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Въведение  
 
Влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. сложи край на почти 
десетгодишното обсъждане на реформата на Договора за ЕС. 
 
Като запазва основанията на институционалното равновесие между институциите на 
ЕС, Договорът засилва ролята на Европейския парламент като един от законодателните 
и бюджетните органи. Някои от разпоредбите на новия договор могат да окажат 
значително въздействие върху дейностите на комисията по регионално развитие. Те 
засягат законодателните процедури, както и обхвата и системата на управление на 
регионалната политика и на политиката на сближаване. Регионалната перспектива на 
европейското управление става по-важна на няколко етапа от процеса на вземане на 
решения на ЕС. 
 
 

1. Обикновена законодателна процедура и „делегирани 
актове“ 

 
На първо място, Договорът от Лисабон превръща Европейския парламент в 
законодател на равноправна основа със Съвета, що се отнася до Структурните 
фондове и Кохезионния фонд. Член 177 от Договора за функционирането на ЕС 
предвижда общото прилагане на обикновената законодателна процедура 
(съвместно вземане на решения), която заменя приложимата преди това процедура на 
одобрение. 
 
„... Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, в съответствие 
с обикновената законодателна процедура, и след консултация с Икономическия и 
социален комитет и с Комитета на регионите, определят задачите, приоритетните цели 
и организацията на структурните фондове, което може да включва и групиране на 
фондовете. По същата процедура се определят и приложимите спрямо тях общи 
правила, разпоредбите, необходими за гарантирането на тяхната ефективност и 
взаимната им координация, както и координирането им с други съществуващи 
финансови инструменти. 
 
Кохезионен фонд, създаден в съответствие със същата процедура, предоставя 
финансова помощ по проекти в областта на околната среда и на трансевропейските 
мрежи в областта на транспортната инфраструктура.“ 
 
Това значително увеличава правомощията на комисията по регионално развитие, тъй 
като дава възможност на членовете ѝ да внасят изменения на всички предложения на 
Комисията и/или на общите позиции на Съвета.1 Парламентът и комисията са 
равноправни със Съвета във всички фази от законодателната работа, от подготовката 
през преговорите до постигането на необходимите компромиси относно 
законодателството. По-специално, изменението на законодателната процедура 
ще бъде особено важно за предстоящите решения във връзка с Общия 
регламент за Структурните фондове след 2013 г. и за създаване на нов 

                                                 
1  Обикновената законодателна процедура е регламентирана в член 294 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС), който заменя член 251 от Договора за създаване на Европейската общност 
(ДЕО). 
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Кохезионен фонд, но и за всички други регламенти във връзка с фондовете и с 
Европейската група за териториално сътрудничество.2 По този начин законодателната 
роля на Парламента и всички процедури по вземане на решения по отношение на 
регионалната политика и политиката на сближаване стават по-прозрачни и по-
демократични. 
 
Понастоящем регламентите за прилагане, свързани с Европейския фонд за 
регионално развитие, и всички други инструменти на регионалната политика 
и политиката на сближаване следва да бъдат приемани чрез процедура на 
съвместно вземане на решения от Парламента и Съвета (член 178 ДФЕС). 
 
С Договора от Лисабон се променя името на процедурата на съвместно вземане на 
решения, но като цяло процедурата не е променена значително. Някои изменения 
допълнително засилват институционалната позиция на Европейския парламент. 
Съгласно новата обикновена законодателна процедура Парламентът, както и Съветът, 
приемат на първо и второ четене своята „позиция“, а не просто „становище“, както 
досега. Освен това, основания за преговорите по време на помирителната процедура 
вече са съответните позиции на Парламента и на Съвета на второ четене, а не общата 
позиция на Съвета и измененията на Парламента на второ четене. 
 
 
Делегирани актове и актове за изпълнение 
 
Договорът от Лисабон определя изцяло нова система по отношение на предишните 
процедури по комитология. Те са заменени от „делегирани актове“ и „актове за 
изпълнение“, определени в членове 290—291 от ДФЕС. В първия случай законодателят 
може да делегира на Комисията правомощието да приема незаконодателни актове от 
общ характер или да изменя определени несъществени елементи от законодателния 
акт, докато във втория случай ролята на Комисията е чисто изпълнителна, тъй като 
има право, при необходимост от еднакви условия за изпълнение, да приема актове за 
изпълнение. 
 
Делегираните актове дават на законодателя правото да оттегли делегирането на 
правомощия или да представи възражения срещу делегирания акт — два 
изключително важни инструмента за законодателен контрол на Парламента. 
Поради това подробностите относно точния начин на прилагане на практика на тези 
нови разпоредби в момента се договарят между Европейския парламент, Съвета и 
Комисията. Член 290 от ДФЕС относно делегираните актове предвижда приемането на 
регламент съгласно обикновената законодателна процедура. Но до влизането в сила 
на този регламент са необходими междуинституционални междинни споразумения или 
ad hoc проекти за законодателни актове, които да потвърдят, че ограниченията на 
делегирането на правомощия са ясно определени. 
 
