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Изменение 534
Nadja Hirsch
от името на групата ALDE

Предложение за регламент
Приложение -I

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение -I
Обща стратегическа рамка

Целта на тази рамка е да служи, в 
съответствие с член 10, като 
средство за координиране, 
интегриране и балансиране на целите 
на различните политики в 
специфичен регионален контекст и, 
по-специално, като средство за 
координиране и балансиране на 
инвестиционните приоритети с 
тематичните цели, установени в 
член 9.
В допълнение към рамката, изложена 
в настоящото приложение, 
Комисията следва да подпомага 
държавите членки и регионите чрез 
приемане на неизчерпателен списък с 
препоръчителни действия за 
фондовете по ОСР под формата на 
делегиран акт в съответствие с член 
142. Този неизчерпателен списък, 
като част от ОСР, следва да 
предоставя на държавите членки и
регионите насоки за това как могат 
да превърнат тематичните цели, 
установени в член 9 от настоящия 
регламент, в програмиране, вземайки 
предвид различните нужди, 
предизвикателства и възможности 
на регионите и необходимата 
гъвкавост за регионално устойчиво 
развитие.

1. Хоризонтални принципи и 
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междусекторни предизвикателства

1.1 Партньорство и многостепенно 
управление 
1.1.1 Принципът на многостепенно 
управление изисква координирани 
действия, извършвани в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност и на 
пропорционалност и в партньорство. 
Той също трябва да приема формата 
на оперативно и 
институционализирано 
сътрудничество, по-специално по 
отношение на изготвянето и 
прилагането на политиките на 
Съюза. Изричното позоваване на 
принципа на многостепенно 
управление в настоящия регламент 
представлява укрепване на този 
принцип и осигурява добавена 
стойност за самата политика на 
сближаване.

1.1.2 Принципът на многостепенно 
управление трябва да се съблюдава с 
цел улесняване на постигането на 
социално, икономическо и 
териториално сближаване и 
изпълнението на приоритетите на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.
1.1.3 С цел да се гарантира ефективно 
многостепенно управление, 
държавите членки и регионите 
трябва да извършат следните 
действия:
а) да осъществят партньорство 
съгласно европейския кодекс на 
поведение, както е посочено в член 5; 
б) да установят механизми за 
координация между различните нива 
на управление в съответствие с 
респективните системи на 
конституционна власт;
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в) да докладват редовно за 
осъществяването на 
партньорството.
1.1.4 На всички етапи от 
изпълнението на фондовете, 
обхванати от ОСР, трябва да бъде 
организирано партньорство с цел 
пряко включване на регионални и 
местни органи в изготвянето на 
договорите за партньорство и на 
програмите, както и в съставянето, 
изпълнението, наблюдението и 
оценяването на тези програми. 
Социалните и икономическите 
партньори, други публични органи, 
както и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите 
от областта на опазването на 
околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията, 
също трябва да бъдат включени, с цел 
да се гарантира партньорство във 
всички етапи от изпълнението на 
политиката.
1.1.5 Сътрудничеството с 
партньорите следва най-добрите 
практики. Всяка държава членка 
гарантира подходящо ниво на 
техническа помощ с цел улесняване на 
включването и участието на 
партньорите на всички етапи от 
процеса на програмиране.

1.2 Устойчиво развитие
1.2.1 Принципът на устойчиво 
развитие, както е установен в член 3 
от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС), е свързан с концепция за 
напредъка, съгласно която 
социалните, икономическите и 
екологическите фактори следва да се 
интегрират при отчитане на 
благосъстоянието и по-доброто 
качество на живот за настоящите и 
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бъдещите поколения.
1.2.2 Поради това факторите за 
устойчиво развитие, както и 
принципът „замърсителят плаща“ 
трябва да бъдат неделима част от 
всеки план, от проектирането до 
изпълнението и от наблюдението до 
оценката. Неприлагането на 
принципа „замърсителят плаща“ 
може да се допуска единствено в 
изключителни случаи и при условие че 
са предприети ясни смекчаващи 
мерки.
1.2.3 С цел преодоляване на сложните 
предизвикателства, пред които са
изправени, държавите членки и 
регионите трябва да използват 
всички налични инструменти на 
политиките на Съюза. По-специално, 
за целите на овладяването на 
изменението на климата, трябва да 
се насочат ресурси към превантивни и 
смекчаващи мерки. Всяка нова 
инвестиция, направена с подкрепата 
на фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва по своята същност да бъде 
устойчива на въздействието на 
изменението на климата и 
природните бедствия.
1.2.4 ЕФРР и КФ трябва да 
продължат да правят значителни 
инвестиции в инфраструктурата на 
държавите членки и регионите за 
изпълняване на изискванията на 
Рамковата директива за водите1 и 
други относими директиви. 
Съществуват и се появяват нови 
технологични решения, имащи за цел 
да допринасят към устойчиви 
действия, поради което ЕФРР трябва 
да продължи да предоставя подкрепа 
за изследвания в тази област. Такава 
подкрепа трябва да се стреми да 
допълва мерките, обхванати от 
програма „Хоризонт 2020“.

                                               
1 ОВ №.......Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г.
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Финансиране за действия в областта 
на биоразнообразието може да се 
предоставя по ЕЗФРСР и ЕФМДР. 
ЕЗФРСР може също да се използва за 
предоставяне на помощ за 
управители на земи, когато 
задължителните екологични 
изисквания водят до неравностойно 
положение за конкретни области.
1.2.5 Стремежът към устойчиво 
развитие не трябва да бъде 
техническо начинание. С цел да се 
гарантира, че тази цел се интегрира в 
работата по места на фондовете, 
обхванати от ОСР, управляващите 
органи трябва да зачитат тази цел 
надлежно и последователно през 
целия жизнен цикъл на програмата и 
трябва да предприемат по-активен 
подход за намаляването на вредните 
последствия за околната среда от 
намесите като, inter alia, 
предприемат следните действия:
а) насочват инвестиции към 
вариантите с най-голяма 
ефективност на ресурсите,
б) внимателно преценяват нуждата 
от инвестиции, когато тези 
инвестиции имат значително 
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда,
в) възприемат по-далновиден подход 
при съпоставянето на разходите в 
рамките на жизнения цикъл на 
алтернативни методи за 
инвестиране,
г) осъществяват екологосъобразни 
обществени поръчки.

1.3 Насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и на 
недискриминацията
1.3.1 Държавите членки и регионите 
следва да предприемат подходящи 
стъпки за премахване на 
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неравенствата, за насърчаване на 
равенството между мъжете и 
жените, както и за предотвратяване 
на каквато и да било дискриминация 
по пол, расов или етнически произход, 
религия или вероизповедание, 
увреждане, възраст, сексуална 
ориентация или полова идентичност, 
на всички етапи от изпълнението на 
фондовете, обхванати от ОСР.
1.3.2 Държавите членки и регионите 
трябва да се стремят към равенство 
между мъжете и жените и трябва да 
предприемат подходящи стъпки, за да 
предотвратят каквато и да било 
дискриминация по време на 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
операциите в програмите, 
съфинансирани от фондовете, 
обхванати от ОСР, и ясно да заявят 
действията за зачитане на този 
принцип в програмите.
1.3.3 По-голямо участие на жените на 
пазара на труда, както като 
служители, така и като 
работодатели, би подсилило 
икономиката на Съюза. 
Освобождаването на потенциала за 
такова увеличение в дейността чрез 
увеличаване на степента на заетост 
при жените е от критично значение 
за постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“ по 
отношение на заетостта. Поради 
това, пречките за жените на пазара 
на труда трябва да бъдат напълно 
преодолени. Държавите членки и 
регионите трябва да гарантират, че в 
допълнение към ЕСФ, ЕФРР, КФ, 
ЕЗФРСР и ЕФМДР също финансират 
дейности, които насърчават 
икономическата независимост на 
жените, допринасят за постигане на 
подходящ баланс между 
професионалния и личния живот и 
подобряват възможностите за 
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жените в сферата на 
предприемачеството.
1.3.4 Наблюдаването и оценяването 
на програмите ще помогне за 
измерване на въздействието от 
очаквания принос на фондовете, 
обхванати от ОСР, върху 
равенството между половете.

1.4 Достъпност
1.4.1 Всички продукти и услуги, които 
се предлагат на обществеността и 
които са съфинансирани от 
фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва да бъдат достъпни. По-
специално, достъпността на 
изградените екологически, 
транспортни, информационни и 
комуникационни технологии е от 
съществено значение за целите на 
приобщаването за групите в 
неравностойно положение, 
включително хората с намалена 
подвижност и хората с увреждания, 
по-специално вземайки предвид 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, в сила от 3 май 
2008 г., и политиките на ЕС за 
прилагане на Конвенцията на ООН.
1.4.2 От съществено значение е 
подходящото удовлетворяване на 
нуждите на тези, които са най-
отдалечени от пазара на труда, 
хората с увреждания, мигрантите, 
бежанците и хората, търсещи 
убежище, бездомните хора и други 
групи, изложени на риск от бедност, 
деца и млади хора, по-възрастни хора, 
етнически малцинства и други групи в 
неравностойно положение, с цел да 
им се даде възможност по-добре да се 
интегрират на пазара на труда и да 
бъдат пълноценни участници в 
обществото.
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1.4.3 Държавите членки и регионите 
трябва да продължат да насърчават 
социално сближаване, наравно с 
икономическото и териториалното 
сближаване, между всички региони на 
ЕС, за да може стратегията „Европа 
2020“ да постигне своите цели. 
Установява се минималният дял на 
ЕСФ за всяка категория региони в 
съответствие с член 84, параграф 3 
от Регламент (ЕО) № (...РОР), който 
да доведе до минимален общ дял на 
ЕСФ в размер на 25 % от заделения 
бюджет за политиката на 
сближаване (без да се включва 
Механизмът за свързване на Европа).

