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ОБОБЩЕНИЕ 

На 6 октомври 2011 г. Европейската комисия внесе проекта на пакет от регламенти за 
реформа за политиката на сближаване след 2013 г. Целта на настоящото проучване е 
извършването на критична оценка на тези предложения въз основа на преглед на 
неотдавнашни научни изследвания и документи за формулиране на политики и въз 
основа на бюджетно моделиране и да се предложат препоръки за изграждане на 
позицията на Европейския парламент по време на преговорите. След встъпителната 
глава, в която се дават повече подробности относно законодателния контекст, 
методологията и структурата на проучването, в следващите шест глави се прави 
преглед на предложенията за реформа съгласно ключови тематични блокове. 
В глава 2 са представени въпросите, свързани с бъдещата допустимост за 
финансиране и сценариите за разпределянето в рамките на политиката на ЕС на 
сближаване. Става въпрос за данни на Евростат, които са предоставени на 
разположение, считано от края на февруари 2012 г. Тенденциите, свързани с 
регионалния икономически растеж в текущия период, и средните стойности за ЕС-27 
биха довели до значително намаляване на обхвата на обхвата на населението в 
регионите за сближаване през периода 2014-2020 г. Въвеждането на ново 
определение за регионите в състояние на преход също ще промени модела на намеса, 
като се създава категория на подпомагани области, обхващаща над 11% от 
населението на ЕС15. Като цяло предложенията за бюджет 2020 предлагат скромен 
спад на бюджета за политиката на сближаване. Това до голяма степен се дължи на 
намаляване на разходите за сближаване, въпреки че разходите на глава от 
населението за сближаване леко ще се повишат; Разходите за регионална 
конкурентоспособност и заетост ще нараснат значително както в абсолютен план, така 
и на глава от населението; а разходите за регионите в състояние на преход ще се 
увеличат наполовина. Степените на интензивност на помощта ще варират в широк 
диапазон межди бившите региони за сближаване, които ще получават поне две трети 
от разпределяните преди средства, и другите региони в преход, за които механизмът 
за разпределяне все още не е уточнен. Финансовият таван ще играе ключова роля за 
определяне начина на разпределяне на финансовите средства, особено за най-слабо 
проспериращите държави членки. За тези държави предложеният таван е значително 
по-нисък от стойностите за периода 2007-2013 г. и той оказва изключително 
неблагоприятно въздействие върху държавите с нисък темп на растеж. 
В глава 3 се разглеждат целите на политиката на сближаване. Комисията не е 
предложила големи промени в целите на политиката на сближаване. Новият 
ангажимент по Договорите за „териториално сближаване” е понастоящем изразен по-
ясно, но все още не е точно опреден и се наблюдава силен акцент върху тематичните 
задачи, свързани с „Европа 2020”, във всички проекти на регламенти. На равнището 
на архитектурата на политиките се предлага рационализиране на целите посредством 
повторно формулиране на две основни „цели”: инвестиции за растеж и работни места 
във всички региони; и териториално сътрудничество. Това опростяване заслужава да 
бъде подкрепено, тъй като то спомага за разграничаване на целите на политиките от 
различните категории региони, към които е насочена помощта. Въпреки това 
разглеждането на целите в законодателството е объркващо и непоследователно 
поради отсъствието на ясно формулиране на целите на различните фондове в общите 
разпоредби и непоследователното използване на понятия, отнасящи се до целите 
(„мисия“, „(конкретни) цели“, „(общи) цели“ и „задачи“) в различните регламенти за 
фондовете. 
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Териториалното измерение бива разглеждано в Глава 4. Комисията предлага повече 
локализирани и интегрирани намеси чрез водени от Общността инструменти за местно 
развитие и интегрирани териториални инвестиции, интегриран подход към 
териториалното развитие в архитектурата на планирането и по-стратегически подход 
към териториалното сътрудничество. Сред държавите членки се наблюдават известна 
неохота и неловкост по отношение на насочения отгоре надолу прескриптивен 
характер на разпоредбите, по-точно очакването за включване на всички териториални 
инструменти в договори и програми за партньорство и заделянето на пет процента от 
финансирането за развитие на градската среда. Повод за допълнителни тревоги дава 
също така административният капацитет, необходим за прилагане на интегрирания 
териториален подход. В по-общ план, силната тематична насоченост на 
проекторегламентите и Общата стратегическа рамка, съсредоточена върху целите на 
стратегията „Европа 2020”, дава повод за основателни притеснения относно загубата 
на стратегическия подход към териториалното развитие и сближаване. Тематичната 
съсредоточеност върху „Европа 2020” е също така проблематична за целта на 
европейското териториално сътрудничество, когато програмите често са изправени 
пред комплексни комбинации от потребности и предизвикателства; също така не е 
ясно как териториалното сътрудничество ще бъде координирано стратегически в 
договорите за партньорство и с тези на други държави членки. 
Глава 5, Стратегическа последователност и програмиране, се фокусира върху 
предложенията за нова рамка на планиране и тематично концентриране. Комисията е 
внесла проект на Обща стратегическа рамка, който предлага потенциал за повишаване 
на стратегическата координация на различните фондове и политики на ЕС. Обаче 
политическата ангажираност и легитимността на документа на национално равнище 
могат да бъдат намалени, ако Съветът и Европейският парламент не бъдат включени 
