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КРАТКА ОБОСНОВКА

Политиката на сближаване е един от основните инвестиционни инструменти в 
подкрепа на ключовите приоритети на Съюза, заложени в стратегията „Европа 2020“. 
Съгласно членове 174 и 176 от ДФЕС Европейският фонд за регионално развитие 
(ЕФРР) има за цел намаляването на различията между нивата на развитие на регионите 
и изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, затова неговата дейност 
трябва да бъде насочена по-специално към държавите и регионите, в които нуждата е 
най-голяма.

Съгласно предложението на Европейската комисия, през периода 2014-2020 г. ЕФРР 
ще подкрепя регионалното и местното развитие чрез съфинансиране на инвестиции в 
НИРД и иновации; на мерки във връзка с изменението на климата и околната среда; на 
бизнес подкрепа за МСП; на услуги от общ икономически интерес; на 
телекомуникационна, енергийна и транспортна инфраструктура; на здравна, 
образователна и социална инфраструктура; както и на устойчиво градско развитие. 
Докладчикът счита обаче, че дейностите във връзка с туризма и културното наследство 
следва да бъдат отразени по-добре в регламента.

За да гарантира, че предоставяната по линия на ЕФРР подкрепа ще бъде концентрирана 
в по-голяма степен върху приоритетите на Съюза, определени в стратегията на ЕС за 
2020 г., Европейската комисия предлага тематична концентрация, като същевременно 
взема предвид различното ниво на развитие. Докладчикът подкрепя необходимостта от 
избягване дублирането на усилията, както и разпиляването и недостатъчната степен на 
определяне на приоритети, което в миналото ограничаваше добавената стойност на 
европейските инвестиции. Тематичната концентрация и определянето на 
инвестиционните приоритети, в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“, е 
от основно значение особено във времена на оскъдни ресурси.

В предлагания регламент се предвижда също така да се обърне по-голямо внимание на 
устойчивото градско развитие, по-специално посредством заделянето на минимум 5 % 
от средствата, отпускани по линия на ЕФРР, за устойчиво градско развитие. 
Докладчикът приветства това специално внимание.

Финансовият пакет за ЕФРР за периода 2014-2020 г. не е упоменат в предложението за 
регламент за ЕФРР, а в предложението за регламент за определяне на общоприложими 
разпоредби за всички фондове (РОР). 1 Член 84, параграф 1 от РОР предвижда 96,52 % 
от общия пакет за структурните фондове и Кохезионния фонд, т.е. 324,3 милиарда евро 
(по постоянни цени от 2011 г.), за целта „Инвестиции за растеж и работни места“. 68,7 
милиарда евро от тези 324,3 милиарда евро (по постоянни цени от 2011 г.) са 
разпределени за Кохезионния фонд. Освен това Комисията предлага минимални 
проценти за Европейския социален фонд (ЕСФ) за всяка категория региони, което 
предполага минимален общ дял за ЕСФ в размер на 25 % от бюджета, разпределен 
общо за структурните фондове и Кохезионния фонд, т.е. 84 милиарда евро. От това 
следва, че за ЕФРР за периода 2014—2020 г. остават на разположение максимум 183,3 

                                               
1 COM (2011) 615.
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милиарда евро. Това представлява намаление в сравнение с периода 2007-2013 г. 
Докладчикът изразява съжаление относно намалението на средствата в общия пакет за 
политиката на сближаване и че вследствие на това разпределените за ЕФРР бюджетни 
средства са намалели. 

(милиарда евро, постоянни 
цени от 2011 г.)

МФР 2007-2013 г. МФР 2014-2020 г. Промяна
ЕФРР 203 183 - 10 %
ЕСФ 78 84 + 8 %
Кохезионен фонд  71 69 - 3 %
Общо 354 336 - 5,3 %
Поради закръглението, при събиране на отделните суми може да не се получава точно показаната 
обща сума

Това ще зависи обаче от окончателния резултат от преговорите относно общия пакет, 
който ще бъде разпределен за политиката на сближаване. Той не може да бъде 
определен, докато не бъде постигнато споразумение относно предложението за 
регламент за установяване на Многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 
г.  Докладчикът желае освен това да подчертае убеждението на Европейския 
парламент, изразено в резолюцията от 8 юни 2011 г., че „за следващата МФР е 
необходимо увеличение на средствата в размер на поне 5 %“ в сравнение с равнището 
за 2013 г. и че „сумите, разпределени за [политиката на сближаване] за текущия 
програмен период, следва поне да бъдат запазени и през следващия период“, а това 
очевидно не е така.