1.5 Демография
1.5.1 Приспособяването към 
демографските промени е едно от 
основните предизвикателства пред 
държавите членки и регионите за 
следващите няколко десетилетия. 
Съчетанието от по-малък процент 
работещо население и по-голям дял на 
хората, излизащи в пенсия, ще 
натовари допълнително 
социалноосигурителните системи на 
държавите членки и ще попречи на 
икономическата 
конкурентоспособност на Съюза.
1.5.2 Демографските промени 
пораждат нови предизвикателства. 
Такива демографски процеси трябва 
да се изучават и посрещат по-
специално на регионално и местно 
равнище навсякъде където започват 
да се проявяват различни тенденции в 
развитието. Държавите членки и 
регионите трябва да разчитат на 
фондовете, обхванати от ОСР, за 
разработване на специални 
стратегии за справяне с 
демографските проблеми и за 
създаване на възможности за 
развиване на „сребърната 
икономика“.
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1.5.3 Подобряване на възможностите 
за работа за по-възрастните хора ще 
донесе множество ползи за хората, 
обществата и публичните бюджети. 
Държавите членки и регионите 
трябва да използват фондовете, 
обхванати от ОСР, за да 
предприемат действия за улесняване 
на приобщаването на всички 
възрастови групи. Възползването по 
най-добрия начин от всички налични 
човешки ресурси, включително чрез 
полагане на усилия за справяне с 
безработицата сред младежта, 
отразява една от неотложните 
задачи на фондовете, обхванати от 
ОСР, за допринасяне към 
максимизирането на потенциала на 
цялото население на Съюза. Това ще 
бъде постигнато чрез подобряване на 
достъпа до минимални равнища и 
качество на образование и 
подобряване на структурите за 
социално подпомагане. Инвестициите 
в здравна инфраструктура също ще 
обслужват целта за продължителен 
и здравословен трудов живот за 
всички граждани на Съюза.
1.5.4 При изготвяне на своите 
програми държавите членки и 
регионите трябва да вземат предвид 
дългосрочните предизвикателства на 
демографските промени. В регионите, 
които са най-засегнати от 
демографски промени, те трябва да 
набележат мерки за:
а) подпомагане на демографското 
възстановяване чрез по-добри условия 
за семействата и подобрен баланс 
между професионалния, личния и 
семейния живот;
б) засилване на заетостта; 
повишаване на производителността 
и икономическите резултати чрез 
инвестиции в образование и 
изследвания;
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в) наблягане върху адекватността и 
качеството на образованието и 
структурите за социално 
подпомагане; и
г) гарантиране на икономически 
ефективно предоставяне на здравни 
грижи и дългосрочни грижи, 
включително инвестиции в 
инфраструктура.

1.6 Интегриран подход
1.6.1 Един интегриран териториален 
подход е от основно значение за 
ефективното реагиране на 
предизвикателствата, пред които са 
изправени държавите членки и 
регионите. Тези предизвикателства 
са свързани с въздействията на: 
глобализацията; съображения по 
отношение на околната среда и 
енергетиката; проблеми във връзка 
със застаряването и демографски 
промени; технологична 
трансформация и търсене на 
иновации; неравенство на доходите и 
социална сегрегация. Сложният и 
взаимосвързан характер на тези 
проблеми означава, че решенията 
трябва да бъдат интегрирани, 
многосекторни и многоизмерни по 
своята същност, за да имат успех.
1.6.2 В този контекст, фондовете, 
обхванати от ОСР, дават 
възможност за съчетаване на 
потенциала на различни фондове на 
ЕС в интегрирани пакети, които са 
специално направени да отговарят на 
местни и регионални специфични 
нужди за постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“.
1.6.3 При разработването на своите 
стратегии и програми, с оглед 
набелязване на най-подходящите 
интервенции за подпомагане на 
стратегията „Европа 2020“, 
държавите членки и регионите 
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трябва да отделят специално 
внимание на преобладаващите 
териториални, структурни и 
институционални характеристики 
като свързаност на въпросния регион, 
модели на заетостта и мобилност на 
работната сила; връзки между 
селата и градовете; местните 
взаимозависимости между 
различните сектори; културното 
наследство; застаряване и 
демографски промени и т.н.
1.6.4 Държавите членки и регионите 
трябва да анализират какви са 
основните обществени 
предизвикателства, пред които са 
изправени. В отговор на тези 
предизвикателства те също трябва 
да обмислят въпроса за това какви са 
специфичните аспекти на 
благосъстоянието на техните 
граждани, които те желаят да 
повлияят и подобрят посредством 
политиката, и как да се проектира и 
изпълни тази политика в 
специфичния контекст на 
съответната държава членка или 
регион.
1.6.5 За да насърчат добри политики, 
които са пригодени към специфични 
регионални нужди, държавите членки 
и регионите трябва допълнително да 
разработят интегриран 
териториален подход към 
проектиране и изпълнение на 
политики. Методът на интегрирано 
териториално инвестиране следва да 
бъде основният инструмент за 
постигане на балансирано устойчиво 
развитие, с потенциал за насърчаване 
на заетост, социално приобщаване и 
просперитет, вземайки предвид 
съответните контекстуални 
аспекти, но наблягайки върху 
основата на следните централни 
елементи:
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а) оценка на потенциала и 
капацитета за развитие на региона 
по отношение на  стратегията 
„Европа 2020“;
б) оценка на предизвикателствата на 
стратегията „Европа 2020“ във 
връзка с развитието и пречките, пред 
които е изправен регионът, както и 
неговата способност да ги 
преодолява;
в) зачитане на съответния 
териториален мащаб и контекст за 
проектиране и изпълнение на 
политики, съгласно принципа на 
субсидиарност;
г) съчетание на един или повече 
допълващи се инвестиционни 
приоритети от различни тематични 
цели в една приоритетна ос или в 
рамките на една програма;
д) проектиране на процедурите на 
многостепенното управление, 
необходими за гарантиране на 
ефективно изпълнение на 
политиката;
е) избор на подходящи показатели за 
резултатите и последствията, 
които да се използват за наблюдение 
и оценяване на политиката.

2. Взаимодействия и координиране на 
фондовете, обхванати от ОСР, с 
инструменти на други политики на 
ЕС

2.1 Въведение
2.1.1 С оглед постигане на оптимални 
резултати за устойчив растеж и 
развитие по места е важно да се 
координират всички политики и 
свързани инструменти на Съюза, 
които играят роля в постигането на 
икономическо, социално и 
териториално сближаване и по-добре 
балансирано териториално развитие 
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в ЕС. Това също трябва да се отразява 
в по-добра координация между 
бюджета на Съюза и националните и 
регионалните бюджети на 
държавите членки при 
финансирането на общи политически 
приоритети, както и в подобрено 
вертикално сътрудничество между 
ЕС и национални и регионални 
структури.
2.1.2 Взаимодействието и 
координацията не предполагат 
използване на общи решения за всяка 
ситуация. В този контекст е 
необходимо да се предприеме по-
внимателен анализ на въздействието 
на политиките на Съюза върху 
регионите и върху сближаването, с 
цел да се насърчи ефективно 
взаимодействие и да се установят и 
популяризират най-подходящите 
средства на европейско равнище за 
подкрепа на местните и 
регионалните инвестиции.
2.1.3 Държавите членки и регионите 
трябва да гарантират съгласуваност 
в етапите на програмиране и 
изпълнение между интервенции, 
подпомагани от фондовете, 
обхванати от ОСР, и целите на други 
политики на ЕС. В тази връзка, те 
трябва да се стремят да:
а) набелязват и използват взаимната 
допълняемост между различните 
инструменти на Съюза на 
национално и регионално равнище, 
както в етапа на планиране, така и 
по време на изпълнението.
б) оптимизират съществуващите 
структури и, където е необходимо, да 
създават нови, които да улесняват 
стратегическото установяване на 
приоритети за различните 
инструменти и структури за 
координация на национално равнище, 
да избягват дублиране на усилия и да 
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набелязват области, в които е 
необходима допълнителна финансова 
помощ.
в) използват напълно потенциала за 
комбиниране на подпомагане от
различни инструменти за 
подпомагане на отделни операции и 
да работят тясно с лицата, 
отговорни за прилагането на други 
национални инструменти за 
осигуряване на последователни и 
интегрирани възможности за 
финансиране за бенефициерите.

