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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно „Инвестиции за работни места и икономически растеж: насърчаване на 
икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз“
(2014/2245(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Шестия доклад на Комисията за икономическото, социалното и 
териториалното сближаване, озаглавен „Инвестиции за работни места и 
икономически растеж: насърчаване на икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в Европейския съюз“, от 23 юли 2014 г. (наричан по-
нататък „Шести доклад за сближаването“),

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и 
по-специално член 4, член 162 и членове 174 – 178 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (наричан по-нататък „Регламент 
за общоприложимите разпоредби“)1,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие 
и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни 
места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/20062,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд за и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета3,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от 
Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално 
сътрудничество“4,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1302/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 

1  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр.320.
2  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр.289.
3  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр.470.
4  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр.259.
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относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-
голяма яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и 
функциониране на такива групи1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1300/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета2,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 
2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 –
 2020 г.3,

– като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на 
Съвета4,

– като взе предвид „Териториална програма на Европейския съюз 2020:  Към 
приобщаваща, интелигентна и устойчива Европа на регионалното многообразие“, 
приета по време на неформалната среща на министрите, отговарящи за 
териториалното планиране и развитие, проведена на 19 май 2011 г. в Одьоло, 
Унгария,

– като взе предвид осмия доклад на Комисията за напредъка в областта на 
икономическото, социалното и териториалното сближаване, озаглавен „Градско и 
регионално измерение на кризата“, от 26 юни 2013 г.,

– като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно „Интелигентна 
специализация:  мрежи за върхови постижения с оглед на стабилната политика на 
сближаване“5,

– като взе предвид своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно готовността на 
държавите – членки на ЕС за ефективно и навременно започване на новия 
програмен период в рамките на политиката на сближаване6,

– като взе предвид своята резолюция от 26 февруари 2014 г. относно 7-ия и 8-ия 
доклад на Европейската комисия за напредъка в политиката на сближаване на ЕС 
и стратегическия доклад за 2013 г. относно изпълнението на програмата за 
периода 2007 – 2013 г.7,

– като взе предвид своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно закъснения при 

1  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр.303.
2  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр.281.
3  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр.884.
4  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
5  Приети текстове, P7_TA(2014)0002.
6  Приети текстове, P7_TA(2014)0015.
7  Приети текстове, P7_TA(2014)0132.
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започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 
2014‐2020 г.1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 19 октомври 2011 г., озаглавено 
„Рамка за следващото поколение иновативни финансови инструменти – 
платформи за капиталови и дългови инструменти на ЕС“ (COM(2011)0662),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 ноември 2014 г., озаглавено 
„План за инвестиции за Европа“ (СOM(2014)0903),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 13 януари 2015 г., озаглавено 
„Пълноценно използване на гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на 
Пакта за стабилност и растеж“ (COM(2015)0012),

– като взе предвид специалния доклад на Европейската сметна палата, озаглавен 
„Финансови инструменти за МСП, съфинансирани от Европейския фонд за 
регионално развитие“ (Специален доклад № 2/2012),

– като взе предвид заключенията на Съвета относно „Шестия доклад за 
икономическото, социалното и териториалното сближаване: инвестиции за 
работни места и икономически растеж“, приети от Съвета по общи въпроси на 19 
ноември 2014 г.,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 3 декември 2014 г. 
относно Шестия доклад за икономическото, социалното и териториалното 
сближаване2,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 21 януари 2015 г. относно съобщението на Комисията до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите относно „Шестия доклад за икономическото, социалното и 
териториалното сближаване: инвестиции за работни места и икономически 
растеж“3,

– като взе предвид член 52 от своя правилник,

A. като има  предвид, че решаващата роля на политиката на сближаване на ЕС за 
намаляването на регионалните неравенства, насърчаването на икономическо, 
социално и териториално сближаване между регионите на държавите членки и 
подкрепата за създаването на работни места е безспорна; като има предвид, че 
политиката на сближаване представлява основна общоевропейска инвестиционна 
политика в областта на реалната икономика и установен инструмент за растеж и 
работни места в ЕС с бюджет от над 350 милиарда евро до 2020 г.; като има 
предвид, че в някои държави членки тя формира основния източник на публични 

1  Приети текстове, P8_TA(2014)0068.
2  ОВ C 19, 21.1.2015 г., стр. 9.
3  Становище от 21 януари 2015 г. (EESC 4756/2014 - ECO/370)  (все още непубликувано в Официален 
вестник).
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инвестиции; като има предвид, че конкретният и видим характер на резултатите 
от политиката на сближаване се потвърждават от множество различни методи на 
оценяване;