 
 
 
 

                                                 
2  То вече повлия на работата върху предложението за регламент на Съвета за изменение на настоящия 
регламент във връзка с общите разпоредби по отношение на опростяването на някои изисквания и по 
отношение на някои разпоредби относно финансовото управление на Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд (част от 3-ия пакет относно опростяване в 
областта на прилагането на Структурните фондове). 
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Текущите преговори разкриват значителни различия между институциите на ЕС, които 
следва да бъдат преодолени, за да се постигне общо правно основание за работата 
през следващите месеци. В интерес на законодателя е да намери бързи решения на 
тези проблеми, за да може да продължи законодателната работа. Но комисията по 
регионално развитие, заедно с други парламентарни органи, ще трябва да следи 
отблизо текущите обсъждания между институциите, за да запази пълните правомощия, 
дадени на парламентарните органи по силата на Договора от Лисабон. Прилагането на 
Договора следва да се възприема като процес, който отнема време, и всяко избързване 
може да изложи на риск новите правомощия на Парламента. 
 
 

2. Разширен обхват на регионалната политика и 
политиката на сближаване 

 
Втората основна промяна в Договора от Лисабон в областта на политиката на 
сближаване, наред с изменените законодателни процедури, увеличава с други 
средства компетентността на комисията по регионално развитие. ЕС вече ясно 
признава „териториалното сближаване“ като обща политическа цел в допълнение към 
икономическото и социалното сближаване. 
 
Член 3, параграф 3 от Договора за ЕС постановява, че ЕС „насърчава икономическото, 
социалното и териториалното сближаване, както и солидарността между 
държавите-членки“. По същия начин, дял XVIII от част трета от ДФЕС е посветена на 
„Икономическо, социално и териториално сближаване“, като членове 174—178 
относно регионалните политики и структурните фондове заменят предишните членове 
158—162 ДЕО. 
 
Освен това всичките три аспекта от политиката на сближаване са посочени като 
области на споделена компетентност между Съюза и държавите-членки (член 4, 
параграф 2, буква в) ДФЕС). 
 
В своето определение на „политика на сближаване“ Договорът от Лисабон (член 174 
ДФЕС) потвърждава „намаляването на неравенството между нивата на развитие на 
различните региони“ и което е по-важно, предоставя по-точно и изчерпателно 
определение от предишните договори на регионите, в които следва да се 
предприемат конкретни мерки в рамките на регионалната политика: 
 
„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.“ 
 
Това означава, че всеки регион, който отговаря на горепосочените условия, по 
определение се счита, че има право да се възползва от инвестициите на ЕС в областта 
на регионалната политика на ЕС. Следователно последните тенденции да се 
ограничава регионалната политика и политиката на сближаване единствено 
до най-бедните райони на ЕС следва да се считат за несъвместими с 
изискванията на Договора от Лисабон — важен знак за провеждащия се 
противоречив дебат относно политиката на сближаване след 2013 г. 
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Въпреки че Договорът от Лисабон ясно посочва широкия обхват на приложение на 
политиката на сближаване, в Договора от Лисабон не е дадено ясно определение 
на новото понятие „териториално сближаване“, което очевидно е много сложна 
задача. Но такова определение е изключително важно за прилагането на бъдещата 
политика на сближаване, за да се изясни понятието и да може то да се превърне в 
конкретни, целенасочени политически инициативи. Обхватът, целта и изпълнението на 
„териториалното сближаване“ зависят от политическата воля за формулирането им по 
същия начин, както икономическото и социалното сближаване. 
 
Подробното отчитане на специфичните условия и потенциал на дадена територия 
изисква ЕС да вземе предвид местните и регионалните последици от основните си 
секторни политики. Това е огромна стъпка напред в усилията на комисията по 
регионално развитие да интегрира понятието „сближаване“ във всички 
политики на ЕС. От една страна, това следва да увеличи компетентността за 
оценяване на въздействието на други политики за икономическо, социално и 
териториално сближаване в целия ЕС. От друга страна, значението на политиката на 
сближаване като неразделна част от икономическото и социалното сближаване ще 
стане по-ясно за държавите-членки, които съответно следва да включат 
териториалното сближаване много по-активно в своите секторни програми и в 
национални стратегически референтни рамки. 
 
Задачата на комисията по регионално развитие е да разпространява и подкрепя това 
ново понятие за сближаване сред европейските, националните и регионалните органи. 
Възможностите на Договора от Лисабон следва да бъдат използвани в 
политически практики, за да доведат до положителни резултати. „Отсяването“ 
на основните политически инициативи в зависимост от последиците им за 
сближаването следва да заеме основно място сред задачите на комисията. В същото 
време би било полезно за членовете да демонстрират публично приноса на политиката 
на сближаване за максималното подобряване на резултатите от други приоритети на 
ЕС и стимулиране на икономиката. 
 