2.2 Програма „Хоризонт 2020“
2.2.1 От съществено значение е да се 
засили взаимодействието и 
допълняемостта между политиката 
на сближаване и програмата 
„Хоризонт 2020“, като същевременно 
се установи ясно разграничение на 
областите на намеса между тях.
2.2.2 По-специално, държавите 
членки и регионите трябва да 
разработят национална или 
регионална стратегия за научни 
изследвания и иновации за 
„интелигентно специализиране“ в 
съответствие с националната 
програма за реформи. Тези стратегии 
трябва да бъдат разработени в тясно 
сътрудничество между национални 
или регионални управляващи органи и 
органите, които са пряко свързани с 
програмата „Хоризонт 2020“, но също 
включвайки заинтересовани страни 
като университети и висши учебни 
заведения, местни промишлени и 
социални партньори. Тези стратегии 
в областта на иновациите трябва да 
вземат предвид както действията, 
които са следствие от, така и тези, 
които са насочени към програмата 
„Хоризонт 2020“.
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2.2.3 Действията, насочени към 
програмата „Хоризонт 2020“, за 
подготвяне на регионални действащи 
лица в областта на научните 
изследвания и иновациите да 
участват в проекти на „Хоризонт 
2020“ („път към върхови 
постижения“), ще бъдат 
разработени чрез изграждане на 
капацитет. Комуникацията и 
сътрудничеството между 
националните звена за връзка на 
програмата „Хоризонт 2020“ и 
управляващите органи на фондовете, 
обхванати от ОСР, трябва да бъдат 
засилени, по-специално по отношение 
на избрани проекти по „Хоризонт 
2020“, които не са били финансирани 
поради липса на ресурси.
2.2.4 Действията, които са следствие 
от програмата „Хоризонт 2020“, 
трябва да предоставят средства за 
използване и разпространение на 
резултатите от научни изследвания 
и иновации, произтичащи от 
„Хоризонт 2020“, на пазара, и могат 
да включват: пилотни и 
демонстрационни съоръжения, 
доказване на концепции и 
финансиране на ранен етап, 
инкубатори, приложни изследвания, 
специфични промишлени способности 
и способности за технологичен 
трансфер, и помощ за клъстери.
2.2.5 Трябва да се предоставя 
съвместна подкрепа на национални и 
регионални органи за проектирането 
и изпълнението на такива стратегии 
в областта на иновациите, която 
може да включва: подкрепа за 
набелязване на възможности за 
съвместно финансиране на 
инфраструктура за научни 
изследвания и иновации от европейски 
интерес, насърчаването на 
международно сътрудничество, 
методологична помощ чрез 
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партньорски проверки, обмяна на 
добри практики и обучение в 
регионите.
2.2.6 Държавите членки и регионите 
следва да обмислят следните 
допълнителни мерки, насочени към 
отключване на техния потенциал за 
върхови постижения и новаторство, 
по начин, който допълва и създава 
взаимодействия с програмата 
„Хоризонт 2020“:
а) свързване на нововъзникващи 
центрове на върхови постижения и 
иновативни региони в по-слабо 
развити държави членки с лидери в 
съответната област на други места 
из Европа;
б) изграждане на връзки с иновативни 
клъстери и признаване на върхови 
постижения в по-слабо развити 
региони;
в) създаване на длъжност 
„председател/и/ на ERA“, за да бъдат 
привлечени изтъкнати учени; 
и
г) подкрепа за достъпа до 
международни мрежи за отличили се 
изследователи и новатори.

2.3 LIFE
2.3.1 При всяка възможност трябва 
да се прилагат взаимодействия с 
инструменти на политиката на 
Съюза (както финансови, така и 
нефинансови), служещи за смекчаване 
на изменението на климата, опазване 
на околната среда и ефективност на 
ресурсите.
2.3.2 Тъй като програмите ще 
допринасят за целите на устойчивия 
растеж чрез по-силен тематичен 
акцент и чрез засилен принцип на 
устойчиво развитие, 
взаимодействията, посочени в точка 
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2.3.1, са присъщи на регулаторната 
рамка на фондовете, обхванати от 
ОСР.
2.3.3 Трябва да се целят 
взаимодействия с LIFE, по-специално 
с интегрирани проекти в областта на 
природата (като екосистемни услуги 
и биоразнообразие), водите, 
отпадъците, въздуха, 
приспособяването към изменението 
на климата и смекчаване на 
последиците от него. Координацията 
с LIFE трябва да се гарантира чрез 
подпомагане на проекти, които са с 
допълващ характер, както и чрез 
насърчаване на използването на 
решения, методи и подходи, проверени 
в рамките на програмата LIFE.
2.3.4 Използването на оценки на 
въздействието върху околната среда 
(ОВОС), оценки на въздействието 
върху устойчивостта (ОВУ), 
стратегически оценки на околната 
среда (СООС) и други приложими 
инструменти трябва да се насърчава 
с цел отчитане на загубата на 
биологично разнообразие и 
въздействията на изменението на 
климата върху териториалното 
планиране (включително 
макрорегионални стратегии) и 
вземането на решения на регионално 
и местно равнище.
2.3.5 Държавите членки и регионите 
трябва да популяризират зелената 
инфраструктура, екоиновациите и 
приемането на новаторски 
технологии с цел изграждането на по-
зелена икономика.
2.3.6 Изграждането на капацитет е 
предпоставка за изпълнението на 
тези дейности и трябва да засилва 
потенциала и да развива умения 
както при местните и регионалните 
органи, така и при партньорите.
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2.3.7 Тъй като предизвикателствата 
пред околната среда не зачитат 
административните граници, 
презграничното, междурегионалното 
и транснационалното 
сътрудничество между европейски, 
национални, регионални и местни 
органи по отношение на опазването 
на биоразнообразието и природните 
ресурси из регионите е от 
изключителна важност. Едно по-
добро използване на потенциала за 
териториално сътрудничество, 
обмен на информация, опит и добри 
практики би допринесло значително 
за постигането на цели, свързани с 
околната среда и изменението на 
климата.
2.3.8 Освен това, финансирането от 
фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва да бъде координирано с 
помощта от програмата NER 300, 
която използва приходи от 
продажбата на търг на емисионни 
квоти в рамките на Европейската 
схема за търговия с емисии.1

2.4 Еразъм за всички
2.4.1 Взаимодействията между 
фондовете, обхванати от ОСР, и 
програмата „Еразъм за всички“ 
трябва да бъдат засилени с цел 
максимизиране на въздействието на 
инвестирането в хора. Това 
инвестиране ще облагодетелства по 
съществен начин както отделни 
лица, така и обществото като цяло, 
чрез допринасяне към растежа и 
просперитета. „Еразъм за всички“ 
подпомага единствено 

                                               
1 ОВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39–48 2010/670/ЕС: Решение на Комисията от 3 ноември 2010 г. за 
определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански 
характер за безопасно от екологична гледна точка улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO2, 
както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за 
възобновяема енергия, чрез Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в 
Общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
(2010/670/ЕС) ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32–46.
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транснационални проекти, докато 
политиката на сближаване има по-
подчертано регионално измерение. 
Държавите членки и регионите са 
насърчени да изпробват инструменти 
и методи, произтичащи от 
транснационално сътрудничество 
чрез „Еразъм за всички“ и след това да 
ги приложат на своята територия 
чрез фондовете, обхванати от ОСР.
2.4.2 Комисията и държавите членки 
трябва да гарантират ефективно 
сътрудничество между политиката 
на сближаване и „Еразъм за всички“ 
чрез ясно разграничаване на видовете 
инвестиции и подпомаганите целеви 
групи, по-специално вземайки предвид 
уязвимите групи. „Еразъм за всички“ 
ще съсредоточи своята подкрепа 
върху транснационалната мобилност 
с учебна цел на студенти, младежи и 
служители; върху стратегически 
партньорства между организации и 
институции в цяла Европа и върху 
действия, подпомагащи 
разработването и изпълнението на 
политики. Първичните 
инвестиционни приоритетни цели за 
политиката на сближаване ще 
бъдат: образование, обучение, 
свързано с пазара на труда, и 
мобилност на възрастните учащи се.
2.4.3 Освен това, ще бъдат 
постигнати по-добри резултати чрез 
насърчаване на допълняемост на 
финансирането за мобилност и 
финансирането на дейности, които 
интегрират най-добри практики и 
иновативни проекти, набелязани на 
равнище ЕС в рамките на „Еразъм за 
всички“. Националните агенции, 
създадени в рамките на тази 
програма, могат да допринасят за 
постигането на тази координация.