Б. като има предвид, че може да се твърди, че целите на политиката на сближаване 
са еволюирали с времето и че самата политика е по-тясно свързана с общата 
политическа програма на ЕС; като има предвид въпреки това, че първоначалната 
роля на политиката на сближаване – засилването на икономическото, социалното 
и териториалното сближаване във всички региони на ЕС – следва да бъде 
укрепена; като има предвид, че политиката на сближаване не следва да бъде 
разглеждана просто като инструмент за постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“ и на други стратегии на ЕС в областта на  развитието;

В. като има предвид, че посредством концентриране по теми ресурсите на 
политиката на сближаване биват насочени към ограничен брой стратегически 
цели с потенциал за насърчаване на растежа;

Г. като има предвид, че споразуменията за партньорство и оперативните програми са 
стратегически инструменти за насочване на инвестициите в държавите членки и 
регионите, уредени са в членове 14,16 и 19 от Регламента за общоприложимите 
разпоредби и имат срок за внасяне и приемане, според който споразуменията за 
партньорство би трябвало да са приети до края на август 2014 г., а оперативните 
програми – най-късно до края на януари 2015 г.;

Д. като има предвид, че неформалното заседание на Съвета  през 2011 г. в Одьоло, 
Унгария, отправи искане към следващите председателства на Съвета през 2015 г. 
и 2016 г. да оценят и да обмислят дали „Териториална програма на Европейския 
съюз 2020“ да бъде преразгледана, като се вземе предвид как функционира тя на 
практика, и след това евентуално да организират едно такова преразглеждане;

Постижения и предизвикателства на политиката на сближаване в контекста на 
икономическата и финансова криза (програмен период 2007-2013 г.)

1. подчертава, че инвестициите по линия на политиката на сближаване смекчиха 
значително отрицателните последици от икономическата и финансова криза и 
дадоха стабилност на регионите чрез осигуряване на поток от финансови средства 
в момент, в който националните и регионалните публични и частни инвестиции 
рязко намаляха;

2. подчертава, че политиката на сближаване е доказала способността си да реагира 
бързо с гъвкави мерки за подобряване на ликвидния недостиг на държавите 
членки и регионите, като например намаляване на националното съфинансиране и 
предоставяне на допълнителни авансови плащания, както и пренасочване на 13% 
от общото финансиране (45 млрд. евро) в подкрепа на стопанска дейност и заетост 
с пряко въздействие;

3. приветства неотдавнашната реформа на политиката на сближаване, насочена към 
справяне с тези предизвикателства въз основа на съгласувана стратегическа рамка 
за периода 2014-2020 г., с ясни цели и стимули за всички оперативни програми; 
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призовава всички участници да осигурят ефективно и ефикасно прилагане на 
новата законодателна рамка за политиката на сближаване;

4. подчертава, че една стабилна фискална и икономическа среда – в допълнение към 
регулаторната, административната и институционалната среда – е от съществено 
значение за ефективността на политиката на сближаване; подчертава, че за да се 
постигне сближаване и да се реализират целите на стратегията „Европа 2020“, 
политиката трябва да бъде съгласувана отблизо със секторните политики и други 
инвестиционни схеми на ЕС;

Проблеми при изпълнението и плащанията

5. изразява сериозна загриженост във връзка със значителното забавяне на 
изпълнението на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г., в т.ч. 
забавянето при  приемането на оперативните програми – до края на 2014 г. са 
приети едва над 100 оперативни програми – както и изоставането в плащанията на 
сума от 25 млрд. евро за програмния период 2007-2013 г.; подчертава, че тези 
забавяния подкопават доверието в политиката на сближаване, ефективността и 
устойчивостта и представляват предизвикателство за способността на 
националните, регионалните и местните орани да планират ефективно и да 
усвояват европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-
2020 г.;

6. подчертава, че горепосоченото изоставане по функция 1б от бюджета на ЕС е в 
действителност най-важният непосредствен фактор, застрашаващ изпълнението 
на политиката на сближаване, както по време на предишния, така и евентуално по 
време на настоящия програмен период 2014-2020 г.; отново заявява, че 
въздействието на това изоставане е осезаемо, понякога болезнено, за участниците 
в  политиката на сближаване по места; поради това призовава Комисията да 
изработи пътна карта, предвиждаща специален график за конкретни и постепенни 
политически действия, подкрепяни от заделени за тази цел бюджетни средства, за 
да се намали и впоследствие премахне изоставането; счита, че първата цел на тези 
действия следва да бъде през 2015 г. намаляването на изоставането да се 
почувства осезаемо; 

