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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 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, 
обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния 
фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 установява рамката за политиката на 
сближаване на ЕС за периода 2014—2020 г.

Предложението за регламент предвижда концентриране на финансирането върху 
приоритетите, свързани със стратегията „Европа 2020“ за „интелигентен, устойчив и 
приобщаващ“ растеж. В него се предлага списък на тематични цели, съответстващи на 
тези приоритети, и се насърчава интегрираното програмиране. 

По-точно Комисията определя в общата стратегическа рамка основните мерки, които 
трябва да се осъществят за постигане на приоритетите, посочва целевите групи от 
адресати и предлага примери за подходящи мерки, като установява ред принципи, 
приложими за всички фондове (партньорство, многостепенно управление, насърчаване 
на равенството между мъжете и жените, недискриминация, устойчиво развитие и т.н.). 

Настоящото становище възнамерява да наблегне върху пренебрегнатите в регламента 
аспекти, като политиката за младежта, културните аспекти и спорта.

Политика за младежта

Младежта присъства в приложение ІV относно тематичните предварителни условия, 
което включва в точка 9 преждевременното напускане на училище, висшето 
образование и ученето и обучението през целия живот. Трябва да се отиде по-далеч и 
потребностите на едно поколение, което е сериозно засегнато от кризата, да се 
превърнат в приоритет, като се осигури по-конкретно това, структурите, занимаващи се 
с проблемите на младежта, да се разглеждат като пълноценни партньори от държавите 
членки. 

Културни аспекти

Както се посочва в член 167, параграф 4 от ДФЕС, „Съюзът взема предвид културните 
аспекти при своята дейност по силата на други разпоредби на настоящия договор“. Но 
предложението за регламент за съжаление не обръща внимание на културното 
измерение на сближаването. Не е споменат приносът на културата към местното и 
регионалното развитие, тясно свързан с въпросите на образованието, социалното 
приобщаване и иновациите и следователно със стратегията „Европа 2020“. 
Разнообразният принос на културата към образованието и ученето благодарение на
развиването на умения и ноу-хау, към икономическото развитие благодарение на 
творческите и културните индустрии и към социалното приобщаване благодарение на 
превантивното си действие спрямо маргинализираните общности оправдава това, 
проекти с акцент върху културата да бъдат включени в предвидените разпоредби.
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Спорт

Спортът има важен потенциал като инструмент, благоприятстващ социалното 
сближаване и равните възможности в европейските общества, както се посочва в 
доклада по собствена инициатива на Европейския парламент (2011/2087(INI)). 
Следователно някои спортни проекти трябва да се разгледат като начин да се 
подкрепят групите в затруднено положение и да се води борба срещу 
преждевременното напускане на училище и дискриминацията.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Възможността, създадена чрез предложението за регламент, да се използват няколко 
структурни фонда за финансирането на един проект, представлява голям напредък и ще 
позволи несъмнено да се увеличи дълготрайността на финансираните действия. 
Въпреки това би било полезно за оценяването на проектите и на техните резултати да 
се използва набор от показатели, който не се ограничава изключително до 
количествените данни. Комисията например предлага за програмата „Творческа 
Европа“ да се установят показатели и бази данни, които дават възможност да се 
определи въздействието на културния сектор върху икономическото и социалното 
развитие1.

Трябва да се прибави, че политиката на сближаване дава резултати, които несъмнено са 
сред най-осезаемите за европейските граждани. На държавите членки се пада 
задължението да превърнат проекта в разбираемо и достъпно законодателство, така че 
да отговорят на потребностите на гражданите и да гарантират видимостта на 
действията на Европейския съюз.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по развитие да 
включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 

(9) За договора за партньорство и 
съответно за всяка отделна програма 
държавата членка следва да организира 
партньорство с представители на 

                                               
1 Оценка на въздействието от 23.11.2011 г., точка 6.3, придружаваща предложението за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ и съобщението на 
Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите — Рамкова програма „Творческа Европа“.
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компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи,
икономическите и социалните
партньори и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите от 
областта на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