2.5 Програма за социална промяна и 
социални иновации (ПСПСИ)
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2.5.1 Взаимодействията между 
фондовете, обхванати от ОСР, и 
програмата на Европейския съюз за 
социална промяна и социални 
иновации (ПСПСИ) трябва да бъдат 
засилени с цел допринасяне за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, на нейните водещи 
цели, водещи инициативи, 
интегрирани насоки, както и 
инициативата „Възможности за 
младежта“, като се предоставя 
финансова подкрепа за целите на 
Европейския съюз за насърчаване на 
висока степен на висококачествена 
заетост, осигуряване на адекватна и 
достойна социална закрила, борба 
срещу социалното изключване и 
бедността, подобряване на условията 
на труд и подобряване на 
положението на младите хора, що се 
отнася до заетостта и 
образованието.
2.5.2. Държавите членки следва да 
използват възможността и да 
изпълняват допълващи действия в 
рамките на Европейския социален 
фонд (ЕСФ) в съответствие с 
дейностите, извършвани в рамките 
на ПСПСИ, в области като социален 
диалог, правосъдие и основни права, 
равни възможности, образование, 
професионално обучение, права и 
благосъстояние на детето, политика 
за младежта, миграционна политика, 
научни изследвания и иновации, 
предприемачество, здравеопазване, 
условия на труд, разширяване и 
външни отношения, и обща 
икономическа политика.
2.5.3. В гранични региони 
трансграничните партньорства на 
EURES играят важна роля в 
разработването на истински 
европейски пазар на труда. Ето защо 
следва да продължи подкрепата за 
трансграничните партньорства на 
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EURES посредством хоризонтални 
дейности на Съюза, които могат да 
бъдат допълнени от национални 
ресурси или от ЕСФ.
2.5.4. За да се гарантира допълване, 
действията в рамките на ПСПСИ 
следва да се координират тясно с 
действията, предприети в рамките 
на политиката на сближаване. 
Държавите членки следва да 
координират съответните действия 
в рамките на фондовете по ОСР, по-
специално в рамките на ЕСФ и ЕФРР, 
с действията в рамките на стълба на 
ПСПСИ за микрофинансиране, с цел 
увеличаване на достъпа до и 
наличността на микрофинансиране 
за лица, които са загубили или са 
изложени на риск от загуба на своите 
работни места, или които изпитват 
затруднения при влизането или 
повторното влизане на пазара на 
труда, както и за лица, които са 
изложени на риск от социално 
изключване и уязвими лица в 
неравностойно положение от гледна 
точка на достъпа до традиционния 
кредитен пазар, които желаят да 
създадат или развиват свои 
собствени микропредприятия, 
включително самостоятелна 
заетост, без никаква дискриминация 
по възраст, както и за 
микропредприятия, особено в 
социалната икономика, и 
микропредприятия, които 
назначават най-отдалечените от 
пазара на труда лица.
2.5.5. По инициатива на Европейския 
парламент, оста „Инициатива за 
младежта“ в рамките на ПСПСИ 
подкрепя действия за хора на възраст 
под 25 години, inter alia действия за 
предотвратяване на 
преждевременното напускане на 
училище, особено чрез реинтеграция в 
обучения, за развиване на умения, 
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които са приложими на пазара на 
труда, за сближаване на сферите на 
заетостта, образованието и 
обучението, за подпомагане на 
придобиването на първоначален опит 
и обучение на работното място с цел 
осигуряване на възможност за 
младите хора да придобият 
съответните умения и 
професионален опит и качествени 
стажантски места или места за 
обучение в работна среда, и 
подпомагане на техния достъп до 
пазара на труда. С цел засилване на 
тези действия, държавите членки и 
регионите следва да установят 
съответни действия в програмите в 
рамките на фондовете по ОСР.

2.6 МСЕ + TEN-T, енергийни и 
телекомуникационни мрежи
2.6.1 С цел максимизиране на 
европейската добавена стойност, 
ЕФРР и КФ, трансевропейските 
мрежи и Механизмът за свързване на 
Европа (МСЕ) трябва да бъдат 
планирани в тясно сътрудничество, 
за да се гарантират оптимални 
връзки на различните видове 
инфраструктура (в транспорта, 
енергетиката и телекомуникациите) 
на местно, регионално и национално 
равнище, и в рамките на Съюза.
Трябва да се гарантира максимален 
ефект на лоста а средствата за 
проекти с европейско измерение и 
значимост за единния пазар, по-
специално приоритетни 
транспортни, енергийни и цифрови 
мрежи.
2.6.2 Точно както националната 
инфраструктура трябва да се 
планира съгласувано, както чрез 
отчитане на развитието на 
презграничните връзки на Съюза, 
така и чрез развиване на връзки из 
регионите на държава членка, 



AM\906345BG.doc 25/120 PE491.157v02-00

BG

плановете трябва да бъдат основани 
на реално и прогнозно търсене на 
транспортни услуги и да набелязват 
липсващи връзки и участъци с 
недостатъчен капацитет.
Инвестирането в регионална 
свързаност към всеобхватната 
мрежа и към основната 
трансевропейска мрежа на мрежата 
за транспортна инфраструктура 
(TEN-Т) трябва да гарантира, че 
градските и селските райони са 
облагодетелствани от 
възможностите, създавани от 
основните мрежи.
2.6.3 Приоритизирането на 
инвестиции, които имат въздействие 
отвъд определена държава членка, 
трябва да се координира с 
планирането на TEN-T, за да бъдат 
инвестициите от ЕФРР и 
Кохезионния фонд в транспортна 
инфраструктура напълно в 
съответствие с насоките на TEN-T, 
които определят транспортните 
приоритети на Съюза, включително:
овладяването на 
предизвикателството на 
изменението на климата, бъдещото 
развитие на интегрирана мрежа TEN-
T и идеята за мултимодален коридор.
2.6.4 Бялата книга на Комисията за 
транспорта1 установява визия за 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите, като подчертава, че в 
транспортния сектор е необходимо 
значително намаляване на 
парниковите газове. За фондовете, 
обхванати от ОСР, това означава 
наблягане върху устойчиви форми на 
транспорт и инвестиране в области, 
които предлагат най-голямата 

                                               
1 „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към 
конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ COM (2011) 144 
окончателен.
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европейска добавена стойност, 
например трансевропейски мрежи. 
След като бъдат определени, 
инвестициите трябва да се 
приоритизират според техния принос 
към мобилността, устойчивостта, 
намаляването на емисиите на 
парникови газове и Единното 
европейско транспортно 
пространство.
2.6.5 Държавите членки и регионите 
трябва да съсредоточат 
инвестициите в изграждането на 
нова инфраструктура и повишаване 
на капацитета на съществуващата 
инфраструктура чрез устойчиво 
обновяване.
2.6.6 По отношение на морския 
транспорт, пристанищата трябва да 
бъдат развивани като ефективни 
входни и изходни точки чрез пълна 
интеграция с наземната 
инфраструктура. Трябва да се дава 
приоритет на проекти, засягащи 
достъпа до пристанища и връзките с 
вътрешността на континента.
Развитието на вътрешните водни 
пътища трябва да подобри техния 
принос към устойчивите европейски 
мрежи за товарен транспорт.
2.6.7 По-специално, трябва да има 
стремеж към допълняемост между 
инвестициите в инфраструктура от 
ЕФРР и Кохезионния фонд, под 
споделено управление, и от 
Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ), който е пряко управлявано 
средство с конкурентен подбор на 
проекти. МСЕ ще финансира проекти 
в основната мрежа (стратегически 
най-важните части от 
всеобхватната мрежа), които имат 
най-високата европейска добавена 
стойност и изглеждат най-сложни 
по отношение на TEN-T от гледна 
точка на изпълнение: липсващи 
презгранични връзки, основни точки с 
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участъци с недостатъчен капацитет
и мултимодални видове транспорт. 
Кохезионният фонд ще се 
съсредоточи върху проекти с висока 
европейска добавена стойност за 
премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет в 
транспортните мрежи чрез 
подпомагане на инфраструктурата 
на TEN-T, както за основната, така и 
за всеобхватната мрежа.
2.6.8 Кохезионният фонд и 
структурните фондове ще осигуряват 
местната и регионалната 
инфраструктура и връзките с 
приоритетните мрежи на Съюза 
също в областта на енергетиката и 
телекомуникациите.
2.6.9 МСЕ допълва Кохезионния фонд 
и структурните фондове, тъй като 
допринася за постигането на 
регионални и местни цели за развитие 
от гледна точка на инфраструктура, 
с цел доставяне на максимална 
добавена стойност за функционален, 
интегриран единен пазар и за 
социално, икономическо и 
териториално сближаване.

2.7 Инструмент за 
предприсъединителна помощ (ИПП), 
Европейски инструмент за съседство 
и партньорство (ЕИСП), Европейски 
фонд за развитие (ЕФР)
2.7.1 Трябва да има стремеж към 
засилване на взаимодействията 
между външни инструменти и 
политиката на сближаване за 
подобряване на ефективността при 
постигането на множество цели на 
политиката на Съюза. По-специално, 
взаимодействията и допълването 
трябва да се надграждат по 
отношение на Европейския фонд за 
развитие, Инструмента за 
предприсъединителна помощ и 
Европейския инструмент за 
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съседство и партньорство.
2.7.2 С цел по-дълбока териториална 
интеграция, взаимодействията 
между дейностите по териториално 
сътрудничество в рамките на 
политиката за сближаване и 
европейските инструменти за 
съседство трябва да се 
капитализират. Потенциалът за 
създаване на допълване между тези 
инструменти е най-силен по 
отношение на дейностите за 
презгранично сътрудничество. Поради 
това, държавите членки и регионите 
трябва да гарантират, че 
съществуващите дейности са 
свързани с новосъздадените 
европейски групи за териториално 
сътрудничество, които насочват 
специално внимание към 
координирането и обмена на най-
добри практики.