7. подчертава, че е крайно необходимо изпълнението на оперативните програми да 
започва веднага след приемането им, за да се увеличат максимално резултатите от 
инвестициите, да се засили създаването на работни места и да се увеличи 
производителността, и че Комисията и държавите членки следва да положат 
всички усилия за ускоряване на тяхното приемане; изисква от Комисията – 
едновременно с фокусиране върху качеството и необходимостта да се води борба 
с измамите – да анализира всички възможни начини за рационализиране на 
вътрешните си процедури, за да се гарантира, че оперативните програми, 
повторно внесени след крайния срок 24 ноември 2014 г., също биват вземани пред 
вид; наясно е, че са предвидени два сценария за приемане на оперативните 
програми, като и двата предполагат допълнително забавяне по отношение на 
началния етап на изпълнение;

8. призовава Комисията в светлината на гореизложеното да представи пред 
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Парламента предвидените от нея мерки, за да се улесни, възможно най-скоро, 
изпълнението на оперативните програми, заедно с предвижданите от нея срокове, 
както и да обясни отражението на закъснението при плащанията върху 
стартирането на изпълнението на новите оперативни програми и да предложи 
решения за ограничаване на вредите, доколкото това е възможно; настоява освен 
това Комисията да анализира, в рамките на доклада относно резултата от 
преговорите, предвиден в член 16, параграф 3 от Регламента за общоприложимите 
разпоредби, възможното отражение на забавеното започване на изпълнението на 
политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. върху растежа и работните 
места и да направи препоръки въз основа на извлечените поуки;

Политиката на сближаване в центъра на интелигентните, устойчиви и 
приобщаващи инвестиции за периода 2014-2020 г. 

9. потвърждава отново първоначалната роля на политиката на сближаване за 
насърчаване на икономическо, социално и териториално сближаване и за 
намаляване на регионалните неравенства; подчертава, че поради естеството и 
първоначалния й замисъл, заложени в Договора, на политиката на сближаване е 
иманентно присъщо да допринася за целите на Съюза и особено за целите на 
стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

10. приветства новия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и 
потенциалния му лостов ефект; призовава съответните страни да се опрат на 
опита, натрупан при изпълнението на Европейския план за икономическо 
възстановяване през 2008 г., по-конкретно по отношение на интелигентните 
инвестиции; призовава за координиране на всички инвестиционни политики на 
ЕС – и особено политиката на сближаване – за да се гарантира допълване и 
избягване на припокриването; предлага изпълнението на този нов план на ЕС за 
инвестиции да се базира на опита на трите съвместни инициативи „ДЖЕРЕМИ“, 
„ДЖЕСИКА“ и „ЖАСМИН“, които дадоха възможност за увеличено 
финансиране от структурните фондове от 1,2 млрд. евро през 2000-2006 г. до 8,4 
млрд. евро пред 2007-2012 г.;

11. подчертава, че законодателството относно политиката на сближаване предвижда 
разширено използване на финансови инструменти, за да се удвои приноса им до 
около 25-30 млрд. евро през 2014-2020 г., чрез разширяване на тематичния им 
обхват и предоставяне на по-голяма гъвкавост на държавите членки и регионите; 
подкрепя, по-конкретно, „инициативата за МСП“ за споделяне на риска и 
призовава Комисията да положи всички усилия финансовите инструменти да 
бъдат лесно достъпни и привлекателни за държавите членки и регионите, като 
така се гарантира, че удвояването се постига само по себе си и че ангажираността 
на заинтересованите страни с тази цел е добре установена;

12. при все това предупреждава, че ЕФСИ не следва да подкопава стратегическата 
съгласуваност и дългосрочната перспектива на програмирането на политиката на 
сближаване; подчертава, че едно изместване на фокуса на структурните фондове 
би било контрапродуктивно и би изложило  на риск тяхната ефективност и 
развитието на регионите; изтъква, че финансовите средства за държавите членки, 
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договорени по функция 1б в  многогодишната финансова рамка за периода 2014-
2020 г., не могат да бъдат изменяни в отговор на евентуални потребности на 
ЕФСИ; подчертава, че заместването на безвъзмездните средства със заеми, 
капитали или гаранции, при все че има някои предимства, трябва да бъде 
извършвано предпазливо, като се отчитат регионалните неравенства; посочва, че 
регионите, които най-силно се нуждаят от инвестиционни стимули, имат слаб 
административен капацитет и капацитет за усвояване;

Ефективност, ефикасност и ориентираност към резултатите на политиката на 
сближаване за периода 2014-2020 г.