 

3. Разширяване на принципа на субсидиарност и на 
местната и регионалната автономност 

 
Договорът от Лисабон не само изисква от националните правителства да засилят 
териториалните аспекти на своите политики. Новото понятие „териториално 
сближаване“ върви ръка за ръка с третото основно нововъведение, което засяга най-
вече регионалната политика, а именно, да се отделя по-голямо внимание на 
регионалните и местните органи при определянето и прилагането на политиката на 
сближаване. Те силно приветстваха това нововъведение в системата за многостранно 
управление на ЕС и очакват то да бъде изпълнено. 
 
На първо място, общият принцип на субсидиарност, определен в член 5, параграф 3 
от ДЕС, вече е разширен до регионално и местно равнище: 
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„По силата на принципа на субсидиарност, в областите, които не попадат в неговата 
изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото целите на 
предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от 
държавите-членки, както на централно, така и на регионално и местно равнище, а 
поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да бъдат по-добре 
постигнати на равнището на Съюза.“ 
 
Тази идея е подробно разгърната в Протокол (№ 2) към Договора от Лисабон относно 
прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, който обръща 
специално внимание на регионалното и местното управление и подчертава, че 
проектите на законодателни актове следва да отчитат „...всяко финансово или 
административно задължение, възложено на Съюза, националните правителства, 
регионалните или местните власти ...“ (член 5). Вследствие на това оценката на 
въздействието от законодателните предложения вече следва да се взема предвид на 
всички равнища на управление. 
 
Освен това — и отново за първи път — Договорът от Лисабон ясно признава общия 
принцип на местна и регионална автономност. Член 4, параграф 2 от ДЕС 
постановява, че ЕС „зачита равенството на държавите-членки пред Договорите, както 
и националната им идентичност, присъща на техните основни политически и 
конституционни структури, включително по отношение на местното и регионалното 
самоуправление“. 
 
Договорът от Лисабон допълва институционалната роля на Комитета на регионите, 
като му дава правото да завежда жалби пред Съда на Европейските общности в 
два различни случая: първо, за да защитава своите собствени правомощия, и второ, за 
да поиска анулирането на законодателни актове на ЕС, за които счита, че нарушават 
принципа на субсидиарност (член 263 ДФЕС). Това право е заложено в член 8 от 
гореспоменатия Протокол относно прилагането на принципите на субсидиарност и на 
пропорционалност: 
 
„Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася по жалби за неспазване на 
принципа на субсидиарност в законодателен акт (...) В съответствие с реда и 
условията, предвидени в посочения член, Комитетът на регионите също може да 
завежда такива жалби срещу законодателни актове за чието приемане Договорът (...) 
предвижда консултация с него.“ 
 
Освен това мандатът на Комитета на регионите е удължен от четири на пет години, а 
мандатът на председателя му от 2 на 2 ½ години, като по този начин се синхронизира 
с другите европейски институции и се увеличават възможностите му да влияе на 
политически решения. Консултациите с Комитета на регионите във връзка с 
икономическото, социалното и териториалното сближаване и Структурните 
фондове са задължителни (членове 175, 177 и 178 ДФЕС). Парламентът може да 
определи краен срок за провеждане на тези консултации. 
 
Следва да се отбележи обаче, че конституционните разпоредби на държавите-членки и 
тяхното териториално разпределение на правомощията не са пряко засегнати от 
Договора. В този смисъл конкретните последици от гореспоменатите допитвания до 
регионални и местни органи остават политически изявления. 
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Разпоредбите относно местните и регионалните органи при вземане на решения в 
областта на политиката на ЕС изискват тясно сътрудничество между Европейския 
парламент — особено комисията по регионално развитие — и Комитета на 
регионите, за да се гарантира провеждането на непрекъснати и ефективни 
консултации с местното и регионалното управление. За да се използва възможно най-
пълноценно практиката на пълно регионално участие, следва да се застъпи значително 
диалогът на различни равнища. 
 
В тази рамка комисията може да предостави и ценни съвети в посока на създаването 
на нова политика на ЕС за градовете, които официално са се превърнали във 
важни партньори в търсенето на решения за много от предизвикателствата на 
регионалната политика. В изслушването си пред комисията по регионално развитие 
номинираният за член на Комисията, отговарящ за регионалната политика, Johannes 
Hahn, посочи създаването на нова политика за градовете като един от трите основни 
политически приоритета на своя мандат. 
 