3. Механизъм за координация между 
фондовете, обхванати от ОСР

3.1 Държавите членки и регионите 
трябва да гарантират, че намесите, 
финансирани от фондовете, 
обхванати от ОСР, създават 
взаимодействия, и че интегрирането 
води до намаляване на 
административните разходи и 
пречки по места.
3.2 Министерствата и 
управляващите органи, отговорни за 
изпълнението на фондовете, 
обхванати от ОСР, трябва да 
работят в тясно сътрудничество при 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
договорите за партньорство и 
програмите. По-специално те трябва:
а) да набелязват области на намеса, в 
които фондовете, обхванати от ОСР, 
могат да се комбинират по допълващ 
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начин за постигане на една или повече 
тематични цели, установени в 
настоящия регламент;
б) да насърчават участието на 
управляващи органи, отговорни за 
един от фондовете, обхванати от 
ОСР, на други управляващи органи и 
съответни министерства в 
развитието на схеми за подпомагане 
за гарантиране на взаимодействия и 
избягване на припокривания и за 
насърчаване на многофондов подход;
в) да установят съвместни 
мониторингови комитети за 
програми, прилагащи фондовете, 
обхванати от ОСР, и разработването 
на други съвместни управленски и 
контролни процедури за улесняване на 
координацията между органите, 
отговорни за усвояването на 
фондовете, обхванати от ОСР.
г) да се възползват от съвместни 
решения за електронно 
правителство, насочени към 
кандидати и бенефициери, и 
„обслужване на едно гише“ за 
препоръки по отношение на 
наличните възможности за 
подпомагане посредством всеки фонд 
от фондовете, обхванати от ОСР.

4. Приоритети за териториална 
координация (презгранична, 
транснационална и междурегионална)

4.1 При сътрудничеството, което 
излиза извън административните 
граници и се опитва да преодолее 
природните такива, има голям 
потенциал за регионално развитие, 
създаване на работни места и 
сближаване. Сътрудничество, 
основано на споделена нужда в 
споделена територия, често е най-
ефективното.
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4.2 Презграничното сътрудничество 
изхожда от разбирането, че много 
предизвикателства не спират пред 
административните граници. Един 
ефективен отговор изисква съвместно 
действие в дух на сътрудничество и 
споделяне на знания на подходящо 
териториално равнище. 
4.3 Освен това, внедреният 
потенциал на граничните региони 
може да бъде оползотворен чрез 
местно ориентирани мерки за 
подпомагане.
4.4 Двете съществуващи 
макрорегионални стратегии са 
проправили пътя за организиране на 
заинтересованите страни в 
съвместни действия на подходящо 
териториално равнище. 
Стратегиите са подобрили 
разбирането на необходимостта от 
сътрудничество при справянето с 
проблеми, които не могат да бъдат 
разрешени само от една държава 
членка, като например почистването 
на Балтийско море или река Дунав. 
Макрорегионалните стратегии и 
други форми на териториално 
сътрудничество могат да бъдат 
подпомагани от ЕФРР и ЕСФ, а 
специфичните условия за подпомагане 
на макрорегионални стратегии 
трябва да се отбележат в 
програмите.
4.5 Преодоляването на пречки трябва 
да бъде част от програмирането на 
фондовете, обхванати от ОСР –
целите на съществуващите 
макрорегионални стратегии трябва 
да бъдат отразени в анализа на 
нуждите и установяването на цели за 
съответните оперативни програми 
от момента на фазата на планиране. 
Тези стратегии няма да са изпълнили 
своята цел, освен ако целите на 
макрорегионалните стратегии не 
станат част от стратегическото 
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планиране в програмите на 
политиката на сближаване в 
засегнатите региони и държави 
членки.
4.6 В същото време, държавите 
членки и регионите трябва да 
гарантират, че програмите за 
териториално сътрудничество 
осъществяват ефективен принос към 
целите на стратегията „Европа 
2020“. Поради това, държавите 
членки и регионите могат да 
насърчават сътрудничество и също 
да изпробват, опитват и въвеждат 
нови решения, гарантирайки, че 
сътрудничеството се организира в 
подкрепа на по-широките цели на 
политиката. Когато е необходимо, 
териториалното сътрудничество 
трябва да се използва за обединяване 
на презгранично равнище на лицата, 
които вземат решения относно 
политиките, които да работят за 
преодоляване на общи проблеми.
4.7 Държавите членки и регионите 
трябва да разглеждат програмите за 
териториално сътрудничество 
предимно като полезни инструменти 
за преодоляване на пречки за 
сътрудничество, които на свой ред 
биха подпомогнали национални и 
регионални цели на политиката с 
въздействие отвъд областта на 
програмата.
В цялото приложение думата 
„трябва“ следва да се замени със 
„следва“, освен при позоваванията на 
партньорството в съответствие с 
член 5, когато следва да се използва 
сегашно време (на англ. „shall“).

Or. en

Изменение 535
Elisabeth Schroedter
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение -I

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение -I
Обща стратегическа рамка

Целта на тази рамка е да служи, в 
съответствие с член 10, като 
средство за координиране, 
интегриране и балансиране на целите 
на различните политики в 
специфичен регионален контекст и, 
по-специално, като средство за 
координиране и балансиране на 
инвестиционните приоритети с 
тематичните цели, установени в 
член 9.
В допълнение към рамката, изложена 
в настоящото приложение, 
Комисията следва да подпомага 
държавите членки и регионите чрез 
приемане на неизчерпателен списък с 
препоръчителни действия за 
фондовете по ОСР под формата на 
делегиран акт в съответствие с член 
142. Този неизчерпателен списък, 
като част от ОСР, следва да 
предоставя на държавите членки и 
регионите насоки за това как могат 
да превърнат тематичните цели, 
установени в член 9 от настоящия 
регламент, в програмиране, вземайки 
предвид различните нужди, 
предизвикателства и възможности 
на регионите и необходимата 
гъвкавост за регионално устойчиво 
развитие.

1. Хоризонтални принципи и 
междусекторни предизвикателства
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1.1 Партньорство и многостепенно 
управление 
1.1.1 Принципът на многостепенно 
управление изисква координирани 
действия, извършвани в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност и на 
пропорционалност, и в партньорство. 
Той също трябва да приема формата 
на оперативно и 
институционализирано 
сътрудничество, по-специално по 
отношение на изготвянето и 
прилагането на политиките на 
Съюза. Изричното позоваване на 
принципа на многостепенно 
управление в настоящия регламент 
представлява укрепване на този 
принцип и осигурява добавена 
стойност за самата политика на 
сближаване.
1.1.2 Принципът на многостепенно 
управление трябва да се съблюдава с 
цел улесняване на постигането на 
социално, икономическо и 
териториално сближаване и 
изпълнението на приоритетите на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.
1.1.3. В съответствие с член 5, 
държавите членки организират 
партньорство с представители на 
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 между 
половете и недискриминацията, и 
неправителствените организации, 
насърчаващи социалното 
приобщаване, и организациите, 
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извършващи дейност в различни 
области, като културата, 
образованието и младежта. 
Специално внимание се обръща на 
групите, които могат да бъдат 
засегнати от програмите и да 
изпитат затруднения да им окажат 
въздействие.
1.1.4 С цел да се гарантира ефективно 
многостепенно управление, 
държавите членки и регионите 
трябва да извършат следните 
действия:
а) да осъществят партньорство 
съгласно европейския кодекс на 
поведение, както е посочено в член 5; 
б) да установят механизми за 
координация между различните нива 
на управление в съответствие с 
респективните системи на 
конституционна власт;
в) да докладват редовно за 
осъществяването на 
партньорството.
1.1.5 На всички етапи от 
изпълнението на фондовете, 
обхванати от ОСР, трябва да бъде 
организирано партньорство с цел 
пряко включване на регионални и 
местни органи в изготвянето на 
договорите за партньорство и на 
програмите, както и в съставянето, 
изпълнението, наблюдението и 
оценяването на тези програми. 
Социалните и икономическите 
партньори, други публични органи, 
както и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите 
от областта на опазването на 
околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията, 
също трябва да бъдат включени, с цел 
да се гарантира партньорство във 
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всички етапи от изпълнението на 
политиката. Партньорството се 
организира по следния начин:
а) Партньорите следва да 
представляват различните 
териториални равнища в 
съответствие с институционалната 
структура на държавите членки и 
партньорството се установява в 
съответствие със следните 
минимални изисквания:
i) представянето на различните 
партньори е основано на техните 
съответни отговорности по време на 
изпълнението на програмите,
ii) партньорите избират и 
назначават свои собствени членове на 
мониторинговите комитети и други 
консултативни органи и работни 
групи, създадени в рамките на 
фондовете по ОСР,
iii) мониторинговите комитети са с 
балансирано съотношение на мъжете 
и жените и разнообразни по състав, 
iv) списъкът с членовете на 
мониторинговите комитети и други 
работни групи се обнародва, 
v) всеки избран партньор е наясно със 
своите задължения, свързани с 
поверителността и конфликта на 
интереси, благодарение на специално 
обучение и формализация на неговите 
задължения в подписано заявление.
б) Партньорите са пряко включени в 
изготвянето на договорите за 
партньорство, както и във всички 
етапи на съставянето, изпълнението, 
наблюдението и оценяването на 
програмите.
1.1.6 Сътрудничеството с 
партньорите следва най-добрите 
практики. Всяка държава членка 
гарантира подходящо ниво на 
техническа помощ с цел улесняване на 
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включването и участието на 
партньорите на всички етапи от 
процеса на програмиране.
1.1.7 Държавите членки установяват 
партньорство, съблюдаващо 
следните минимални изисквания от 
процедурна гледна точка: 
i) навременно разкриване на 
информация по време на дебати по 
стратегически документи, 
ii) достатъчно време за 
заинтересованите страни за анализ, 
консултация с техните членове и 
колективи и представяне на 
коментари по документи, 
iii) подходящи канали за 
заинтересованите страни да задават 
въпроси или да отправят 
предложения и коментари, 
iv) прозрачност по отношение на 
начина, по който са били взети 
предвид предложенията и 
коментарите от партньори, 
включително обяснение в случай на 
отказване на коментари; и 
v) разпространение на резултатите 
от консултациите. 

