depending on the priorities;  

 
5. The Committee welcomes the proposal for e-cohesion, i.e. for submitting information 

electronically. In its recommendations to the Managing Authorities regarding the respective 
Operational Programs within the current programming period, the Bulgarian Parliament has 
always stressed the importance of e-filing and e-reporting as a way to maximum facilitation 
of beneficiaries;  

 
6. The Committee supports the increase of Cohesion Policy funds and believes that providing 

an enhanced financial support for the less developed regions and countries would contribute 
for the economic, social and territorial cohesion within the European Union; 

 
7. The Committee is of the opinion that the EU budget spending on delivering the Europe 

2020 Strategy priorities has to be adjusted taking into account the specific priorities of the 
Member States and the level of their development;  

 
8. The Committee welcomes the Cohesion Policy with a stronger focus on results and 

maximized effects of EU financing. Binding funds disbursement with results is a good 
measure, however it requires elaboration of precise and concrete indicators for reporting 
the direct relation between interventions and effects;  

 
9. The Committee welcomes the introduced possibility for a faster, outcome-based funding 

through Joint Action Plans with the EU, however underscoring the necessity to include 
infrastructural projects in the scope of this instrument, in view of the need of the Central 
and Eastern European countries for such projects and respectively of the overall territorial 
and economic cohesion of the European Union;  

 
10. The Committee welcomes the idea for signing Partnership Contracts between the 

European Commission and the Member States with strictly defined targets, anticipated 
results and conditions for receiving support. However the clear-cut conditions should not 
limit the possibilities for resorting to a flexible approach upon occurrence of changes in 
the international environment, emerging of economic and financial crises or impact on the 
regions by unexpected negative economic factors at global, European or national level. The 
foreseen possibility for revising the national strategies and operational programmes in the 
event of economic difficulties is a continuous process that would inevitably result in non-
adherence to the preliminary fund absorption time-tables set in the Partnership Contracts;  

 
11. The Committee welcomes the so called conditionalities with a focus on the macroeconomic 

conditionalities, as we believe in their disciplining effect on the Member States. Bulgaria 
is among the countries with lowest budget deficit and debt and in this regard the Committee 
believes that additional incentives should be foreseen for the countries pursuing strict fiscal 
discipline. Furthermore, CEAOEF is of the opinion that the macroeconomic 
conditionalities have to fully respect the principles of subsidiarity and proportionality; 

 
12. The Committee welcomes the establishment of a more solid relation between the 

Cohesion Policy and EU Economic Governance; 
 
 



 

 
 
 

3

13. The Committee welcomes the system of simplified costs, i.e. the use of flat rates and 
standard forms of cost accounting based on unit price and lump sums as this would ease the 
administrative burden at reporting and help focus on actual outcomes. What is needed to this 
end are uniform and clear-cut rules;  

 
14. The Committee welcomes the approach of encouraging the use of innovative financial 

instruments but at the same time we believe that the Republic of Bulgaria should be 
accorded a larger share of financing along the traditional grants  line, in view of the 
country’s actual needs and its comparatively short participation in the EU Cohesion Policy 
(as well as its affiliation to the least developed regions group);   

 
15. The Committee supports the idea of attaining the goals of Europe 2020 Strategy and deems 

as necessary the preservation of balance between the basic priorities which reflect the 
national realities and the priorities at European level. Basic infrastructure remains among 
the country’s top priorities for the period 2014-2020 because of its key significance for 
the economic and social cohesion of the regions undergoing convergence;    

 
16. The Committee welcomes the measures for territorial cohesion with a focus on sustainable 

urban development. Prerequisites are in place in Bulgaria for carrying out interventions in 
areas of specific natural or demographic characteristics by channeling additional financial 
resources to the remotest or most scarcely populated zones; 

 
17. Taking into account the infrastructural deficit in the countries of Central  and Eastern 

Europe, the Committee welcomes the idea of setting up a Connecting Europe Facility, 
however this should not be at the expense of the Cohesion Policy funds disbursements; 

 
18. The Committee welcomes the provision for more active participation of social partners, 

non-governmental sector and civic society in the elaboration of mechanisms aimed at 
better absorption of the ESF resources;  

 
19. The Committee supports the changes in the sphere of ESF in view of finding innovative 

solutions to social issues and needs and laying a stronger stress on the fight against youth 
unemployment and providing support to adults, disadvantaged people and 
marginalized communities; 

 
20. The Committee welcomes the provision for strengthening the EURES system of mobility 

support in the framework of the EU Programme for Social Change and Innovation (PSCI), 
as this particular instrument is important for Bulgaria especially in view of eliminating the 
restrictions some Member States have imposed on Bulgarian nationals vis-a-vis access 
to employment in the EU countries.   
 

 
 

 

 