13. набляга на важността на всички мерки, насочени към засилване на ефективността, 
ефикасността и ориентираността към резултатите на политиката на сближаване; 

14. приветства концентрирането по теми, подпомагащо инвестициите в интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж; в същото време поддържа изискването за 
известна гъвкавост за регионите в зависимост от местните и регионалните 
особености, особено в контекста на суровата криза; призовава за истински 
интегриран и териториален подход към ключови програми и проекти, които 
разглеждат потребностите по места;

15. отбелязва значението на стабилната макроикономическа среда за инвестиции по 
линия на политиката на сближаване и приветства връзката на ЕСФИ с 
европейския семестър;

16. подчертава в този контекст отговорността на Парламента да осъществява контрол; 
отправя искане към Комисията и Съвета да предоставят изчерпателна, прозрачна 
и своевременна информация относно критериите и цялата процедура, която би 
могла да стартира спиране на поети задължения или плащания на ЕСФИ в 
съответствие с член 23, параграф 15 от Регламента за общоприложимите 
разпоредби;

17. посочва, че едно опростяване на управлението и процедурите също така би 
позволило да се намали процентът грешки при изпълнението на програмите за 
сближаване; подчертава, че тези грешки в значителна степен се дължат на 
законодателство извън областта на политиката на сближаване, като например 
възлагане на обществени поръчки и правила за държавната помощ; загрижен е 
относно ниските нива на отпускане на средства от финансовите инструменти за 
бенефициентите, особено предвид целта за увеличаване на използването на тези 
инструменти;

Заетост, МСП, младежи и образование

18. подчертава, че европейските структурни и инвестиционни фондове биха могли да 
направят значим принос за преобръщането на отрицателните социални последици 
от кризата и че за тази цел следва да се приеме интегриран подход за програми, 
финансирани от няколко фонда, с по-ефективна координация на фондовете и по-
голяма гъвкавост, като по този начин се използват по-добре полезните 
взаимодействия особено между  ЕСФ и ЕФРР; подчертава, че инвестициите, 
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финансирани от ЕСФ, не могат да имат оптимални резултати, ако не са налице 
съответна инфраструктура и подходящи институции; подчертава, че 
интегрираният и териториален подход е особено важен, когато става въпрос за 
околната среда и енергетиката; обръща внимание на факта, че европейските 
структурни и инвестиционни фондове могат ефективно да подкрепят социалното 
включване и затова следва да бъдат мобилизирани в помощ на интеграцията на 
групите в неравностойно и уязвимо положение като ромите и лицата с 
увреждания;

19. набляга на ключовата роля на МСП за създаването на работни места, за 
интелигентния растеж и за цифровата и нисковъглеродната икономика; призовава 
за благоприятна регулаторна среда, стимулираща създаването и функционирането 
на такива предприятия; подчертава значението на намаляването на 
бюрократичните тежести, налагани на МСП, и на улесняването на достъпа им до  
финансиране, както и на необходимостта да бъдат подкрепяни програми и 
обучения, които насърчават развитието на предприемачески умения;

20. предупреждава, че тревожните нива на младежка безработица застрашават да 
доведат до загубата на цяло едно поколение; настоява интеграцията на младежите 
на пазара на труда да остане ключов приоритет, за чието постигане може да има 
голям принос интегрираното използване на ЕСФ и ЕФРР; счита, че следва да бъде 
предприет по-ориентиран към резултатите подход, за да се гарантира най-
ефективното използване на наличните ресурси;

Управление на политиката

21. подчертава, че политиката на сближаване трябва да бъде провеждана в духа на 
правилно функциониращо многостепенно управление, комбинирано с ефективна 
уредба за отговаряне на исканията на обществеността и предприятията и с 
прозрачно и иновативно възлагане на обществените поръчки, като всичко това е 
съществено за укрепването на въздействието на политиката; подчертава във 
връзка с това, че независимо от важността на решенията, вземани на равнището на 
ЕС и на държавите членки, местните и регионалните органи често пъти носят 
основната административна отговорност за публичните инвестиции и че 
политиката на сближаване е ключов инструмент, позволяващ на тези органи да 
играят главна роля в ЕС; подчертава, че това равнище на отговорност следва да 
бъде вземано предвид, в духа на принципа за партньорство;

22. препоръчва ресурсите и знанията в областта на политиката на сближаване да 
бъдат използвани за засилване на административния капацитет на публичните 
органи по значим начин, особено на местно и регионално равнище, така че да се 
подобри способността им да предоставят качествени услуги на обществеността, в 
т.ч. чрез засилено използване на нови технологии и стремеж към по-
рационализирани процедури; призовава Комисията да определи форми на 
административно подпомагане по ключови въпроси, като поставяне на цели за 
инициативите, оценяване на резултатите от тях чрез подходящи показатели и 
определяне на следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да се 
спомогне за установяването на административна култура, основана на 
наблюдение и оценяване, на територията на ЕС; счита за важно да се осигури 
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помощ на местните и регионалните органи във връзка с иновативните финансови 
инструменти, които са от жизнено важно значение за увеличаване на ресурсите и 
инвестициите, както и във връзка с възлагането на обществени поръчки, които 
следва да се използват във все по-голяма степен като инструмент на публичната 
администрация за стимулиране на новаторство и творчество;