1.1.8 Освен това, достъпността за 
хора с увреждания до този процес 
следва да се вземе предвид с оглед на 
осигурената физическа среда.

1.2 Устойчиво развитие
1.2.1 Принципът на устойчиво 
развитие, както е установен в член 3 
от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС), е свързан с концепция за 
напредъка, съгласно която 
социалните, икономическите и 
екологичните фактори следва да се 
интегрират при отчитане на 
благосъстоянието и по-доброто 
качество на живот за настоящите и 
бъдещите поколения.
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1.2.2 Поради това, факторите за 
устойчиво развитие, както и 
принципът „замърсителят плаща“ 
трябва да бъдат неделима част от 
всеки план, от проектирането до 
изпълнението и от наблюдението до 
оценката. Неприлагането на 
принципа „замърсителят плаща“ 
може да се допуска единствено в 
изключителни случаи и при условие че 
са предприети ясни смекчаващи 
мерки.
1.2.3 С цел преодоляване на сложните 
предизвикателства, пред които са 
изправени, държавите членки и 
регионите трябва да използват 
всички налични инструменти на 
политиките на Съюза. По-специално, 
за целите на овладяването на 
изменението на климата, трябва да 
се насочат ресурси към превантивни и 
смекчаващи мерки. Всяка нова 
инвестиция, направена с подкрепата 
на фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва по своята същност да бъде 
устойчива на въздействието на 
изменението на климата и 
природните бедствия.
1.2.4 ЕФРР и КФ трябва да 
продължат да правят значителни 
инвестиции в инфраструктурата на 
държавите членки и регионите за 
изпълняване на изискванията на 
Рамковата директива за водите1 и 
други приложими директиви. 
Съществуват и се появяват нови 
технологични решения, имащи за цел 
да допринасят към устойчиви 
действия, поради което ЕФРР трябва 
да продължи да предоставя подкрепа 
за изследвания в тази област. Такава 
подкрепа трябва да се стреми да 
допълва мерките, обхванати от 
програма „Хоризонт 2020“. 
Финансиране за действия в областта 

                                               
1 ОВ №.......Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г.
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на биоразнообразието може да се 
предоставя по ЕЗФРСР и ЕФМДР. 
ЕЗФРСР може също да се използва за 
предоставяне на помощ за 
управители на земи, когато 
задължителните екологични 
изисквания водят до неравностойно 
положение за конкретни области.

1.2.5 Стремежът към устойчиво 
развитие не трябва да бъде 
техническо начинание. С цел да се 
гарантира, че тази цел се интегрира в 
работата по места на фондовете, 
обхванати от ОСР, управляващите 
органи трябва да зачитат тази цел 
надлежно и последователно през 
целия жизнен цикъл на програмата и 
трябва да предприемат по-активен 
подход за намаляването на вредните 
последствия за околната среда от 
намесите като, inter alia, 
предприемат следните действия:
а) насочват инвестиции към 
вариантите с най-голяма 
ефективност на ресурсите,
б) внимателно преценяват нуждата 
от инвестиции, когато тези 
инвестиции имат значително 
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда,
в) възприемат по-далновиден подход 
при съпоставянето на разходите в 
рамките на жизнения цикъл на 
алтернативни методи за 
инвестиране,
г) осъществяват екологосъобразни 
обществени поръчки.

1.3 Насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и на 
недискриминацията
1.3.1 Държавите членки и регионите 
следва да предприемат съответните 
стъпки за премахване на 
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неравенствата, както и за 
предотвратяване на каквато и да 
било дискриминация по пол, расов или 
етнически произход, религия или 
вероизповедание, увреждане, възраст, 
сексуална ориентация или полова 
идентичност, на всички етапи от 
изпълнението на фондовете, 
обхванати от ОСР.
1.3.2 Държавите членки и регионите 
трябва да се стремят към равенство 
между мъжете и жените и трябва да 
предприемат съответните стъпки, 
за да предотвратят каквато и да 
било дискриминация по време на 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
операциите в програмите, 
съфинансирани от фондовете, 
обхванати от ОСР, и ясно да заявят 
действията за зачитане на този 
принцип в програмите.
1.3.3 Държавите членки и регионите 
следва да се стремят към равенство 
между мъжете и жените, както е 
установено в член 8 от ДФЕС, и да 
гарантират неговото интегриране в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
действията в рамките на всички 
фондове по ОСР и отчитането на 
социалните аспекти на пола като 
задължителен принцип. Програмите 
на ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд 
следва изрично да упоменават 
очаквания принос на тези фондове 
към равенството между половете, 
чрез установяване на подробни цели и 
инструменти. Анализът на половете 
следва да бъде включен в анализа на 
целите на намесата. Системите за 
наблюдение и събиране на данни също 
са от съществено значение за 
осигуряване на ясна картина за това
как програмите изпълняват целите за 
равенство между половете. 
Напредъкът се демонстрира 
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посредством прилагане на 
хоризонтални показатели. Следва да 
се гарантира участието в 
партньорството на съответните 
органи, отговорни за насърчаване на 
равенството между половете. Силно 
се препоръчва организирането на 
постоянни структури или изричното 
възлагане на функция на 
съществуващи структури за 
консултиране по въпросите на 
равенството между половете с цел 
предоставяне на необходимите 
експертни знания при изготвянето, 
мониторинга и оценката на 
фондовете по ОСР. По-голямото 
участие на жените на пазара на 
труда, както като служители, така 
и като работодатели, би подсилило 
икономиката на Съюза. 
Освобождаването на потенциала за 
такова увеличение в дейността чрез 
увеличаване на степента на заетост 
при жените е от критично значение 
за постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“ по 
отношение на заетостта за 75% 
заетост при жените и мъжете. 
Поради това, пречките за жените на 
пазара на труда трябва да бъдат 
напълно овладени посредством, inter 
alia, намаляване на сегментацията на 
пазара на труда по професия и сектор 
чрез, измежду други, насърчаване на 
по-голямо участие на жените в 
областта на научните изследвания и 
иновациите и включването на жени 
работници в обучения и 
професионално обучения на „зелени 
работни места“. Държавите членки 
и регионите трябва да гарантират 
със специфични действия, че в 
допълнение към ЕСФ, ЕФРР, КФ, 
ЕЗФРСР и ЕФМДР също финансират 
дейности, които насърчават 
икономическата независимост на 
жените, допринасят за постигане на 
подходящ баланс между 
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професионалния и личния живот, и 
подобряват възможностите за 
жените в сферата на 
предприемачеството.
1.3.4 Наблюдаването и оценяването 
на програмите ще помогне за 
измерване на въздействието от 
очаквания принос на фондовете, 
обхванати от ОСР, върху 
равенството между половете.
1.3.5. Становището, представено от 
структурите за равенството по 
отношение на програмите на ЕСФ, 
ЕФРР и Кохезионния фонд, има за цел 
да гарантира, че всички необходими 
разпоредби са налице. Освен това, 
участието на структурите за 
равенството или други организации, 
които се противопоставят на 
дискриминацията, е силно 
препоръчително с цел осигуряване на 
експертни знания при изготвянето, 
мониторинга и оценката на 
фондовете по ОСР.

1.4 Достъпност
1.4.1 Всички продукти и услуги, които 
се предлагат на обществеността и 
които са съфинансирани от 
фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва да бъдат достъпни. По-
специално, достъпността на 
изградените екологически, 
транспортни, информационни и 
комуникационни технологии е от 
съществено значение за целите на 
приобщаването за групите в 
неравностойно положение, 
включително хората с намалена 
подвижност и хората с увреждания, 
по-специално вземайки предвид 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания в сила от 3 май 
2008 г. и политиките на ЕС за 
прилагане на Конвенцията на ООН.
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1.4.2 От съществено значение е 
съответното удовлетворяване на 
нуждите на тези, които са най-
отдалечени от пазара на труда, 
хората с увреждания, мигрантите, 
бежанците и хората, търсещи 
убежище, бездомните хора и други 
групи, изложени на риск от бедност, 
деца и млади хора, по-възрастни хора, 
етнически малцинства и други групи в 
неравностойно положение, с цел да 
им се даде възможност по-добре да се 
интегрират на пазара на труда и да
бъдат пълноценни участници в 
обществото.
1.4.3 Държавите членки и регионите 
трябва да продължат да насърчават 
социално сближаване, наравно с 
икономическото и териториалното 
сближаване, между всички региони на 
ЕС, за да може стратегията „Европа 
2020“ да постигне своите цели. 
Установява се минималният дял на 
ЕСФ за всяка категория региони в 
съответствие с член 84, параграф 3 
от Регламент (ЕО) № (...РОР), който 
да доведе до минимален общ дял на 
ЕСФ в размер на 25 % от заделения 
бюджет за политиката на 
сближаване (без да се включва 
Механизмът за свързване на Европа).