компетентните регионални, местни, 
градски и други публични органи,
публичните и частните 
икономически и социални партньори и 
структурите, представляващи 
гражданското общество, включително 
партньорите от областта на околната 
среда, партньорите, извършващи 
дейност в различни области, като 
култура, образование и младеж,
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаване на равенството и 
недискриминацията. Целта на това 
партньорство е да се спази принципът 
на многостепенното управление, да се 
гарантира ангажираност на 
заинтересованите страни с планираните 
интервенции и да се използват опитът и 
специфичното ноу-хау, което 
притежават съответните действащи 
лица. Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове, с които да уреди кодекс на 
поведение с цел да гарантира 
последователното привличане на 
партньорите в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и оценката 
на договорите за партньорство и 
програмите.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

(72) С оглед укрепване на достъпността 
и прозрачност на информацията относно 
възможностите за финансиране и 
бенефициерите на проектите във всяка 
държава членка следва да се осигури 
единен уебсайт или портал, 
предоставящ информация за всички 

(72) С оглед укрепване на достъпността 
и прозрачност на информацията относно 
възможностите за финансиране и 
бенефициерите на проектите във всяка 
държава членка следва да се осигури 
единен уебсайт или портал, 
предоставящ информация за всички 
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оперативни програми, включително 
списък на подкрепените операции по 
всяка оперативна програма.

оперативни програми, включително 
списък на подкрепените операции по 
всяка оперативна програма с цел по-
опростен достъп до фондовете.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително
партньорите от областта на
опазването на околната среда, 
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаването на равенството и 
недискриминацията.

в) структурите, представляващи 
гражданското общество, включително
тези, които извършват дейности в
областта на околната среда, културата, 
образованието, младежта и спорта,
неправителствените организации и 
организациите, отговарящи за 
утвърждаването на равенството и 
недискриминацията.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) подсилване на научните изследвания, 
технологичното развитие и иновациите; 1) подсилване на научните изследвания,

технологичното развитие, културните
и творческите индустрии и
иновациите;

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) опазване на околната среда и 
насърчаване на ефективността на 

(6) опазване на околната среда и
природното наследство и насърчаване 
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ресурсите; на ефективното използване на 
ресурсите, включително на тези, 
свързани с историческото, 
културното, художественото и 
археологическото наследство;

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността;

(9) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността и 
социалните различия;

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) инвестиции в образованието, 
уменията и ученето през целия живот;

(10) инвестиции в образованието, 
културата, уменията, 
квалификациите и ученето през целия 
живот, включително 
професионалното обучение, научните 
изследвания, иновациите и цифровата 
грамотност;

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 11 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) насърчаване на културното 
наследство и опазване на културното 
многообразие.

Изменение 9
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен социо-икономически интерес, 
като на ниво вземане на решения нито 
публичният сектор, нито която и да 
било от групите, представляващи 
конкретните заинтересовани страни, 
представлява повече от 49 % от правата 
на глас;

б) водено от общността чрез местни 
групи за действие, съставени от 
представители на публичния и частния 
местен културен и социо-икономически 
интерес, като на ниво вземане на 
решения нито публичният сектор, нито 
която и да било от групите, 
представляващи конкретните 
заинтересовани страни, представлява 
повече от 49 % от правата на глас;

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разработено, като се имат предвид 
местните потребности и потенциал, и
включва иновативни характеристики в 
местния контекст, изграждане на 
мрежи и — където е целесъобразно —
сътрудничество.

г) разработено, като се имат предвид 
местните потребности и потенциал, и 
включва иновативни, социални, 
културни и образователни
характеристики в местния контекст,
както и стимулиране на проекти за 
сътрудничество и развитие на 
транстериториални мрежи.

