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КРАТКА ОБОСНОВКА

Политиката на сближаване е основният инвестиционен инструмент на ЕС, по който се 
предоставя подкрепа за приоритетите на стратегията „Европа 2020“ на Съюза. 
Европейското териториално сътрудничество (ЕТС) е една от целите на политиката на 
сближаване и предлага рамка за изпълнение на съвместни действия и обмен на 
политики между участници на национално, регионално и местно равнище от различни 
държави членки или с гранични региони от държави извън ЕС. Това е още по-важно, 
като се има предвид, че предизвикателствата пред държавите членки и регионите все 
повече надхвърлят националните и регионалните граници и изискват съвместни 
действия и сътрудничество на подходящо териториално равнище. ЕТС ще допринесе 
съществено и за постигане на залегналата в Договора от Лисабон цел за териториално 
сближаване. 
Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия за специфично 
правно основание за приноса на ЕФРР (Европейски фонд за регионално развитие) към 
ЕТС. Това отговаря на искането на Европейския парламент и би трябвало да гарантира 
по-доброто отчитане на спецификата на ЕТС и в частност на неговия многодържавен 
аспект.
Съгласно предложението на Европейската комисия европейското териториално 
сътрудничество би подкрепило три вида сътрудничество: трансгранично, 
транснационално и междурегионално. Транснационалното сътрудничество би било 
особено ценно за засилването на териториалното сближаване на ЕС, както и неотдавна 
стартираните стратегии за макрорегионите и морските басейни. Междурегионалното 
сътрудничество между регионите на ЕС (и при необходимост, с трети държави) има за 
цел да засили обмена на опит по отношение на прилагането на политиката на 
сближаване, по-конкретно посредством разпространението на добри практики.

Що се отнася до сътрудничеството с региони от трети държави, обхванати от 
Европейския инструмент за съседство (ЕИС) или от Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП), финансирането от ЕФРР би допълнило 
финансирането от ЕИС и ИПП. Въпреки това ще бъде особено важно да се гарантира 
гладкото протичане на тези програми, което понякога се оказваше трудно през 
последните години. 

Европейската комисия предлага да разпредели за ЕТС 3,48 % от общия финансов пакет, 
предвиден за политиката на сближаване, което ще възлезе на 11,7 милиарда евро 
(постоянни цени от 2011 г.). Това означава увеличение спрямо текущия програмен 
период. 

В млрд. евро, постоянни цени 
от 2011 г.

МФР за периода 
2007–2013 г.

Предложение на 
Комисията

МФР за периода 
2014–2020 г.

Разлика в %

Региони по цел „Сближаване“ 202,9 162,6 - 20 %
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ЕФРР + ЕСФ
Региони в режим на 

постепенно прекратяване(по 
цел „Сближаване“)+региони в 

режим на постепенно 
въвеждане на финансирането 

(по цел 
„Конкурентноспособност“) за 

2007–2013 г./ 
Региони в преход за 2014–2020 

г.
(ЕФРР + ЕСФ)

25,9 38,9 +50 %

Региони по цел 
„Конкурентноспособност“/ по-

силно развити региони 
(ЕФРР + ЕСФ)

44,3 53,1 + 20 %

Териториално 
сътрудничество

(ЕФРР)

8,9 11,7 +31 %

Кохезионен фонд 71 68,7 - 3 %
Допълнителни средства, 

отпуснати за най-
отдалечените и слабо 

населените региони за 2014–
2020 г.
(ЕФРР) 

0,9

ОБЩО 354 336 -5,3 %

Докладчикът приветства предложеното увеличение. То обаче ще зависи от крайния 
резултат от преговорите по целия финансов пакет, който трябва да бъде разпределен за 
политиката на сближаване, и 3,48 %-те процента, посочени в член 4 от законодателното 
предложение, са единствено указание за бюджетния орган. Увеличението не може да 
бъде определено, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението 
за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014–2020 г. 
Докладчикът желае също да подчертае убеждението, изразено от Европейския 
парламент в неговата резолюция от 8 юни 2011 г., че „за следващата МФР е 
необходимо увеличение на средствата в размер на поне 5 %“ спрямо равнището от 2013 
г. и че „сумите, разпределени за политиката на сближаване за текущия програмен 
период, следва поне да бъдат запазени и през следващия период“, какъвто очевидно не 
е случаят.
Освен това докладчикът приветства усилията на Комисията за опростяване, по-
специално опростените финансови варианти чрез използването на фиксирани 
плащания. Докладчикът също така подчертава, че усилията за опростяване за 
европейското териториално сътрудничество са особено важни както на равнище ЕС, 
така и на национално равнище заради неговия многодържавен аспект. Възможно е 
бенефициерите да бъдат задължени да прилагат различни набори от правила, които 
произтичат от самия ЕС, от една или няколко държави членки и евентуално от трети 
държави. Докладчикът напомня на държавите членки, че е крайно необходимо да се 
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избегнат противоречията или несъответствията между правилата, които те приемат, и 
правилата на ЕС и да се избегне увеличаването на административната тежест за 
бенефициерите. Доброто финансово управление и прозрачността също са ключови 
въпроси.