1.5 Демография
1.5.1 Приспособяването към 
демографските промени е едно от 
основните предизвикателства пред 
държавите членки и регионите за 
следващите няколко десетилетия. 
Съчетанието от по-малък процент 
работещо население и по-голям дял на 
хората, излизащи в пенсия, ще 
натовари допълнително 
социалноосигурителните системи на 
държавите членки и ще попречи на 
икономическата 
конкурентоспособност на Съюза.
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1.5.2 Демографските промени 
пораждат нови предизвикателства. 
Такива демографски процеси трябва 
да се изучават и посрещат по-
специално на регионално и местно 
равнище навсякъде където започват 
да се проявяват различни тенденции в 
развитието. Държавите членки и 
регионите трябва да разчитат на 
фондовете, обхванати от ОСР, за 
разработване на специални 
стратегии за справяне с 
демографските проблеми и за 
създаване на възможности за 
развиване на „сребърната 
икономика“.
1.5.3 Подобряване на възможностите 
за работа за по-възрастните хора ще 
донесе множество ползи за хората, 
обществата и публичните бюджети. 
Държавите членки и регионите 
трябва да използват фондовете, 
обхванати от ОСР, за да 
предприемат действия за улесняване 
на приобщаването на всички 
възрастови групи. Възползването по 
най-добрия начин от всички налични 
човешки ресурси, включително чрез 
полагане на усилия за справяне с 
безработицата сред младежта, 
отразява една от неотложните 
задачи на фондовете, обхванати от 
ОСР, за допринасяне към 
максимизирането на потенциала на 
цялото население на Съюза. Това ще 
бъде постигнато чрез подобряване на 
достъпа до минимални равнища и 
качество на образование и 
подобряване на структурите за 
социално подпомагане. Инвестициите 
в здравна инфраструктура също ще 
обслужват целта за продължителен 
и здравословен трудов живот за 
всички граждани на Съюза.
1.5.4 При изготвяне на своите 
програми, държавите членки и 
регионите трябва да вземат предвид 
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дългосрочните предизвикателства на 
демографските промени. В регионите, 
които са най-засегнати от 
демографски промени, те трябва да 
набележат мерки за:
а) подпомагане на демографското 
възстановяване чрез по-добри условия 
за семейства и подобрен баланс 
между професионалния, личния и 
семейния живот;
б) засилване на заетостта; 
повишаване на продуктивността и 
икономическата производителност 
чрез инвестиции в образование и 
изследвания;
в) наблягане върху адекватността и 
качеството на образованието и 
структурите за социално 
подпомагане;
и
г) гарантиране на икономически 
ефективно предоставяне на здравни 
грижи и дългосрочни грижи, 
включително инвестиции в 
инфраструктура.

1.6 Интегриран подход
1.6.1 Интегриран териториален 
подход е от основно значение за 
ефективното реагиране на 
предизвикателствата, пред които са 
изправени държавите членки и 
регионите. Тези предизвикателства 
са свързани с въздействията на: 
глобализацията; съображения по 
отношение на околната среда и 
енергетиката; проблеми във връзка 
със застаряване и демографски 
промени; технологична 
трансформация и търсене на 
иновации; и неравенство на доходите 
и социална сегрегация. Сложният и 
взаимосвързан характер на тези 
проблеми означава, че решенията 
трябва да бъдат интегрирани, 
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многосекторни и многоизмерни по 
своята същност, за да имат успех.
1.6.2 В този контекст, фондовете, 
обхванати от ОСР, дават 
възможност за съчетаване на 
потенциала на различни фондове на 
ЕС в интегрирани пакети, които са 
специално направени да отговарят на 
местни и регионални специфични 
нужди.
1.6.3 При разработване на своите 
стратегии и програми, с оглед 
набелязване на най-подходящите 
интервенции, държавите членки и 
регионите трябва да отделят 
специално внимание на 
преобладаващи териториални, 
структурни и институционални 
характеристики като свързаност на 
въпросния регион, модели на 
заетостта и мобилност на 
работната сила; връзки между 
селата и градовете; местните 
взаимозависимости между 
различните сектори; културното 
наследство; застаряване и 
демографски промени и т.н.
1.6.4 Държавите членки и регионите 
трябва да анализират какви са 
основните обществени 
предизвикателства, пред които са 
изправени. В отговор на тези 
предизвикателства, те също трябва 
да обмислят въпроса за това какви са 
специфичните аспекти на 
благосъстоянието на техните 
граждани, които те желаят да 
повлияят и подобрят посредством 
политиката, и как да се проектира и 
изпълни тази политика в 
специфичния контекст на 
съответната държава членка или 
регион.
1.6.5 За да насърчат добри политики, 
които са пригодени към специфични 
регионални нужди, държавите членки 
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и регионите трябва допълнително да 
разработят интегриран 
териториален подход към 
проектирането и изпълнението на 
политики. Методът на интегрирано 
териториално инвестиране следва да 
бъде основният инструмент за 
постигане на балансирано устойчиво 
развитие, с потенциал за насърчаване 
на заетост, социално приобщаване и 
просперитет, вземайки предвид 
съответните контекстуални 
аспекти, но наблягайки върху 
основата на следните централни 
елементи:
а) оценка на потенциала и 
капацитета за развитие на региона 
по отношение на стратегията 
„Европа 2020“;
б) оценка на предизвикателствата 
пред развитието, пред които е 
изправен регионът, и неговата 
способност да ги преодолее;
в) зачитане на съответния 
териториален мащаб и контекст за 
проектиране и изпълнение на 
политики, съгласно принципа на 
субсидиарност;
г) съчетание на един или повече 
допълнителни инвестиционни 
приоритети от различни тематични 
цели в една приоритетна ос или в 
рамките на една програма;
д) проектиране на процедурите на 
многостепенно управление, 
необходими за гарантиране на 
ефективно изпълнение на 
политиката;
е) избор на подходящи показатели за 
резултатите и последствията, 
които да се използват за наблюдение 
и оценяване на политиката.

2. Взаимодействия и координиране на 
фондовете, обхванати от ОСР, с 
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инструменти на други политики на 
ЕС

2.1 Въведение
2.1.1 С оглед постигане на оптимални 
резултати за устойчив растеж и 
развитие по места е важно да се 
координират всички политики и 
свързани инструменти на Съюза, 
които играят роля в постигането на 
икономическо, социално и 
териториално сближаване и по-добре 
балансирано териториално развитие 
в ЕС. Това също трябва да се отразява 
в по-добра координация между 
бюджета на Съюза и националните и 
регионалните бюджети на 
държавите членки при 
финансирането на общи политически 
приоритети, както и в подобрено 
вертикално сътрудничество между
ЕС и национални и регионални 
структури.
2.1.2 Взаимодействието и 
координацията не предполагат 
използване на общи решения за всяка 
ситуация. В този контекст е 
необходимо да се предприеме по-
внимателен анализ на въздействието 
на политиките на Съюза върху 
регионите и върху сближаването, с 
цел да се насърчи ефективно 
взаимодействие и да се установят и 
популяризират най-подходящите 
средства на европейско равнище за 
подкрепа на местните и 
регионалните инвестиции.
2.1.3 Държавите членки и регионите 
трябва да гарантират съгласуваност 
в етапите на програмиране и 
изпълнение между интервенции, 
подпомагани от фондовете, 
обхванати от ОСР, и целите на други 
политики на ЕС. В тази връзка, те 
трябва да се стремят да:
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а) набелязват и използват взаимната 
допълняемост между различните 
инструменти на Съюза на 
национално и регионално равнище, 
както в етапа на планиране, така и 
по време на изпълнение.
б) оптимизират съществуващите 
структури и, където е необходимо, да 
създават нови, които да улесняват 
стратегическото установяване на 
приоритети за различните 
инструменти и структури за 
координация на национално равнище, 
да избягват дублиране на усилия и да 
набелязват области, в които е 
необходима допълнителна финансова 
помощ.
в) използват напълно потенциала за 
комбиниране на подпомагане от 
различни инструменти за 
подпомагане на отделни операции и 
да работят тясно с лицата, 
отговорни за прилагането на други 
национални инструменти за 
осигуряване на последователни и 
интегрирани възможности за 
финансиране за бенефициерите.