 

4. Контрол върху субсидиарността от страна на 
националните и регионалните парламенти 

 
За да следи официално прилагането на този разширен принцип на субсидиарност, 
Договорът от Лисабон въвежда нова система за ранно предупреждение на 
националните парламенти (член 12 ДЕС), която може да влияе на практическата 
работа на комисията по регионално развитие. Протокол № 1 относно ролята на 
националните парламенти в Европейския съюз, както и членове 6 и 7 от Протокол № 2 
относно субсидиарността и пропорционалността определят подробните правила на 
този нов процес на предварително наблюдение. 
 
Съгласно тези правила националните парламенти следва да получават проектите на 
законодателни актове едновременно с Европейския парламент и Съвета. След това, 
обикновено в рамките на 8 седмици от датата на предаване на законодателното 
предложение, националните парламенти — или която и да е камара от национален 
парламент — могат да издадат мотивирано становище, ако считат, че проектът на 
законодателен акт не отговаря на принципа на субсидиарност. Съветът може да вземе 
решение относно проекта на законодателен акт в рамките на десет дни единствено в 
„надлежно мотивирани спешни случаи” (член 4, Протокол № 1). 
 
По този начин за първи път националните парламентарни органи имат 
възможността да коментират европейски проекти на законодателни актове 
отделно от своите правителства. 
 
Всеки национален парламент има два гласа. При двукамарна парламентарна система, 
всяка от двете камари има по един глас. В тази рамка регионалните парламенти със 
законодателни правомощия могат да участват в процеса на вземане на решения на ЕС. 
Това е възможно, ако съответният национален парламент счете за подходящо да се 
консултира и да интегрира регионалните парламенти в процеса. 
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Ако съответствието на проект на законодателен акт с принципа на субсидиарност е 
оспорено от една трета от гласовете, предвидени за националните парламенти 
(обикновено мнозинство по предложения, попадащи в рамките на обикновена 
законодателна процедура), предложението трябва да бъде преразгледано3. 
Европейският парламент получава не само мотивирани становища от националните 
парламенти, но и реакцията на Комисията. Ако въз основа на тези документи, съгласно 
обикновена законодателна процедура, Парламентът, с обикновено мнозинство от 
своите членове (и Съветът с мнозинство от 55 % от своите членове), реши, че 
предложението действително не отговаря на принципа на субсидиарност, то бива 
отхвърлено. 
 
Както и други нови разпоредби на Договора от Лисабон, все още предстои 
определянето на точните подробности, свързани с оперативните отношения между 
Европейския парламент и националните парламенти. Например следва да се определят 
крайните срокове и процедурният правилник за мотивираните становища евентуално 
на 27 национални парламента, особено като се имат предвид сроковете, определени в 
Договора от Лисабон. Може да се наложи комисията по регионално развитие да 
разработи по-прецизен от преди времеви график за всяко законодателно досие и да го 
съобщи на националните парламенти във възможно най-кратки срокове. За 
постигането на ефективен законодателен диалог на това равнище е необходим 
постоянен поток от прозрачна информация. 
 
Като цяло ще бъде предизвикателство да се развива процес на консултация между 
регионалните, националните парламенти и Европейския парламент за спазване 
на разпоредбите на Договора от Лисабон. Досегашният опит показва също така, че 
много парламенти желаят да изразят своите становища не само относно въпроса за 
субсидиарността, но и относно същността на законодателните предложения. Поради 
това ще представлява друга трудност разграничаването на становищата, свързани със 
субсидиарността, от коментари относно същността на законодателните предложения и 
вземането на решение за начина на оценяване на тези коментари. Въпреки че 
Договорът от Лисабон не обхваща ясно този аспект, политическите усилия могат да 
допринесат за неговото изясняване с цел приемане на необходимото законодателство. 
Във всеки случай, по-рано получената информация относно съображенията на 
националните парламенти би била от полза, ако не и с решаващо значение, за 
бъдещото законодателство.4 
 
Комисията по регионално развитие, която отговаря за отношенията с регионите от 
името на Европейския парламент, би могла да допринесе за този процес, като засили 
сътрудничеството си с регионалните и местните, както и с националните политици и 
ако е подходящо, чрез съобщаване на резултатите на другите комисии и органи на 
Европейския парламент. Всъщност нейният опит и мрежата ѝ биха ѝ позволили да 
оказва съдействие на други комисии, които до този момент не са се съсредоточавали 
върху регионалното въздействие на своите политики. Разбира се, за да се осъществи 
това, е необходимо да се коригира разпределянето на човешки, административни и 
финансови ресурси на парламентарните служби. 

                                                 
3  Определеният праг е една четвърт от гласовете на националните парламенти за предложения, които се 
подчиняват на стратегическите насоки в областта на свободата, сигурността и справедливостта съгласно 
член 68 от ДФЕС. 

