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ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И
ТЕРИТОРИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ

За да насърчи своето цялостно хармонично развитие, Европейският съюз засилва
икономическото, социалното и териториалното си сближаване. По-конкретно ЕС се
стреми да намали неравенството между нивата на развитие на различните региони.
Измежду тези региони специално внимание се обръща на селските райони, на
районите, засегнати от индустриалния преход, както и на регионите, които са засегнати
от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия,
като най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните,
трансграничните и планинските региони.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 174 до 178 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

КОНТЕКСТ

От самото начало в Европейската общност (понастоящем Европейския съюз) съществуват
големи териториални и демографски различия, които биха могли да представляват пречки
за интеграцията и развитието в Европа. От самото начало Римският договор (1957 г.)
създаде механизми на солидарност под формата на два структурни фонда: Европейския
социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието
(ФЕОГА, секция „Ориентиране“). През 1975 г. бяха въведени регионални аспекти със
създаването на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). През 1994 г. беше
създаден и Кохезионният фонд. Дълго време, обаче, тези инициативи разполагаха със
скромни средства.
С Единния европейски акт от 1986 г. икономическото и социалното сближаване стана
правомощие на Европейската общност. През 2008 г. Договорът от Лисабон въведе трето
измерение на сближаването на ЕС: териториално сближаване. Тези три аспекта на
сближаването са подкрепени чрез политиката на сближаване и структурните фондове.

ЦЕЛИ

Засилването на икономическото, социалното и териториалното сближаване е една от
основните цели на ЕС. Той посвещава значителна част от своите дейности и бюджет на
намаляването на различията между регионите, със специално внимание към селските
райони, районите, засегнати от индустриалния преход, както и регионите, които са
засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия.
ЕС подкрепя постигането на тези цели чрез:
— координацията на икономическите политики;



Справочник за Европейския съюз - 2017 2

— прилагането на политиките на ЕС;

— използването на структурните фондове (ФЕОГА, секция „Ориентиране“; ЕСФ;
ЕФРР), Европейската инвестиционна банка и другите съществуващи финансови
инструменти (напр. Кохезионния фонд).

Раздел „Ориентиране“ е един от компонентите на Европейския фонд за ориентиране и
гарантиране на земеделието. В рамките на политиката на сближаване на Съюза, раздел
„Ориентиране“ на ФЕОГА подкрепя развитието на селските райони и подобряването на
селскостопанската инфраструктура.
Европейският социален фонд е основният инструмент на Съюза за подкрепа на мерките,
които целят предотвратяване и борба срещу безработицата, развитие на човешките
ресурси и насърчаване на социалната интеграция на пазара на труда. Той финансира
инициативи, които насърчават високо равнище на заетост, равни възможности за мъжете
и жените, устойчиво развитие и икономическо и социално сближаване.
Европейският фонд за регионално развитие е предназначен да подпомага преодоляването
на основните различия между регионите в ЕС. Той подкрепя регионите, чието развитие
изостава, както и конверсията на регионите със западаща индустрия.
Кохезионният фонд предоставя финансова помощ по проекти във връзка с околната среда
и трансевропейските мрежи в областта на транспортната инфраструктура. Този фонд е
достъпен единствено за държавите членки, чийто брутен национален доход на глава от
населението е под 90 % от средното ниво за ЕС.
За да се гарантира ефикасно използване на структурните фондове, трябва да бъдат
отстоявани следните принципи:
— съсредоточаване на средства по цели и по региони;

— партньорство между Комисията, държавите членки и регионалните органи при
планирането, прилагането и контрола на използването им;

— програмиране на помощта;

— допълняемост между приноса на ЕС и националния принос.

Разпределението на финансовите ресурси на Съюза, предназначени за политиката на
сближаване, се фокусира върху две основни цели:
— инвестиции в растеж и работни места — насочени към укрепване на пазара на

труда и регионалните икономики;

— европейско териториално сътрудничество — подкрепа за сближаването на
ЕС чрез сътрудничество на трансгранично, транснационално и междурегионално
равнище.

ПОСТИЖЕНИЯ

От 1988 г. насам политиката на сближаване на Съюза отчита мащабно увеличение на
бюджета си и се превърна, редом с общата селскостопанска политика, в една от най-
значимите в количествено отношение политики на Съюза. През финансовия програмен
период 2007—2011 г. за предотвратяването на икономически, социални и териториални
неравенства са предназначени общо около 355 милиарда евро (по цени от 2007 г.).
Тези средства са изразходени за различни дейности, като например пътно строителство,
опазване на околната среда, инвестиции в иновативни предприятия, създаване на
работни места и професионално обучение. За периода 2014—2020 г. е предвидено, че
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за икономическото, социалното и териториалното сближаване ще бъдат предназначени
325 милиарда евро (по цени от 2011 г.).

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът играе много активна роля в подкрепата на засилването на икономическото,
социалното и териториалното сближаване на ЕС. Законодателството във връзка
с политиката на сближаване и структурните фондове се изготвя съгласно обикновената
законодателна процедура, в която Парламентът има равни правомощия с Европейския
съвет.
Парламентът участва активно в преговорите за реформата на политиката на сближаване
след 2013 г. Тази реформа определя приоритетите и инструментите на бъдещите действия
на ЕС, целящи засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване.
Парламентът категорично подкрепи предложенията за широкообхватна и ефикасна
политика на сближаване, за която са необходими също достатъчно финансови ресурси.
Jacques Lecarte
11/2017
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