официално в неговото законодателно приемане. Към архитектурата за стратегическо 
планиране се отправят критики поради отсъствието на териториално измерение и 
поради нейната прекомерна съсредоточеност върху „Европа 2020”. Допълнително 
безпокойство създават прекомерният акцент върху договорите и централизацията, 
включително използването на механизъм за координация в области, в които ЕС 
разполага със слаби правомощия. Въпреки че много неща говорят в полза на по-
голяма концентрация на разходите, предложенията за заделяне, както вътре във 
фондовете, така и между тях, са комплексни и непоследователни и са били строго 
критикувани от държавите членки и от други заинтересовани участници, съгласно 
които те не са отразявали адекватно териториалните нужди. 
В глава 6 се прави преглед на новата рамка за изпълнение като част от програмата, 
основана на резултати. Предварителната условност е основна съставна част, но 
акцентът трябва да бъде поставен върху ефективността, свързана с инвестициите в 
политиката на сближаване, които да бъдат малко на броя, да зачитат принципа на 
субсидиарност и да са основани на съвместно споразумение по взаимно съгласие. 
Някои от „общите” условности са насочени в по-голяма степен към гарантиране на 
спазване на правилата на други политики на ЕС, отколкото към гарантирането на 
ефективно постигане на целите на програмите. Разширяването на 
макроикономическите условности, така че те да обхващат не само кохезионния фонд, 
но и структурните фондове, не е добре обосновано. 
Тясно свързани с условностите са предложенията за рамка за изпълнение и резерв за 
изпълнение. За да се подобри насочеността към резултатите, е необходим изричен 
акцент върху „резултатите”, а не върху разходите или продукцията, както е посочено в 
регламентите. Въпроси възникват също така относно времевата рамка за прегледа на 
изпълнението, качеството на свързаните с изпълнението данни, методологичните 
трудности при демонстрирането на изпълнение и прилагането на игровия подход 
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(изкушението да се поставят лесно постижими цели). Системите за наблюдение трябва 
да бъдат приспособявани към резултатите. Предложената предварителна условност по 
отношение на съществуването на ефективна система от показатели за резултати 
следва да бъде приветствана, но общите показатели на равнище на ЕС следва също 
така да правят ясно разграничение между показатели за резултати и продукция. 
Предложенията за оценка дават добра възможност за баланс между необходимостта от 
гарантиране на гъвкавост, така че оценките да бъдат приспособявани към нуждите на 
държавите членки, и изискването за извършване на оценка през този период, за да се 
даде отчет за ефективността на разходите. Следва да се полагат допълнителни усилия, 
за да се гарантира, че всички доклади за оценка се оповестяват на равнище на ЕС 
публично и своевременно. 
Регулаторното насърчаване, дадено на държавите членки за периода 2007-2013 г. с 
цел засилване на техния административен капацитет за прилагане на фондовете, е 
засилено в законодателните предложения за периода 2014-2020 г. Но 
проектоконцепцията на Комисията за начините за измерване на капацитет е все още 
твърде недоразвита. 
Плановете за съвместни действия са нов насочен към изпълнението инструмент, който 
се основава на основания върху продукция подход към възстановяване на разходите. 
Въпреки че се наблюдава спектър от евентуални трудности, който са копие на 
трудностите, свързани с резерва за изпълнение, инициативата дава възможност за 
изпитване на варианти за повишаване на насочеността към изпълнението на части от 
програмата и следва да бъде насърчавана. Систематичното наблюдение и оценка са 
необходими в бъдеще за извличане на поуки и потенциал за внедряване в други 
видове намеси (като например подкрепа за инфраструктура по ЕФРР). 
И на последно място, една от областите, подмината с относително мълчание от 
проектите на регламенти и неотдавнашните дискусии за реформи, има за предмет 
начините за засилване на политическите дебати на високо равнище и отчетността 
относно представянето на равнище на ЕС, особено пред Европейския парламент. 
Въвеждането на рамка на ЕС за отчетност във връзка с изпълнението се предлага като 
начин за отстраняване на този недостатък. 
В глава 7 е отделено внимание на опростяването и гаранциите. Комисията е 
положила значителни усилия за опростяване, рационализиране и хармонизиране на 
системите и правилата, особено чрез установяването на общи регулаторни рамки и 
изисквания за различните фондове. Другите мерки са насочени в по-голяма степен към 
повишаване на гаранциите за законността и редовността. Като цяло основният акцент 
на законодателните предложения е поставен върху опростяването за получателите на 
помощ, докато опростяването за националните или регионалните ръководители на 
програми продължава да убягва. Не съществуват лесни решения на проблемите, 
свързани с административния комплексен характер или с грешките в политиката на 
сближаване, но е необходимо по-голямо равновесие между целите на опростяването, 
гаранциите и изпълнението (които често се съревновава помежду си). 
Законодателните предложения и изменения трябва да се базират на щателна 
предварителна оценка на въздействията от мерките и да подлежат на еднакво строго и 
непрестанно наблюдение и оценка през периода 2014-2020 г. 
Последната глава обобщава заключенията на проучването и предоставя препоръки 
за политики, за да послужи при формирането на позицията на Европейския 
парламент. 
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 Допустимост и разпределяне 
1. Европейският парламент следва да изиска от Комисията да направи оценка за 