4  Резолюцията (T6-0388/2009) на Европейския парламент относно развитието на отношенията между 
Европейския парламент и националните парламенти съгласно Договора от Лисабон, 7.5.2009 г., също 
предвижда систематично наблюдение на диалога преди законодателния процес между националните 
парламенти и Европейската комисия („Инициатива Барозу“). 
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Накрая, в допълнение към разширените правомощия на Европейския парламент в 
регионалната политика, комисията по регионално развитие може също така да 
подкрепя усилията на националните парламенти за контрол върху по-доброто 
управление на Структурните фондове от страна на техните правителства. До 
този момент това беше трудно за тях, тъй като им липсват информация и познания по 
въпроса. 
 
По-общо казано, за да се подобри прилагането и ефективността на регионалната 
политика, трябва да се увеличи взаимодействието на националните и 
европейските политики. Въз основа на изискванията за управление на няколко 
равнища в Договора от Лисабон комисията по регионално развитие може да предложи 
идеята за организиране на съвместни обсъждания на политическите (и 
бюджетните) приоритети между националните парламенти и Европейския 
парламент. 
 

5. Други разпоредби на Договора от Лисабон с 
възможно въздействие върху регионалната политика 

 
Има още няколко разпоредби на Договора от Лисабон с потенциално въздействие 
върху регионалната политика. Членовете на комисията по регионално развитие ще 
отговарят за наблюдението на следните чувствителни въпроси и за извършването на 
подходяща проверка на тези въпроси на местно, регионално и национално равнище. 
 

5.1. Държавна помощ и най-отдалечени региони 
 
Договорът от Лисабон въвежда нови разпоредби за регионална помощ, отпускана 
от държавите-членки. Предишният Договор за ЕС освобождаваше помощи, 
предоставени на икономиката в определени региони на Федерална република 
Германия, засегнати от разделението на страната. Член 107, параграф 2, буква в) от 
ДФЕС изменя това условие, като предоставя възможността за отмяна: 
 
„Пет години след влизането в сила на Договора от Лисабон, Съветът, по предложение 
на Комисията, може да приеме решение за отмяна на настоящата буква.“ 
 
Като цяло комисията по регионално развитие отдавна защитава приемането на 
специален статут на най-отдалечените региони. Той е потвърден от членове 349 и 
355 от ДФЕС. 
 
Освен това, най-отдалечените региони са ясно посочени в разпоредбите относно 
държавната помощ. Предишният Договор беше изменен след редица препоръки на 
Европейския парламент, така че член 107, параграф 3, буква a) от ДФЕС вече 
разрешава „помощите за насърчаване на икономическото развитие на региони, където 
жизненото равнище е необичайно ниско или където има високо равнище на непълна 
заетост, както и на регионите, посочени в член 349,5 като се вземе предвид 
структурната, икономическата и социалната ситуация в тях.” 
 

                                                 
5  Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника, Реюнион, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Азорските острови, 
Мадейра и Канарските острови.  
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С оглед на дебата относно статута и оспорваната класификация на най-отдалечените 
региони в Общата рамка на европейската политика на сближаване посочването на тези 
региони има голямо значение, тъй като отново заявява необходимостта от поемането 
на специфични политически ангажименти, независими от чисто икономическите 
съображения и изчисления. 
 

5.2.  Услуги от общ (икономически) интерес 
 
Друг аспект с нарастващо значение за европейските политики като цяло и по-
конкретно за регионалната политика са услугите от общ икономически интерес за 
икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС. Член 14 от ДФЕС 
подчертава „тяхната роля за социалното и териториалното единство“. Съгласно 
Договора отговорността за услугите от общ икономически интерес се поделя между ЕС 
и държавите-членки, като ролята на регионалните и местните органи е да определят 
своите нужди, както и да организират, плащат и наблюдават изпълнението им. 
 
Друга новост в Договора от Лисабон е, че регламентите за установяване на 
принципите и условията за предоставяне, възлагане и финансиране на услугите от 
общ икономически интерес се определят — без да се нарушават правомощията на 
държавите-членки — съгласно обикновена законодателна процедура. 
 
Следва да се отбележи, че Договорът определя услуги от общ икономически интерес, а 
допълнителният Протокол № 26 към Договора от Лисабон е посветен на по-широкото 
понятие „услуги от общ интерес“. Нито Договорът, нито протоколът предлагат 
определение на едното или на другото, като по този начин оставят отворен широко 
обсъждания политически въпрос със значителни последици, особено на местно и 
регионално равнище, където се предоставят тези услуги. За комисията по регионално 
развитие би било от особен интерес да се стреми активно към изясняването на този 
въпрос, за да конкретизира възможностите за публични и частни дейности в този 
сектор с нарастващо значение. 
 
Протокол 26 подчертава централната роля на „регионалните и местните органи за 
предоставяне, възлагане и организиране на услугите от общ икономически интерес, 
така че да се доближават максимално до потребностите на ползвателите” (член 1). 
Тези разпоредби се допълват от Хартата на основните права на ЕС, която не е 
включена в Договора от Лисабон, но чрез член 6, параграф 1 от ДЕС получава същата 
юридическа сила като Договора. Наред с признаването на значимостта на местните и 
регионални органи на управление (преамбюл), тя акцентира върху важността на 
широк достъп до услуги от общ икономически интерес като основна цел за 
всички специфични политики на ЕС. 
 