23. убеден е, че Кодексът на поведение за партньорство ще увеличи участието в 
програмирането в регионите – както по форма, така и по съдържание, и че той ще 
играе основна роля за засилването и укрепването на въздействието на политиката 
на сближаване; 

Териториално измерение

24. отбелязва със загриженост относителната липса на териториален подход, и по-
конкретно позоваване на трансграничното сътрудничество, в Шестия доклад за 
сближаването; посочва, че включването на трансгранични аспекти би имало 
обогатяващ ефект, що се отнася например до инфраструктурата, пазара на труда и 
мобилността, околната среда, използването и отвеждането на водата, 
управлението на отпадъците, здравеопазването, научноизследователската и 
развойна дейност, туризма, публичните услуги и управлението, тъй като всички 
тези области съдържат забележителни трансгранични елементи и потенциал; 
убеден е, че през програмния период 2014-2020 г. резултатите във връзка със 
справянето с кризата на европейските гранични и трансгранични региони, които 
стават по-интелигентни, по-приобщаващи и по-устойчиви, ще се подобрят 
значително;

25. приветства въвеждането на нови инструменти за интегриране на координацията 
на заинтересованите страни и политиките на ЕС и за фокусиране на инвестициите 
върху действителните нужди по места, като интегрирани териториални 
инвестиции и водено от общностите местно развитие; посочва значението на 
въвеждането на инструменти за оценяване на териториалното въздействие на 
политиките, чиято главна цел е да се разглежда териториалното въздействие на 
политиките на ЕС върху местните и регионалните органи и да се насочва по-
голямо внимание към това отражение в законодателния процес; призовава за 
цялостна интегрирана инвестиционна стратегия на ЕС и за укрепване на 
Териториалната програма на ЕС за 2020 г., приета през 2011 г. по време на 
унгарското председателство, която по график трябва да бъде оценена от 
председателствата през 2015 г.; счита, че следва да бъде обърнато особено 
внимание на засилването на ролята на малките и средно големите градски зони в 
контекста на една програма на ЕС за градовете;

26. при все това одобрява факта, че докладът набляга на въпросите на градската 
среда, предвид значението на градовете в глобализираната икономика и тяхното 
потенциално въздействие от гледна точка на устойчивостта; отбелязва 
ангажимента на европейските региони и градове да осъществят преход към по-
екологосъобразен растеж, за което свидетелства Споразумението на кметовете; 
призовава да бъдат разгледани подобаващо основните различия между развитието 
на селските и градските зони;
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27. призовава за по-пълно спазване на член 174 от ДФЕС относно териториалното 
сближаване, особено в селските райони, като се обръща подобаващо внимание на 
важната връзка между политиката на сближаване и развитието на селските 
райони, по-конкретно що се отнася до райони, в които протича индустриален 
преход, и региони, засегнати от тежки и постоянни неблагоприятни природни или 
демографски условия, като най-северните региони с много ниска гъстота на 
населението и островните, трансграничните и планинските региони;  препоръчва 
също така да бъдат разгледани и други демографски предизвикателства с голямо 
отражение върху регионите, като обезлюдяването, застаряването на населението и 
силно разпръснатото население; призовава Комисията да обърне особено 
внимание на районите с най-неблагоприятни географски и демографски условия 
при изпълнението на политиката на сближаване;

28. счита, че Шестият доклад за сближаването не обръща достатъчно внимание на 
европейското териториално сътрудничество, което е пълноправна цел на 
политиката на сближаване от програмния период 2007-2013 г. насам; припомня 
потенциала на Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) не 
само като инструмент за ръководство на трансграничното управление, но и като 
средство за спомагане за изцяло интегрирано териториално развитие;

29. призовава за по-тясна координация между политиката на сближаване и 
европейската политика за съседство, а така също и за по-добро оценяване и 
разпространяване на резултатите от проектите;