осъществимостта на междинен преглед на допустимостта и на вариантите за 
справяне с проблема на значителната променливост. 

2. От Комисията следва да се изиска да уточни критериите за разпределяне на 
фондове между регионите в преход и по-развитите региони. 

3. От Комисията следва да се изиска да уточни своите предложения за горни 
граници и да определи как възнамерява да се справи с нежеланите ефекти на 
ограниченията. 

 Цели 

4. Европейският парламент следва да се стреми към въвеждането на конкретни 
регулаторни уточнения и изменения: нов самостоятелен дял или член в общите 
разпоредби относно „целите“, в който се посочват целите на всеки фонд по 
ОСР; допълнителен(ни) параграф(и) в рубриката („Определения“), в 
който/които са определени целите и/или уточнена разликата между термините 
„мисия“, „(конкретни) цели“, „(общи) цели“ и „задачи“; и стандартизиране на 
терминологията, използвана в регламентите за фондовете, така че да се избегне 
взаимозаменяемото и непоследователно използване на термините и заглавията 
„мисия“, „цели“ и „задачи“. 

 Териториално измерение 
5. Европейският парламент следва да се стреми към укрепване на териториалното 

измерение на проекта за законодателен пакет. По-конкретно ОСР следва да 
съдържа специален раздел (и подраздели за всяка от тематичните цели 
(приложение І от проекта за ОСР)) относно териториалното измерение, в който 
се определят териториални принципи, приоритети и действия, като 
„Териториалната програма 2020“ се използва като отправна точка и се посочват 
основните връзки между тази програма и стратегията „Европа 2020“; от 
договорите за партньорство следва да се изисква да определят на стратегическо 
равнище как се използват интервенциите в рамките на политиката на 
сближаване, за да се оползотвори териториалният потенциал за постигане на 
целите на стратегията „Европа 2020“ в съответствие с „Териториалната 
програма“ и да се повиши териториалното сближаване на регионално, 
национално и европейско равнище. 

6. Следва да се изисква докладите за изпълнение на оперативната програма да 
дават информация за териториалното разпределение на финансирането на 
подрегионално равнище (напр. границите на NUTS III/IV или най-ниското 
равнище, на което автоматично се събират данни за операциите от системите за 
мониторинг) за всяка тематична цел от програмата. 