По отношение на другите разпоредби с отражение върху бюджета, докладчикът 
приветства усилията на Комисията за опростяване, които намират израз в Регламента за 
общоприложимите разпоредби.1 Докладчикът също така подчертава отговорността на 
държавите членки да подкрепят тези усилия за опростяване.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да включи 
в доклада си следните изменения:

                                               
1 COM (2011) 615
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Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. припомня своята резолюция от 8 
юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция 
за бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“1; отново 
заявява, че са необходими достатъчно 
допълнителни средства в следващата 
МФР, за да може Съюзът да постигне 
приоритетите на съществуващите 
си политики, като също така 
изпълни новите задачи, предвидени в 
Договора от Лисабон, както и да 
реагира на непредвидени събития; 
изтъква, че дори при увеличаване на 
средствата за следващата МФР с 
поне 5 % спрямо равнището от 
2013 г., ще може да бъде направен 
ограничен принос към постигането на 
договорените цели на Съюза и 
поетите от него ангажименти, 
както и към принципа на 
солидарност на Съюза; призовава 
Съвета, в случай че той не споделя 
този подход, да определи 
недвусмислено кои от политическите 
му приоритети или проекти биха 
могли да бъдат изоставени изцяло 
въпреки доказаната им добавена 
стойност за Европа;
_______________
1Приети текстове, P7_TA(011)0266.

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)
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Проект на законодателна резолюция Изменение

1б. припомня по-специално, че в 
същата резолюция Европейският 
парламент изтъква, че „успешната и 
силна политика на сближаване се 
нуждае от подходящо финансово 
обезпечаване“, и заключава, че 
„сумите, разпределени за нея за 
текущия програмен период, следва 
поне да бъдат запазени и през 
следващия период“;

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Като има предвид, че в своята 
резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена 
„Инвестиция за бъдещето: нова 
Многогодишна финансова рамка 
(МФР) за конкурентоспособна, 
устойчива и приобщаваща Европа“, 
Европейският парламент подчерта 
„европейската добавена стойност от 
политиката на сближаване, тъй 
като тя представлява добре 
установен механизъм за създаване на 
растеж и работни места, както и 
основен инструмент за сближаване, 
устойчиво развитие и солидарност, и 
е една от най-важните, видими и 
успешни политики на Съюза в 
продължение на десетилетия“. 
Европейският парламент изтъкна 
обаче, че модерната политика на 
сближаване трябва да предприеме 
редица структурни реформи, по-
специално с цел опростяване, да 
отговоря на основните 
предизвикателства, пред които се 
изправя Съюзът, и да насърчава 
допълнителните ефекти от 
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сътрудничеството с други политики 
и инструменти по места. 
Европейският парламент изрази 
своето убеждение, че политиката на 
сближаване на ЕС следва да 
продължи да обхваща целия ЕС, 
предоставяйки достъп до ресурси, 
опит и подпомагане на всички региони 
на ЕС.

Обосновка

Параграф 64 от резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. 
„Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение - 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) Като има предвид, че в своята 
резолюция от 8 юни 2011 г. 
Европейският парламент изтъкна, че 
успешната и силна политика на 
сближаване се нуждае от подходящо 
финансово обезпечаване, като сумите, 
разпределени за нея за текущия 
програмен период, следва поне да 
бъдат запазени и през следващия 
период, за да се увеличат усилията за 
намаляване на различията в 
степента на развитие на регионите 
на ЕС. Комисията обаче предлага да 
намали общия финансов пакет за 
политиката на сближаване с 5,3 % в 
сравнение с пакета за периода 2007-
2013 г. Съгласно предложението на 
Комисията, на ЕФРР ще бъдат 
разпределени максимум 183 милиарда 
евро, което ще представлява 
намаление с 10 % в сравнение с 
периода 2007-2013 г.
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Обосновка