За да отрази нарастващото значение и противоречивост на този въпрос, както и 
пряката му връзка с регионалните политики, Тематичен отдел Б на Европейския 
парламент неотдавна възложи извършването на разширено проучване по тази тема 
по искане на комисията по регионално развитие. Очаква се проучването 
„Взаимовръзката между Структурните фондове и предоставянето на услуги от общ 
интерес и услуги от общ икономически интерес и потенциалът за трансгранично 
предоставяне“ да бъде завършено и представено на членовете на комисията по 
регионално развитие през лятото на 2010 г.6 

                                                 
6  Проучването беше възложено след открита тръжна процедура, ръководена от Тематичен отдел Б. 
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То ще предостави анализ на определението, финансирането и предоставянето на 
услугите от общ интерес в 27-те държави-членки и ще демонстрира до каква степен се 
разгръщат възможностите на Структурните фондове за реализиране на техните 
инвестиции, включително средства за трансгранично сътрудничество в тази сфера. 
 

5.3. „Засилено сътрудничество“ 
 
Договорът от Лисабон изменя условията за засилено сътрудничество между 
държавите-членки на ЕС, ако някои държави-членки, но не всички, искат да си 
сътрудничат в определена политическа сфера (член 20, параграф 2 ДЕС и членове 
326—334 ДФЕС). Необходими са поне девет държави-членки. Освен това по правило 
преди да се приеме засилено сътрудничество, се взема предвид контекстът на 
териториалното сближаване, както подчертава Договорът: „Това сътрудничество не 
може да засяга ... икономическото, социално и териториално сближаване“ 
(член 326 ДФЕС). 
 
Това условие отразява новото разбиране на „териториалното сближаване“ като обща 
цел на ЕС и като хоризонтално понятие, което оказва въздействие върху много 
секторни политики. То следва да се разглежда не само в конкретния процес на 
вземане на решения във връзка с дадени политически мерки, но и под формата на 
сътрудничество, което държавите-членки избират дали да прилагат. 
 
На теория, отделните елементи на регионалната политика и политиката на сближаване 
могат да бъдат подходящи за засилено сътрудничество на някои групи от държави-
членки, например онези, които работят с Кохезионния фонд. Също така перспективата 
за бъдещо разширяване и общата реформа на политиката на сближаване биха могли 
да подпомогнат обсъждането на по-гъвкав подход за политическо сътрудничество. 
 
Въпреки това, прекаленото разграничаване на държавите-членки в регионалната 
политика в резултат от засиленото сътрудничество би било в противоречие със самото 
понятие за икономическо, социално и териториално сближаване. Така че ако се 
вземе предвид засиленото сътрудничество, основната задача на комисията по 
регионално развитие би била осигуряването на точния баланс между 
сближаване на всички и сътрудничество на някои, което е съпоставимо с 
настоящата защита на точното равновесие между териториално и социално 
сближаване, от една страна, и икономически растеж и конкурентоспособност, от друга. 
 

5.4. Ново право на инициатива на Парламента по отношение на 
преразглеждането на Договора 

 
Член 48 от Договора от Лисабон разширява правото на инициатива на Европейския 
парламент по отношение на бъдещото преразглеждане на Договора и признава 
правото му да участва в конвента, отговорен за тази задача. В случай че Съветът 
реши, че не необходимо да свиква конвент за преразглеждане на Договора в рамките 
на Конференция на представителите на правителствата на държавите-членки, 
Парламентът също следва да даде своето съгласие за това решение. 
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Тъй като европейската интеграция е динамичен процес, а основополагащият дебат 
относно политиката на сближаване след 2013 г. вече е започнал, има голяма 
вероятност бъдещите преразглеждания на Договора от Лисабон да повлияят на 
регионалните политики и следователно трябва да бъдат внимателно наблюдавани от 
комисията по регионално развитие. Новите процедури за преразглеждане дават 
възможност на членовете на Парламента да играят по-активна роля, което 
следва да се използва максимално, за да се гарантират най-съществените 
елементи на модерната политика на сближаване, както е предвидено в 
Договора от Лисабон. 
 

5.5. Нови бюджетни правомощия на Парламента и бъдещето на 
политиката на сближаване 

 
Последно, но не по важност, новата бюджетна процедура, която се въвежда с 
Договора от Лисабон, дава на Парламента правомощия по всички аспекти на бюджета 
на ЕС (членове 313—316 ДФЕС). Съветът и Парламентът следва да одобрят, в 
границите на собствените си ресурси, план на разходите, който да стане правно 
обвързващ. Разликата между задължителни и незадължителни разходи се премахва, а 
бюджетът като цяло се приема съвместно от Парламента и от Съвета. 
 