7. Европейският парламент следва да се застъпи: за определянето на 
използването на териториалните инструменти като незадължително в 
регулаторните разпоредби, във връзка със специфични териториални 
инструменти в съдържанието на договора за партньорство (член 14), и 
обвързването им с подходяща обосновка на тяхната уместност от страна на 
държавите членки; и за предоставянето на по-голяма гъвкавост на държавите 
членки по отношение на техния подход към устойчивото градско развитие, като 
определи, че размерът на заделените площи следва да се договаря с Комисията 
въз основа на обосновките на потребностите от държавите членки и че 
изискваният списък на градове следва да е индикативен. 
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8. Регламентите следва да изискват осъществяването на инвестиции в контекста 
на воденото от общностите местно развитие, както и на интегрирани 
териториални инвестиции  да бъде подкрепено от специални доказателства в 
партньорския договор и последваща оценка ex-ante на програмите с подходящ 
административен капацитет. 

9. Регулаторите следва да предоставят по-голяма гъвкавост на програмите за 
европейско териториално сътрудничество (ЕТС) с оглед на тематичния фокус на 
интервенциите или чрез увеличаване на броя на тематичните цели, които могат 
да бъдат включени, или чрез ограничаване на изискването за концентрация до 
процент от разпределените ресурси (напр. 75 %). Освен това следва да се 
предвиди разпоредба относно механизъм за координиране между партньорските 
договори на държавите членки, участващи в съвместни инициативи на ЕТС, 
например „териториален меморандум на разбирателство“, с който се определят 
основните приоритетни области за сътрудничеството и се вземат предвид 
съответните макрорегионални стратегии и стратегиите за морските басейни. 

 Стратегическа съгласуваност и програмиране 
10. Общата стратегическа рамка следва да бъде представена от Комисията и 

одобрена от Съвета и Европейския парламент след консултация с Комитета на 
регионите и Европейския икономически и социален комитет и се прилага за 
предпочитане като приложение към основния регламент. 

11. Европейският парламент следва да гарантира, че целите на Договора в областта 
на сближаването са намерили подходящо отражение в съдържанието на 
партньорските договори и оперативните програми, включително 
„териториалният“ и „интегрираният“ подходи: в основния регламент следва да 
се заяви ясно, че партньорските договори и особено оперативните програми 
следва да определят на първо място стратегия за постигане на целите на ЕС за 
икономическо, социално и териториално сближаване; следва да се изисква 
съдържанието да демонстрира „териториален“ и „интегриран“ подход; следва да 
се включат разпоредби с цел да се позволи приемането на многофондови 
програми, включващи всички фондове на ОСР, увеличаването на прага за 
кръстосано финансиране най-малко до 10 %, както и комбинирането на 
инвестиционни приоритети от различни цели по всички фондове в рамките на 
приоритетните оси. 

12. Необходимо е да се избегне припокриването и дублирането на съдържанието на 
партньорските договори и оперативните програми. Следва да се разгледа 
въпросът кои информационни елементи и типове информация могат да бъдат 
включени само в програмите и дали обхватът на решението на Комисията 
следва да бъде ограничен до някои основни аспекти на партньорските 
договори; процедурите за плануване и приемане на партньорски договори 
следва да отчитат териториалните особености и споразуменията за управление, 
особено в страни, където компетенциите за регионално развитие са 
предоставени изцяло на регионите. 

13. В регламента следва да се включат разпоредби, които изискват от държавите 
членки и регионите да представят обосновка на повишеното равнище на 
тематична концентрация за всички фондове по ОСР и обясняват как това ще 
допринесе за постигането на по-голяма критична маса за подбраните видове 
инвестиции. Обосновката следва да се предостави в оперативните програми и 
оценена по-обстойно в предварителните оценки. 

7 
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14. Европейският парламент следва да изисква докладът на Комисията относно 
преговорите по програмата и съответните резултати да предоставя анализ на 
повишеното равнище на тематична концентрация в държавите членки и на 
равнището на ЕС в сравнение с периода 2007-2013 г. 

15. Разпределените средства по ЕСФ следва да се определят на основата на 
разумен анализ на териториалните нужди и абсорбционен капацитет и да се 
договарят с консенсус от Европейската комисия, държавите членки и регионите. 