Параграф 67 от резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. 
„Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“, допълнен с цифри.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

(5) ЕФРР следва да допринася за 
изпълнението на стратегията „Европа 
2020“, като по този начин гарантира, че 
предоставяната по линия на ЕФРР 
подкрепа ще бъде концентрирана в по-
голяма степен върху приоритетите на 
Съюза. В зависимост от категорията на 
регионите, за които се осигурява 
подкрепа, предоставяната по линия на 
ЕФРР подкрепа следва да се отпуска 
предимно за научни изследвания и 
иновации, за малките и средните 
предприятия, както и за смекчаване на 
последиците от изменението на 
климата. Следва да се отдели 
специално внимание на 
необходимостта от координиране със 
съществуващите инструменти и 
програми на ЕС в горепосочените 
области. Степента на концентрация 
следва да е съобразена с нивото на 
развитие на региона, както и със 
специфичните нужди на регионите, 
чийто БВП на глава от населението за 
периода 2007—13 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за EС—25 за референтния 
период.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В своята резолюция от 8 юни 
2011 г., озаглавена „Инвестиция за 
бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“1 Европейският 
парламент припомни, че съгласно 
член 195 от Договора от Лисабон 
туризмът е нова компетентност на 
ЕС съгласно Договора от Лисабон и по 
тази причина той също следва да бъде 
отразен в следващата МФР. Той 
подчерта съществения принос на 
устойчивия туризъм за европейската 
икономика и изрази убеждение, че 
европейската стратегия за туризма 
следва да е насочена към повишаване 
на конкурентоспособността на 
сектора и насърчаване на 
сътрудничеството между 
националните, регионалните и 
местните органи, както и да бъде 
подкрепена с адекватно финансиране 
за следващия период. ЕФРР следва да 
подкрепя дейности, които са от 
значение за туризма.
_______________
1Приети текстове, P7_TA(011)0266.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В рамките на устойчивото градско 
развитие се счита за необходимо да се
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните и 
социалните предизвикателства в 
градските райони, както и да се 

(7) В своята резолюция от 8 юни 2011 
г. Европейският парламент изрази 
убеждението си, че градските райони 
– като места с висока концентрация 
на предизвикателства (безработица, 
социална изолация, влошаване на 
състоянието на околната среда, 



PE489.343v02-00 10/15 AD\905962BG.doc

BG

определи процедура за изготвяне на 
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

миграция) – могат да играят важна 
роля в регионалното развитие и на 
място да допринесат за справянето с 
икономическите и социални различия. 
Съобразно с това той подчерта 
необходимостта от по-видим и по-
концентриран подход към 
урбанистичното измерение на 
политиката на сближаване, като 
същевременно се гарантират 
балансирани условия за основано на 
взаимодействие развитие на 
градските и селските райони и 
предградията. В рамките на 
устойчивото градско развитие се счита 
следователно за необходимо да се 
окаже подкрепа на интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните и 
социалните предизвикателства в 
градските райони, както и да се 
определи процедура за изготвяне на 
списъка с градове, по отношение на 
които ще се прилагат такива действия, и 
за определяне на финансовите средства, 
заделени за такива действия.

Обосновка

Параграф 70 от резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. 
„Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В своята резолюция от 8 юни 
2011 г. Европейският парламент 
призна, че съгласно Договора следва да 
се обръща специално внимание на 
селските райони, на районите, 
засегнати от индустриален преход, 
както и на регионите, страдащи от 
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сериозни и трайни неблагоприятни 
природни или демографски условия, 
като най-северните региони с много 
ниска гъстота на населението и 
островните, трансграничните и 
планинските региони, както и най-
отдалечените региони. Той изрази 
убеждението си, че ресурсите и 
капацитетът, които се 
констатират в тези региони, могат 
да играят значителна роля за 
бъдещата конкурентоспособност на 
Европейския съюз и във връзка с това 
подчерта, че районите, изправени 
пред тези предизвикателства, следва 
да бъдат признати и в МФР за 
периода 2014-2020 г. Европейският 
парламент счита, че за регионите, 
засегнати от трайно неблагоприятни 
условия, трябва да бъде разработена 
специална стратегия, както се 
посочва в резолюцията на ЕП от 22 
септември 2010 г.