Опростената бюджетна процедура подлежи на едно четене във всяка институция, след 
което, ако Парламентът и Съветът не постигнат съгласие, се назначава помирителен 
комитет, който да постигне споразумение. По-конкретно, свикването на този 
помирителен комитет открива пред комисиите на Парламента възможности за 
активни преговори. 
 
Като се има предвид големият дял на политиката на сближаване в бюджета на 
ЕС, това е сфера от решаващо значение, в която комисията по регионално развитие 
следва да засили влиянието си чрез по-тясно сътрудничество с комисията по бюджети 
— може би чрез общи заседания — и чрез подходящо представителство на заседанията 
на помирителния комитет. Съставът на делегацията на Парламента на тези заседания 
следва да бъде внимателно следен от комисията, както и подходящата информация и 
консултации с членовете относно състоянието на преговорите, тъй като новата 
процедура предвижда те да се водят при закрити врата (в помирителния комитет), а не 
при пълна прозрачност с първо и второ четене, както досега. Най-общо казано, поради 
необходимостта от постигане на споразумение относно бюджета след едно четене, 
Договорът от Лисабон насърчава по-тясното сътрудничество между законодателните и 
бюджетните органи, тенденция, която може да засили влиянието на Парламента по 
отношение на определянето на политическите приоритети, съответстващи на бюджетни 
аспекти. Договорът регламентира новата процедура за годишния бюджет, но се 
прилага и при изменение на бюджети и трансфери чрез разпоредбите в новото 
междуинституционално споразумение.7 
 
 
 
 
 

                                                 
7  Освен това, Европейският парламент поиска изготвянето на „Временни процедурни насоки по бюджетни 
въпроси с оглед на влизането в сила на Договора от Лисабон” (Резолюция T7-0067/2009, 12.11.2009 г.), 
докато това споразумение влезе в сила. 
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Измененията на бюджетната процедура изискват коригирането на Финансовия 
регламент, който определя приемането и прилагането на бюджета. Договорът от 
Лисабон постановява, че това ще се извършва посредством обикновена 
законодателна процедура (член 322 ДФЕС). Институциите на ЕС и държавите-
членки следва да спазват изискванията на Финансовия регламент, за да гарантират 
отговорното изразходване на парите на данъкоплатците. Като има предвид 
проблемите с контролирането на разходите от Структурните фондове в голям брой 
държави-членки, комисията по регионална политика следва да работи за създаване на 
правила за по-ефикасни начини на финансово управление и контрол. Освен това, 
остарелите пасажи от настоящия Финансов регламент могат да бъдат адаптирани към 
текстовете в регламентите относно Структурните фондове, които бяха приети през 
последните години и вече гарантират по-просто и по-добре координирано финансово 
управление. 
 
Освен това, с Договора от Лисабон многогодишната финансова рамка става 
правно обвързваща. Тя се приема от Съвета (единодушно) след като се получи 
съгласието на Европейския парламент (с мнозинството от съставляващите го 
членове; член 312 ДФЕС); всеки годишен бюджет следва да е в съответствие с 
рамката. Като има предвид процедурата по приемането на рамката, комисията по 
регионално развитие следва още повече да насочи вниманието си към 
преразглеждането на Финансовия регламент, за да въведе по-добри правила за 
политиката на сближаване, тъй като Парламентът е в по-силна позиция в процеса на 
съвместно вземане на решения. Освен това, това се прави точно сега, преди 
постигането на споразумение за следващата финансова рамка. 
 
Задължителната многогодишна финансова рамка намалява правомощията на онези, 
които подкрепят гъвкавост на бюджета. Един от начините за възстановяване на част от 
гъвкавостта по отношение на бюджетните въпроси може да бъде увеличаването на 
гъвкавостта между позициите на многогодишния бюджетен план, както и намалената 
продължителност на финансовата рамка. Парламентът вече е поискал петгодишен, 
вместо седемгодишен срок за планиране.8 
 
Накрая, дебатът относно бюджета на ЕС след 2013 г. очевидно ще има решаващо 
значение за бъдещето на политиката на сближаване. Разпоредбите на Договора от 
Лисабон относно новите европейски правомощия в области като външната политика и 
политиката за сигурност ще изискват значително прехвърляне на средства за тези 
политики. 
 
Предвид значителния бюджетен дефицит на много държави-членки е малко вероятно 
общият бюджет на ЕС да бъде увеличен в близко бъдеще. По този начин той ще бъде 
преструктуриран, най-вероятно със значителни изменения в дела на ресурсите, който 
е предвиден за различните политики в момента. В този контекст необходимостта от 
решителност и предприемане на действия от страна на комисията по регионално 
развитие за подпомагане на политиката на сближаване и финансовите ѝ ресурси ще 
бъде дори още по-голяма. Чрез разширяване на понятието „политика на сближаване“ 
Договорът от Лисабон предлага редица правни аргументи за запазване на настоящия 
дял от бюджета на ЕС. 