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изграждане на капацитета на 
местните участници за разработване и 
изпълнение на операции;

a) изграждане на капацитета на 
местните участници за разработване и 
изпълнение на операции, като се 
вземат предвид социалните и 
културните аспекти на съответния 
регион, за да се разработи новаторско 
ноу-хау, което е в състояние да 
генерира нови форми на заетост на 
местно равнище;
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Изменение 12
Предложение за регламент
Член 30 – параграф 3 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) мониторинг на изпълнението на 
стратегията за местно развитие и на 
подкрепените операции и провеждане 
на конкретни дейности за оценка във 
връзка със стратегията за местно 
развитие.

ж) мониторинг на изпълнението на 
стратегията за местно развитие и на 
подкрепените операции и провеждане 
на конкретни дейности за оценка във 
връзка със стратегията за местно 
развитие, като се вземат предвид 
качественият аспект на мерките и 
техните резултати в дългосрочен 
план.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мониторинговият комитет се състои от 
представители на управляващия орган и 
междинните звена, както и от 
представители на партньорите. Всеки 
член на мониторинговия комитет има 
право на глас.

Мониторинговият комитет се състои 
от представители на управляващия 
орган и междинните звена, както и 
от представители на партньорите, 
посочени в член 5. Всеки член на 
мониторинговия комитет има право 
на глас.

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица за по-слабо развитите 
региони и за регионите в преход;

a) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
национален просперитет и ниво на 
безработица по възрастови групи за по-
слабо развитите региони и за регионите 
в преход;
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Изменение 15
Предложение за регламент
Член 84 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на заетостта, образователно 
равнище и гъстотата на населението за 
по-силно развитите региони;

б) отговарящо на изискванията 
население, регионален просперитет, 
ниво на безработицата и ниво на
заетостта по възрастови групи, 
образователно равнище и гъстотата на 
населението за по-силно развитите 
региони;

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 87 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за партньорство, 
за работата по специалните потребности 
на географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности и 
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

г) приноса на интегрирания подход, 
определен в договора за партньорство, 
за работата по специалните потребности 
на географските райони, които са най-
тежко засегнати от бедност, или на 
целевите групи с най-висок риск от 
дискриминация или изключване със 
специална насоченост към 
маргинализираните общности, 
младежите и лицата с увреждания и
ориентировъчния размер на 
разпределените суми;

Изменение 17
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 6 – колони 2 и 3  –  точка 6.2 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията

Предварителни условия Критерии за изпълнение

Изменение, внесено от Парламента

Предварителни условия Критерии за изпълнение
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(6.2а) Сектор на културното 
наследство: разработване на 
проекти, целящи да опазват, 
предават, насърчават и 
развиват материалното и 
нематериалното културно 
наследство.

– Налични са 
ефективни 
инструменти на 
национално, 
регионално и местно 
равнище, които да 
дадат възможност на 
културата, по-
специално в регионите 
със силно изразена 
специфика, да се 
превърне в двигател на 
икономическото 
развитие, в частност 
чрез културните и 
творческите 
индустрии и туризма;
– Разработени са 
мерки, целящи да се 
използва културното и 
езиковото разнообразие 
и цялото живо 
наследство на Съюза, 
за да се посрещнат 
предизвикателствата 
във връзка с достъпа до 
културата, активното 
участие в обществения 
живот и социалното 
приобщаване.

Изменение 18
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 8 – точка 8.1 – колона 3  –  точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерии за изпълнение Критерии за изпълнение 
– обучения, които дават възможност 
за придобиване на 
интердисциплинарни умения, 
благоприятстващи достъпа до 
устойчиви работни места.



PE485.907v02-00 12/13 AD\904094BG.doc

BG

Изменение 19
Предложение за регламент
Приложение IV – точка 9 – точка 9.1 – колона 3  –  точка  – тире 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерии за изпълнение Критерии за изпълнение 
– се отнася до всички сектори и 
привлича и координира всички сектори 
на политиката и заинтересовани страни, 
които могат да подпомогнат борбата 
срещу преждевременното напускане на 
училище.

– се отнася до всички сектори и 
привлича и координира всички сектори 
на политиката и заинтересовани страни,
по-конкретно в областта на 
културата, изкуството и спорта,
които могат да подпомогнат борбата 
срещу преждевременното напускане на 
училище.
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