Накрая, докладчикът подчертава, че поради спецификата и сложността на ETC, 
Комисията предлага да се приложи по изключение правилото n+3 по отношение на 
отмяната на поети задължения.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. посочва, че определеният в 
законодателното предложение 
финансов пакет е единствено 
указание за законодателния орган и че 
той не може да бъде определен, преди 
да бъде постигнато споразумение във 
връзка с предложението за регламент 
относно многогодишната финансова 
рамка за периода 2014—2020 г.;

Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1б. припомня своята резолюция от 8 
юни 2011 г. относно „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 
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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 на принципа за солидарност 
на Съюза; призовава Съвета, в случай 
че той не споделя този подход, да 
определи ясно кои от неговите 
политически приоритети или 
проекти биха могли да бъдат изцяло 
спрени, въпреки доказаната си 
добавена стойност за Европа;
_______________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Изменение 3

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

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“;
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В своята резолюция от 8 юни 2011 
г. относно „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 
сътрудничеството с други политики 
и инструменти по места. 
Европейският парламент изрази 
своето убеждение, че политиката на 
сближаване на Съюза следва да 
продължи да обхваща целия Съюз, 
предоставяйки достъп до ресурси, 
опит и подпомагане на всички региони 
на Съюза.

Обосновка

Параграф 64 от резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно 
„Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение - 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1a) В своята резолюция от 8 юни 
2011 г. Европейският парламент 
припомни също, че значението на 
политиката на сближаване е 
нараснало след влизането в сила на 
Договора от Лисабон и след нейното 
допълване с териториалното 
сближаване, като в този контекст 
застъпи становището, че трябва да 
се засилят всички форми на 
териториално сътрудничество 
(трансгранично, транснационално и 
междурегионално), и подчерта, че 
макрорегионалното сътрудничество и 
стратегии също следва да бъдат 
разгледани.

Обосновка

Параграф 65 от резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно 
„Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) С цел да се увеличи добавената 
стойност на политиката на сближаване 
на Съюза специалните разпоредби 
следва да доведат до значително 
опростяване на всички равнища:
бенефициери, органи по програмите, 
участващи държави членки и трети 

(3) С цел да се увеличи добавената 
стойност на политиката на сближаване 
на Съюза като цяло и да се вземе 
предвид многодържавният аспект на 
европейското териториално 
сътрудничество, специалните 
разпоредби следва да доведат до 
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държави, както и на равнището на 
Комисията.

значително опростяване на всички 
равнища: бенефициери, органи по 
програмите, участващи държави членки 
и трети държави, както и на равнището 
на Комисията, тъй като е възможно 
бенефициерите да бъдат задължени 
да прилагат различни набори от 
правила, които произтичат от самия 
ЕС, от една или няколко държави 
членки и евентуално от трети 
държави. Трябва да се обърне особено 
внимание на необходимостта да се 
избегнат несъответствията между 
тези различни набори от правила и да 
се избегне увеличаването на 
административната тежест.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Следва да се определят обективни 
критерии за допустимост на региони и 
райони. За тази цел набелязването на 
региони и райони на равнището на 
Съюза, които отговарят на критериите 
за допустимост, следва да се основава 
на общата система за класификация на 
регионите, въведена с Регламент (ЕО) 
№ 1059/2003 на Европейския парламент 
и на Съвета от 26 май 2003 г. за 
установяване на обща класификация на 
териториалните единици за 
статистически цели (NUTS).