Обосновка

Параграф 71 от резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. 
„Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Специално внимание следва да се 
отдели на най-отдалечените региони, а 
именно чрез разширяването — в 
изключителни случаи — на обхвата на 
ЕФРР, така че да включва 
финансирането на функционални 
помощи, свързани с компенсирането на 
допълнителните разходи, произтичащи 
от специфичното икономическо и 
социално състояние на тези региони, 

(11) Специално внимание следва да се 
отдели на най-отдалечените региони, а 
именно чрез разширяването — в 
изключителни случаи — на обхвата на 
ЕФРР, така че да включва 
финансирането на функционални 
помощи, свързани с компенсирането на 
допълнителните разходи, произтичащи 
от специфичното икономическо и 
социално състояние на тези региони, 
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което е утежнено поради 
неблагоприятните условия, 
произтичащи от факторите, изброени в 
член 349 от Договора, а именно тяхната 
отдалеченост, островния характер, 
малката площ, трудните релеф и климат, 
икономическата им зависимост от малък 
брой производства — фактори, чиято 
дълготрайност и съчетаване се отразяват 
тежко на тяхното развитие. За да се 
подкрепи развитието на съществуващи 
и на нови икономически дейности, поне 
50 % от допълнителните специално 
отпуснати средства следва да бъдат 
заделени за действия, които допринасят 
за диверсификацията и модернизацията 
на икономиките на най-отдалечените 
региони.

което е утежнено поради 
неблагоприятните условия, 
произтичащи от факторите, изброени в 
член 349 от Договора, а именно тяхната 
отдалеченост, островния характер, 
малката площ, трудните релеф и климат, 
икономическата им зависимост от малък 
брой производства — фактори, чиято 
дълготрайност и съчетаване се отразяват 
тежко на тяхното развитие. За да се 
подкрепи развитието на съществуващи 
и на нови икономически дейности, поне 
50 % от допълнителните специално 
отпуснати средства следва да бъдат 
заделени за действия, които допринасят 
за диверсификацията и модернизацията 
на икономиките на най-отдалечените 
региони. По-специално следва да бъде 
улеснено взаимодействието между 
ЕФРР и Рамковата програма за 
научни изследвания и развитие, с цел 
да се засили развитието на най-
отдалечените региони и да се 
ограничи недостатъчното усвояване 
на финансовите средства за научни 
изследвания.

Обосновка

Параграф 5 от становището на комисията по бюджети, представено на вниманието 
на комисията по регионално развитие относно ролята на политиката на сближаване 
в най-отдалечените региони на Европейския съюз в контекста на стратегията 
„Европа 2020“ (2011/2195(INI)).

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Важно е да се осигури добро 
финансово управление на програмата 
и нейното изпълнение по възможно 
най-ефективния и удобен за 
ползвателите начин, като 
същевременно се осигури правна 
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сигурност и достъпността на 
инструмента за всички участници. 
Тъй като дейностите по Кохезионния 
фонд се управляват по метода на 
споделеното управление, държавите 
членки следва да се въздържат от 
добавяне на допълнителни правила, 
които усложняват използването на 
финансовите средства от 
бенефициента.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 – уводно изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФРР предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР]:

ЕФРР предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети в рамките на 
тематичните цели, посочени в член 9 от 
Регламент (EС) № […]/2012 [РОР], 
като същевременно гарантира 
взаимодействие и взаимно допълване 
със съответни програми и 
инструменти на Съюза:

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на социалната 
иновация и приложенията за публични 
услуги, на стимулирането на търсенето, 
на изграждането на мрежи, на 
клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
специализация;

б) насърчаване на инвестициите на 
предприятията в научноизследователска 
и иновационна дейност, на 
разработването на продукти и услуги, на 
трансфера на технологии, на 
екологично ефективните иновации, на 
социалната иновация, на творческия 
сектор и културата и приложенията за 
публични услуги, на стимулирането на 
търсенето, на изграждането на мрежи, 
на клъстерите и на отворените иновации 
посредством интелигентна 
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специализация;
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