Политиката на сближаване в дългосрочна перспектива

30. припомня, в светлината на гореизложеното, необходимостта от придаване на нова 
динамика на дебата относно политиката на сближаване на ЕС; заявява, че 2019 г. 
– годината на избори за Европейски парламент – ще бъде решаваща, тъй като 
новоизбраният Парламент и новата Комисия ще трябва да разгледат 
приключването на стратегията „Европа 2020“ и следващата многогодишна 
финансова рамка, както и да изготвят ново законодателство в областта на 
политиката на сближаване; отбелязва, че дебатът относно политиката на 
сближаване трябва да вземе предвид сериозните времеви ограничения и 
забавяния, изпитани в началото на настоящия програмен период;

31. набляга на жизнено важното значение на административния капацитет; призовава 
разработващите политиките лица на всички равнища на управление да 
предпочитат целенасочена техническа помощ за изпълнението на политиките на 
сближаване по принцип и в частност – широко използване на финансови 
инструменти, комбинирани с европейските структурни и инвестиционни фондове;

32. призовава за провеждане на редовни срещи на Съвета с министри, отговарящи за 
политиката на сближаване, за да се обърне внимание на необходимостта от 
наблюдение и реагиране на непрекъснатите предизвикателства, пред които са 
изправени икономическото, социалното и териториалното сближаване на ЕС;

°
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33. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

История на досието

Съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз Европейската комисия 
трябва да представя на всеки 3 години доклад за сближаването „относно осъществения 
напредък в реализирането на икономическото, социалното и териториалното 
сближаване...“ Публикуването на Шестия доклад за сближаването се забави поради 
приемането на новата законодателна рамка за политиката на сближаване за периода 
2014-2020 г.; неговата традиционна структура беше променена, за да отрази стратегията 
„Европа 2020“.

Постижения и предизвикателства на политиката на сближаване в контекста на 
икономическата и финансова криза 

Що се отнася до миналото, Шестият доклад за сближаването илюстрира факта, че по 
време на програмния период 2007-2013 г. политиката на сближаване смекчи 
въздействието на резкия спад на публични инвестиции, достигнал над -60% в някои 
държави членки и -20% средно на територията на ЕС. Инвестициите по линия на 
политиката на сближаване дадоха стабилност на регионите чрез осигуряване на поток 
от финансови средства в момент, в който националните публични и частни инвестиции 
намаляха и дори спряха. При все това регионалните различия напоследък се 
задълбочават и постиженията в областта на заетостта от 2000 г. насам, както и 
конкурентоспособността на няколко държави членки, се загубиха, особено в южните 
държави членки.

Що се отнася до бъдещето, докладът посочва ключовите цели на инструментите на 
политиката на сближаване за периода 2014-2020 г.:  енергийна ефективност, заетост и 
МСП – области, в които потенциалът за създаване на устойчиви работни места е 
наистина обещаващ. За докладчика е важно да подчертае, че поради първоначалната 
роля на политиката на сближаване и нейните инструменти, определени в Договора, за 
нея е иманентно присъщо да бъде основната инвестиционна политика за постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на територията на ЕС. Така политиката 
на сближаване не може да бъде считана просто за инструмент за други секторни 
стратегии. Точно обратното, нейният дългосрочен подход за интегрирано и 
многостепенно управление придава важна добавена стойност на изпълнението на и 
отговорността за мерките на ЕС – нещо, което един чисто секторен политически подход 
не може да осъществи.

На този фон докладчикът приветства новия План на ЕС за инвестиции за Европа, 
допълващ структурните инвестиции и инвестициите по линия на политиката на 
сближаване. Опитът, натрупан от съвместните инициативи на политиката на 
сближаване с някои финансови инструменти, например „ДЖЕРЕМИ“, би могъл да бъде 
от помощ, тай като в сърцевината на новия план за инвестиции е засиленото използване 
на финансови инструменти. В същото време обаче трябва ясно да се заяви, че нито 
бюджетът, нито дългосрочното стратегическо програмиране на политиката на 
сближаване не могат по никакъв начин да бъдат отрицателно засегнати от тази нова 
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инвестиционна инициатива, тъй като това би изложило на опасност не само развитието 
на регионите, но и ефективността на инвестициите на стойност 350 млрд. евро по линия 
на политиката на сближаване, планирани за регионално развитие за периода 2014-2020 
г. В действителност трябва да се има предвид, че регионите, които най-много се 
нуждаят от стимули чрез инвестиции, често пъти имат нисък административен 
капацитет и капацитет за усвояване и няма да отговарят на условията за новия план за 
инвестиции.