(8) Следва да се определят обективни и 
прозрачни критерии за допустимост на 
региони и райони. За тази цел 
набелязването на региони и райони на 
равнището на Съюза, които отговарят 
на критериите за допустимост, следва да 
се основава на общата система за 
класификация на регионите, въведена с 
Регламент (ЕО) № 1059/2003 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
26 май 2003 г. за установяване на обща 
класификация на териториалните 
единици за статистически цели (NUTS).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Изборът на тематични цели следва (16) Изборът на тематични цели следва 
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да се ограничи, така че политиката на 
сближаване да постигне оптимално 
въздействие на цялата територия на 
Съюза. Въпреки това при 
междурегионалното сътрудничество 
концентрацията следва да намери 
отражение в целта на всяка операция, а 
не в ограничаване на броя на 
тематичните цели, така че 
междурегионалното сътрудничество да 
допринесе във възможно най-голяма 
степен за повишаване на ефективността 
на политиката на сближаване по цели 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и „Европейско териториално 
сътрудничество“.

да се ограничи, така че политиката на 
сближаване да постигне оптимално 
въздействие на цялата територия на 
Съюза. Въпреки това при 
междурегионалното сътрудничество 
концентрацията следва да намери 
отражение в целта на всяка операция, а 
не в ограничаване на броя на 
тематичните цели, така че 
междурегионалното сътрудничество да 
допринесе във възможно най-голяма 
степен за повишаване на ефективността 
на политиката на сближаване по цели 
„Инвестиции за растеж и работни 
места“ и „Европейско териториално 
сътрудничество“. Подобряването на 
изпълнението и повишаването на 
качеството на разходите следва да 
представлява ръководен принцип за 
постигането на целите на 
програмата, като същевременно се 
гарантира най-доброто използване на 
финансовите средства.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Поради участието на повече от една 
държава членка общото правило, 
предвидено в Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР], според което всяка 
държава членка приема национални 
правила за допустимост, не е 
целесъобразно за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“. Въз 
основа на опита от програмния период 
2007—2013 г. следва да бъде 
определена ясна йерархия на правилата 
за допустимост с изразено 
предпочитание към съвместни правила 
за допустимост.

(25) Поради участието на повече от една 
държава членка общото правило, 
предвидено в Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР], според което всяка 
държава членка приема национални 
правила за допустимост, не е 
целесъобразно за цел „Европейско 
териториално сътрудничество“. Въз 
основа на опита от програмния период 
2007—2013 г. следва да бъде 
определена ясна йерархия на правилата 
за допустимост с изразено 
предпочитание към съвместни правила 
за допустимост и да се избягват 
противоречията и 
несъответствията между Регламент 
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(ЕС) № .../2012 на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
[финансовите правила, приложими за 
годишния бюджет на Съюза], 
Регламента за общоприложимите 
разпоредби и националните правила.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаите, които не са уредени от 
правилата за допустимост, определени 
по силата на или на основание на
членове 55—61 от Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [РОР], Регламент (ЕС) 
№ […]/2012 [ЕФРР], настоящия 
регламент или от мониторинговия 
комитет, се прилагат националните 
правила на държавата, в която са 
извършени разходите.

3. В случаите, които не са уредени от 
правилата за допустимост, определени 
по силата на или на основание на
членове 55—61 от Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [РОР], Регламент (ЕС) № 
[…]/2012 [ЕФРР], Регламент (ЕС) № 
.../2012 на Европейския парламент и 
на Съвета относно [финансовите 
правила, приложими за годишния 
бюджет на Съюза], настоящия 
регламент или от мониторинговия 
комитет, се прилагат националните 
правила на държавата, в която са 
извършени разходите, като тези 
правила не противоречат на 
правилата на Съюза, нито 
увеличават несъразмерно 
административната тежест за 
бенефициерите.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на член 113, параграфи 1 и 
2 от Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР] 
държавите членки, участващи в 
програмата за сътрудничество, 
определят един-единствен управляващ 

1. За целите на член 113, параграфи 1 и 
2 от Регламент (ЕС) № […]/2012 [РОР] 
държавите членки, участващи в 
програмата за сътрудничество, 
акредитират един-единствен 
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орган и един-единствен одитиращ орган 
за целите на член 113, параграф 4 от 
същия регламент, които трябва да бъдат 
разположени в една и съща държава 
членка.

управляващ орган и един-единствен 
одитиращ орган за целите на член 113, 
параграф 4 от същия регламент, които 
трябва да бъдат разположени в една и 
съща държава членка.
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