                                                 
8  Парламентът също така защитава възможното удължаване и коригиране на настоящата финансова рамка 
до 2015/16, за да осигури гладкия преход на система за срок от 5 години и да вземе предвид междинната 
оценка на текущите законодателни програми през 2010/11 г. 
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Заключение 
 
Договорът от Лисабон има потенциала да доведе до значителен напредък на 
европейската регионална политика и поставя Европейския парламент – по този начин 
и комисията по регионално развитие — във водеща позиция като пълноправен 
съзаконодател. Договорът открива нови възможности за членовете на комисията на 
няколко етапа от процеса на вземане на решения в ЕС — от най-ранната фаза през 
фазата на преговорите до окончателните законодателни процедури. Те следва да 
използват дадените им нови възможности, за да участват в създаването на бъдещото 
законодателство и да оказват влияние върху политическите и бюджетните решения от 
самото начало. 
 
Редица основни аспекти от Договора предполагат централна роля на регионалната 
политика в европейската интеграция. Новото хоризонтално понятие „териториално 
сближаване“ следва да бъде разработено убедително от членовете на комисията. 
Политиката на сближаване е основният инструмент на ЕС за определяне и 
мобилизиране на териториалния потенциал и за обръщане към териториалното 
въздействие вследствие на европейската интеграция. Но за да бъде толкова 
влиятелна, колкото е определено в Договора от Лисабон, регионалната политика 
следва да бъде и ефективна, а политическите ѝ приоритети следва да бъдат тясно 
свързани със Стратегия 2020 на ЕС. 
 
Чрез по-активното отчитане на ролята на регионалните и местните органи Договорът 
от Лисабон следва основанието за политическа и демократична необходимост и 
приближава ЕС до гражданите.9 Като се отчитат събитията, довели до влизането в 
сила на Договора от Лисабон — най-вече опасността от липса на демократична 
легитимност – по-прозрачната система на управление на няколко равнища, 
определена от Договора от Лисабон, със засилена роля на Европейския парламент, е 
крайно необходима за успешното средносрочно и дългосрочно развитие на ЕС като 
цяло и за ефикасното определяне и прилагане на регионалните политики, в частност. 
 
Комисията по регионално развитие играе водеща роля в този контекст, като насърчава 
понятието за включващо сближаване и представя Европейския парламент на местно, 
регионално, национално и европейско равнище. Тази специална позиция следва да 
бъде утвърдена чрез засилване на връзките на комисията с регионални и местни 
правителствени органи и чрез подпомагане, ако е подходящо, на други парламентарни 
органи в тази сфера. По-конкретно, важно е членовете на комисията по регионално 
развитие, най-вече докладчици и докладчици в сянка, да бъдат добре информирани 
относно текущите дебати в националните парламенти, както и в местните и 
регионалните органи на управление, за да оценят правилно и навременно 
предложенията, които тези органи биха могли да направят. Ефикасното 
сътрудничество на много равнища ще бъде от решаващо значение за предотвратяване 
на забавянията и дори за блокиране на законодателството на ЕС. 
 
 
 

                                                 
9  Това се потвърждава и от въвеждането на „граждански инициативи“, член 11, параграф 4 от ДЕС, който 
дава на един милион граждани от значителен брой държави-членки, възможността да приканват 
Европейската комисия в рамките на нейните правомощия да прави предложения, които гражданите смятат 
за необходими за целите на прилагането на Договора. 
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Спазването на разпоредбите на Договора от Лисабон предполага увеличаване, 
а не намаляване, на усилията в сферата на политиката на сближаване. 
Прилагането на новия Договор започна съвсем скоро и ще отнеме време. В интерес на 
демократичната и ефикасна регионална политика комисията по регионално развитие 
следва да утвърди официалната си позиция и разширения обхват на своите 
задължения в провеждащите се преговори за прилагането на Договора и Правилника 
за дейността на Европейския парламент.10 На практика тя следва да предложи силно 
партньорство на всички заинтересовани лица в сферата на регионалната политика и 
да подкрепи интегрираната политика, координирана на много равнища, като 
катализатор на програмата „ЕС 2020”. Целта следва да бъде да се гарантира, че целите 
на регионалната политика и политиката на сближаване са надлежно взети предвид от 
другите основни политики на ЕС. 
 

                                                 
10  За тази цел тя може да се концентрира върху приоритетите, посочени в незаконодателната резолюция 
относно новата роля и отговорности на Парламента съгласно Договора от Лисабон, 7.5.2009 г. (въз основа 
на Становище на комисията по регионално развитие A6-0145/2009). 



 