Ефективност, ефикасност и ориентираност към резултатите на политиката на 
сближаване 

Новите мерки за увеличаване на ефективността и ориентираността към резултатите 
включват концентриране по теми, по-конкретно върху иновациите, цифровата и 
нисковъглеродната икономика, образованието и подкрепата за  МСП.  Докладчикът 
изисква известна гъвкавост за регионите в зависимост от местните и регионалните 
особености, особено в контекста на суровата криза. Необходими са непрекъснати 
усилия за опростяване на процедурите и намаляване на бюрокрацията, за да се увеличи 
достъпността и усвояването на средствата и да се поддържа възможно най-нисък 
процентът на грешките, които често се дължат на сложни правила за възлагане на 
обществени поръчки и за държавната помощ, а не на уредбата относно сближаването.

Връзката с европейския семестър и със специфичните за всяка държава препоръки 
също може да спомогне инвестициите по линия на политиката на сближаване да станат 
по-ефективни. В този контекст трябва да се наблегне на ключовата роля на 
Европейския парламент за контрола на цялата процедура, която би могла да стартира 
спиране на поети задължения или плащания на европейските структурни и 
инвестиционни фондове.  Докладчикът отправя искане за пълно спазване на член 23, 
параграф 15 от Регламента за общоприложимите разпоредби, изискващ прозрачност и 
своевременно информиране на Парламента от Комисията и Съвета.

Заетост, МСП, младежи и образование

В член 3 от Договора за Европейския съюз се заявява, че пълната заетост и социалният 
прогрес са измежду целите на ЕС, а стратегията „Европа 2020“ поставя като цел до 
2020 г. 75% от населението на възраст между 20 и 64 години да има работа.  При все 
това след започването на кризата тази цел стана все по-трудно постижима, тъй като от 
началото на 2010 г. безработицата в ЕС е над 9,5%, а в много държави членки е била 
над 15% дори през 2014 г.

Положението на младите хора е особено тревожно от гледна точка на заетостта – през 
второто тримесечие на 2014 г. младежката безработица в ЕС беше 21,7%, повече от два 
пъти по-висока от безработицата сред възрастните (9,0%), което означава, че през този 
период над пет милиона лица под 25 години са били безработни в ЕС-28. Броят на 
младите европейци (между 15 и 24 години), които не работят, не учат и не се обучават 
(NEET), също е недопустимо висок.

Подкрепата, която политиката на сближаване оказва на МСП, също е много важна, тъй 
като МСП са гръбнакът на растежа и заетостта на ЕС; на МСП се дължат 85 % от 
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прираста на нетната заетост в периода 2002-2010 г.  Предвид всичко това полезните 
взаимодействия между структурните фондове, Програмата за конкурентоспособност на 
предприятията и малките и средните предприятия (COSME) и Рамковата програмата 
„Хоризонт 2020“ през периода 2014-2020 г. ще се засилят чрез стратегии за 
интелигентна специализация на регионално равнище.

Проблеми при изпълнението и плащанията

Докладчикът припомня, че съгласно Регламента за общоприложимите разпоредби 
споразуменията за партньорство би трябвало да са приети до края на август 2014 г., а 
оперативните програми – най-късно до края на януари 2015 г. При все това има 
очевидно забавяне в процеса на програмиране – в края на 2014 г. са приети едва над 100 
оперативни програми. За приемането на програмите се предвиждат два сценария, като 
и двата предполагат по-нататъшни забавяния на започването на изпълнението, а 
именно: i) прилагане на процедурата по пренасяне за програмите, считани за „готови за 
приемане“, до 31 декември 2014 г., и ii) повторно вписване в бюджета на неизползвани 
бюджетни кредити за 2014 г. за европейските структурни и инвестиционни фондове – 
което предполага техническо преразглеждане на многогодишната финансова рамка 
(МФР) – за „неготовите за приемане“ до края на 2014 г.

Според графика, представен от Комисията, оперативните програми биха могли да бъдат 
приети между 15 февруари и 31 март 2015 г. с прилагане на процедурата по пренасяне и 
след 1 май 2015 г. с прилагане на процедурата на повторно вписване в бюджета. 
Парламентът изрази сериозна загриженост във връзка със значителното забавяне на 
изпълнението на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г., като подчерта, че 
тези забавяния представляват предизвикателство за способността на националните, 
регионалните и местните орани да планират ефективно и да усвоят европейските 
структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Докладчикът споделя 
тази загриженост. Поради това той призовава Комисията да представи пред Парламента 
мерки, с които да се улесни, възможно най-скоро, изпълнението на оперативните 
програми, заедно с предвижданите от нея срокове.

В допълнение към забавянето на изпълнението за периода 2014-2020 г. политиката на 
сближаване е изправена пред изоставане в плащанията на сума от 25 млрд. евро за 
програмния период 2007-2013 г. Затова Комисията също така е призована да обясни 
отражението на това закъснение при плащанията върху стартирането на изпълнението 
на новите оперативни програми и да предложи решения за ограничаване на вредите във 
възможно най-голяма степен.