 Рамка на изпълнението 

16. Европейският парламент следва да подкрепи въвеждането на предварителни 
условия. При все това, слабата обосновка за макроикономическата условност – 
от гледна точка на политиката за сближаване, изисква тя да бъде 
преразгледана. Ако по-широк политически натиск правят това невъзможно на 
практика, макроикономическите условните не бива да налагат задължителни 
изменения на договорите за партньорство или програмите и следва да обхващат 
всички плащания от бюджета на ЕС за държавите членки. 

17. Европейският парламент следва да подкрепя предложената рамка за 
изпълнение/резерв, при условие че са: обвързани с резултати; осъществяват в 
момент от периода на изпълнение на програмата, когато могат разумно да се 
очакват значими резултати; прилагани с надеждни методи на мониторинг на 
информацията и оценка; и се предоставят на висококачествени проекти. Без 
тези условия (особено по отношение на данните) е трудно да се обоснове 
административният товар, свързан с резерв. 

18. Парламентът следва да подкрепя предложенията на Комисията за ефективен 
мониторинг, основан на резултати, и системи за оценка и да гарантира, че 
Съветът не отслабва предварителната условност относно статистическите 
системи и показателите за резултати в хода на преговорите. Предложеното 
използване на общи показатели на равнището на ЕС и специфични за 
програмите показатели на равнището на държавите членки следва също да се 
подкрепя при гарантиране на съгласуван подход за всички фондове. 
Европейският парламент следва да подкрепя предложенията на Комисията за 
засилване на оценката и следва на практика да се стреми към максимално 
прозрачност и достъпност за всички резултати от оценки с цел подпомагане на 
информираното вземане на решения. 

19. Комисията следва да развие ефективни стандарти и показатели за измерване и 
мониторинг на състоянието и напредъка на административното изпълнение и 
капацитет; това е задача от ключово значение преди да се даде начало на 
следващия кръг програми през 2014 г. 

20. Инициативата за план за съвместни действия следва да бъде подкрепена, тъй 
като би била полезен тест за в бъдеще относно това, как да се насърчи 
ориентацията относно изпълнението на части на програми. 

21. Европейският парламент следва да изисква като приоритет установяването на 
рамка за отчетност във връзка с изпълнението в областта на политиката на 
сближаване на равнище на ЕС, която да включва: ежегодно докладване пред 
Парламента от Комисията; ежегодно разискване в Съвета и взаимен преглед в 
новата група на високо равнище; и преориентиране на докладите на държавите 
членки за изпълнение към резултати. 

22. Ориентацията относно изпълнението на механизмите за докладване следва да 
се увеличи чрез: а) преразглеждане на ежегодния доклад на Комисията относно 
политиката на сближаване с цел придаване на повече значимост на свързаните 
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с изпълнението въпроси; б) засилени и обвързващи задължения относно 
минимални стандарти за докладването относно изпълнението в докладите на 
държавите членки относно изпълнението (уточнени в регламента и насоките на 
Комисията относно съдържанието на докладите); и в) повишена прозрачност 
чрез регулаторна разпоредба, която изисква всички ежегодни доклади относно 
изпълнението да се публикуват онлайн в тяхната цялост до юни през 
следващата година. 

 Опростяване и гаранции 
23. С оглед на силния акцент върху намирането на административни икономии за 

бенефициерите в предложенията на Комисията, ключов приоритет за 
Европейския парламент при формулирането на регулаторни изменения трябва 
да бъде опростяването на ежедневната администрация за управителните 
органи, включително чувствителност към различни административни уредби на 
национално и регионално равнище. 

24. Позицията на Парламента трябва да се основава на системно оценяване на 
административните разходи по реформата. За тази цел, външните проучвания 
на Комисията относно административните разходи следва да се представи на 
Парламента или да се публикува при първа възможност, като следва да се 
възложат последващи проучвания с цел периодична оценка на въздействието на 
мерките за опростяване през периода 2014-2020 г. 

25. Опростяването следва да бъде основна характеристика на рамката за отчетност 
относно изпълнението. Структурирана система на докладване от Комисията пред 
Европейския парламент е необходима в областта на въздействието и 
резултатите от мерките за опростяване през 2014-2020 г. 