От политиката на сближаване се очаква да спомогне за осъществяването на устойчив 
растеж и устойчива заетост, но повтарящият се проблем с изоставането в плащанията, 
водещ до забавени плащания, възпрепятстващ изпълнението на програмите и 
утежняващ бюджетите на бенефициентите и държавите членки, е неприемлив.  
Бюджетна дисциплина означава да не се разхищават публични средства, но означава 
също така и навременно плащане на сметките. Поради това докладчикът счита, че тази 
част от проблема представлява най-голямото предизвикателство и е най-спешна.

Въпроси, свързани с управлението
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Ресурсите и знанията в областта на политиката на сближаване трябва да бъдат 
използвани за значително засилване на административния капацитет на публичните 
органи, особено на местно и регионално равнище, така че да се подобри способността 
им да предоставят качествени услуги на обществеността, в т.ч. чрез засилено 
използване на нови технологии и стремеж към по-рационализирани процедури. Важно 
е да се осигури помощ на местните и регионалните органи във връзка с иновативните 
финансови инструменти, които са от съществено значение за увеличаване на ресурсите 
и инвестициите, както и във връзка с възлагането на обществени поръчки, които следва 
да се използват във все по-голяма степен като инструмент на публичната 
администрация за стимулиране на новаторство и творчество.

Докладчикът подчертава, че Кодексът на поведение за партньорство ще увеличи 
участието в програмирането в регионите – както по форма, така и по съдържание, и че 
той ще играе основна роля за засилването и укрепването на въздействието на 
политиката на сближаване.

Териториално измерение

Шестият доклад за сближаването не се възползва от възможността да обясни 
проблемите и потенциала на трансграничното сътрудничество, което е описано 
накратко, а резултатите му не са представени изобщо. Освен това, с някои изключения, 
качествените аспекти изобщо липсват, въпреки че текстът предоставя достатъчно 
възможности за разглеждането им (вж. отделни карета за конкретни теми/сфери като 
градове, морски и най-отдалечени региони). Освен това, от тематична и качествена 
гледна точка, включването на трансгранични аспекти би имало обогатяващ ефект върху 
съдържанието на няколко глави, например инфраструктурата, пазара на труда и 
мобилността, околната среда, използването и отвеждането на водата, управлението на 
отпадъците, здравеопазването, научноизследователската и развойна дейност, туризма, 
публичните услуги и управлението. Всички тези области съдържат забележителни 
трансгранични елементи и потенциал. Докладчикът счита, че европейското 
териториално сътрудничество може да окаже важен принос за европейската 
интеграция.

Тези съображения са свързани не на последно място и с европейското териториално 
сътрудничество и с инструмента на  Европейската група за териториално 
сътрудничество (ЕГТС).   По-конкретно компонентът трансгранично сътрудничество на 
европейското териториално сътрудничество оказва влияние върху сближаването на 
трансграничните региони. Поради това докладчикът предлага докладът за 
сближаването в бъдеще да включва оценка на сближаването на европейските 
трансгранични региони, включително анализ на техните основни проблеми и оценка на 
отражението на оперативните програми за трансгранично сътрудничество. На този 
инструмент следва да се обърне по-голямо внимание не на последно място защото 
насърчава сътрудничеството и обединява опита на органите в държавите членки и също 
стимулира преход към административна система, която във все по-голяма степен се 
основава на споделени ценности и оперативни методи. В този контекст и външното 
измерение на политиката на сближаване следва да бъде взето под внимание. 
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Политиката на сближаване в дългосрочна перспектива

Докладчикът би желал да обърне особено внимание на бъдещето на политиката на 
сближаване след 2020 г. При пълното съзнание, че изпълнението на политиката на 
сближаване за периода 2014-2020 г. едва е започнало и че политиката вече се сблъсква 
с проблеми поради късното приемане на програмите, фокусът трябва да бъде върху 
правилното изпълнение на политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. Не трябва 
да се забравя обаче фактът, че през 2019 г. ще има много важни въпроси за разглеждане 
едновременно – новоизбраният Парламент и новата Комисия ще трябва да разгледат 
приключването на стратегията „Европа 2020“ и следващата многогодишна финансова 
рамка, както и да изготвят ново законодателство в областта на политиката на 
сближаване след 2020 г., наред с останалото. Предвид сериозните времеви ограничения 
докладчикът настоятелно призовава отсега да се мисли за политиката на сближаване 
след 2020 г., за да бъдат поставени общностите и гражданите в сърцевината на 
политиката на сближаване след 2020 г. и да се постигне общо благосъстояние въз 
основа на благосъстоянието на отделния човек.