2.2 Програма „Хоризонт 2020“
2.2.1 От съществено значение е да се 
засили взаимодействието и 
допълняемостта между политиката 
на сближаване и програмата 
„Хоризонт 2020“, като същевременно 
се установи ясно разграничение на 
областите на намеса между тях.
2.2.2 По-специално, държавите 
членки и регионите трябва да 
разработят национална или 
регионална стратегия за научни 
изследвания и иновации за 
„интелигентно специализиране“ в 
съответствие с националната 
програма за реформи. Тези стратегии 
трябва да бъдат разработени в тясно 
сътрудничество между национални 
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или регионални управляващи органи и 
органите, които са пряко свързани с 
програмата „Хоризонт 2020“, но също 
включвайки заинтересовани страни 
като университети и висши учебни 
заведения, местни промишлени и 
социални партньори. Тези стратегии 
в областта на иновациите трябва да 
вземат предвид както действията, 
които са следствие от, така и тези, 
които са насочени към програмата 
„Хоризонт 2020“.
2.2.3 Действията, насочени към 
програмата „Хоризонт 2020“, за 
подготвяне на регионални действащи 
лица в областта на научните 
изследвания и иновациите да 
участват в проекти на „Хоризонт 
2020“ („път към върхови 
постижения“), ще бъдат 
разработени чрез изграждане на 
капацитет. Комуникацията и 
сътрудничеството между 
националните звена за връзка на 
програмата „Хоризонт 2020“ и 
управляващите органи на фондовете, 
обхванати от ОСР, трябва да бъдат 
засилени, по-специално по отношение 
на избрани проекти по „Хоризонт 
2020“, които не са били финансирани 
поради липса на ресурси.
2.2.4 Действията, които са следствие 
от програмата „Хоризонт 2020“, 
трябва да предоставят средства за 
използване и разпространение на 
резултатите от научни изследвания 
и иновации, произтичащи от 
„Хоризонт 2020“, на пазара, и могат 
да включват: пилотни и 
демонстрационни съоръжения, 
доказване на концепции и 
финансиране на ранен етап, 
инкубатори, приложни изследвания, 
специфични промишлени способности 
и способности за технологичен 
трансфер, и помощ за клъстери.
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2.2.5 Трябва да се предоставя 
съвместна подкрепа на национални и 
регионални органи за проектирането 
и изпълнението на такива стратегии 
в областта на иновациите, която 
може да включва: подкрепа за 
набелязване на възможности за 
съвместно финансиране на 
инфраструктура за научни 
изследвания и иновации от европейски 
интерес, насърчаването на 
международно сътрудничество, 
методологична помощ чрез 
партньорски проверки, обмяна на 
добри практики и обучение из 
регионите.
2.2.6 Държавите членки и регионите 
следва да обмислят следните 
допълнителни мерки, насочени към 
отключване на техния потенциал за 
върхови постижения и новаторство, 
по начин, който допълва и създава 
взаимодействия с програмата  
„Хоризонт 2020“:
а) свързване на нововъзникващи 
центрове на върхови постижения и 
иновативни региони в по-слабо 
развити държави членки с лидери в 
съответната област на други места 
из Европа;
б) изграждане на връзки с иновативни 
клъстери и признаване на върхови 
постижения в по-слабо развити 
региони;
в) създаване на длъжност 
„председател/и/ на ERA“, за да бъдат 
привлечени изтъкнати учени; 
и
г) подкрепа за достъпа до 
международни мрежи за отличили се 
изследователи и новатори.

2.3 LIFE
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2.3.1 При всяка възможност трябва 
да се прилагат взаимодействия с 
инструменти на политиката на 
Съюза (както финансови, така и 
нефинансови), служещи за смекчаване 
на изменението на климата, опазване 
на околната среда и ефективност на 
ресурсите.
2.3.2 Тъй като програмите ще 
допринасят за целите на устойчивия 
растеж чрез по-силен тематичен 
акцент и чрез засилен принцип на 
устойчиво развитие, 
взаимодействията, посочени в точка 
2.3.1, са присъщи на регулаторната 
рамка на фондовете, обхванати от 
ОСР.
2.3.3 Трябва да се целят 
взаимодействия с LIFE, по-специално 
с интегрирани проекти в областта на 
природата (като екосистемни услуги 
и биоразнообразие), водите, 
отпадъците, въздуха, 
приспособяването към изменението 
на климата и смекчаване на 
последиците от него. Координацията 
с LIFE трябва да се гарантира чрез 
подпомагане на проекти, които са с 
допълващ характер, както и чрез 
насърчаване на използването на 
решения, методи и подходи, проверени 
в рамките на програмата LIFE.
2.3.4 Използването на оценки на 
въздействието върху околната среда 
(ОВОС), оценки на въздействието 
върху устойчивостта (ОВУ), 
стратегически оценки на околната 
среда (СООС) и други приложими 
инструменти трябва да се насърчава 
с цел отчитане на загубата на 
биологично разнообразие и 
въздействията на изменението на 
климата върху териториалното 
планиране (включително 
макрорегионални стратегии) и 
вземането на решения на регионално 
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и местно равнище.
2.3.5 Държавите членки и регионите 
трябва да популяризират зелената 
инфраструктура, екоиновациите и 
приемането на новаторски 
технологии с цел изграждането на по-
зелена икономика.
2.3.6 Изграждането на капацитет е 
предпоставка за изпълнението на 
тези дейности и трябва да засилва 
потенциала и да развива умения 
както при местните и регионалните 
органи, така и при партньорите.
2.3.7 Тъй като предизвикателствата 
пред околната среда не зачитат 
административни граници, 
презграничното, междурегионалното 
и транснационалното 
сътрудничество между европейски, 
национални, регионални и местни 
органи по отношение на опазването 
на биоразнообразието и природните 
ресурси из регионите е от 
изключителна важност. По-добро 
използване на потенциала за 
териториално сътрудничество, 
обмен на информация, опит и добри 
практики би допринесло значително 
за постигането на цели, свързани с 
околната среда и изменението на 
климата.
2.3.8 Освен това, финансирането от 
фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва да бъде координирано с 
помощта от програмата NER 300, 
която използва приходи от 
продажбата на търг на емисионни 
квоти в рамките на Европейската 
схема за търговия с емисии.1

                                               
1 ОВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39–48 2010/670/ЕС: Решение на Комисията от 3 ноември 2010 г. за 
определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански 
характер за безопасно от екологична гледна точка улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO2, 
както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за 
възобновяема енергия, чрез Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в 
Общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
(2010/670/ЕС) ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32–46.
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2.4 Еразъм за всички
2.4.1 Взаимодействията между 
фондовете, обхванати от ОСР, и 
програмата „Еразъм за всички“ 
трябва да бъдат гарантирано 
засилени с цел максимизиране на 
ефективността на разработените 
инструменти и социалното и 
икономическото въздействие на 
инвестирането в хора. 
2.4.2 Това синхронизирано 
инвестиране ще облагодетелства по 
съществен начин както отделни 
лица, така и обществото като цяло, 
чрез допринасяне към растежа и 
просперитета, като осигури по-добро 
междукултурно разбирателство, 
предостави достъп до широк набор 
от възможности за образование и 
обучение, както формални, така и 
неформални, и като създаде стимули 
за младежки инициативи, 
граждански действия и е насочено 
към всички поколения. 
2.4.3 Новата образователна програма, 
предложена от Комисията, „Еразъм 
за всички“, подпомага основно 
транснационални проекти, докато 
политиката на сближаване има по-
подчертано регионално и национално 
измерение. 
2.4.4 Държавите членки и регионите 
са насърчени да изпробват 
инструменти и методи, 
произтичащи от транснационално 
сътрудничество чрез „Еразъм за 
всички“, и след това да ги приложат 
на своята територия чрез фондовете, 
обхванати от ОСР.
2.4.5 Комисията и държавите членки 
трябва да гарантират ефективно 
сътрудничество между политиката 
на сближаване и „Еразъм за всички“ 
чрез ясно разграничаване на видовете 
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инвестиции и подпомаганите целеви 
групи.
2.4.6 „Еразъм за всички“ 
съсредоточава своята подкрепа върху 
транснационални проекти, 
включващи мобилността с учебна цел 
на студенти, младежи и служители; 
върху стратегически партньорства 
между организации и институции в 
цяла Европа и върху действия, 
подпомагащи развитието и 
изпълнението на политики. 
2.4.7 Първичните инвестиционни 
приоритетни цели за политиката на 
сближаване ще бъдат: образование 
(подкрепа за инфраструктура за 
детски градини, основни и средни 
училища, университети), обучение, 
свързано с пазара на труда (за да се 
гарантира, че всички пълнолетни 
лица, които търсят работа или 
промяна в своята кариера, могат да 
бъдат подпомагани, както беше в 
рамките на секторната програма 
„Леонардо да Винчи”, дейност „Хора 
на пазара на труда“ – PLM), и като 
цяло възрастните учащи се.
2.4.8 Освен това, ще бъдат 
постигнати по-добри резултати в 
набирането на финансиране за 
мобилност и дейности, които 
интегрират най-добри практики и 
иновативни проекти, набелязани на 
равнище ЕС в рамките на новата 
програма за образованието, 
младежта и спорта, гарантирайки 
наличието на истинска, прозрачна и 
лесно достъпна комуникация към 
гражданите на европейско, 
национално и регионално равнище.

2.5 Програма за социална промяна и 
социални иновации (ПСПСИ)
2.5.1 Взаимодействията между 
фондовете, обхванати от ОСР, и 
програмата на Европейския съюз за 
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социална промяна и социални 
иновации (ПСПСИ) следва да бъдат 
засилени с цел допринасяне за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, на нейните водещи 
цели, водещи инициативи, 
интегрирани насоки, както и 
инициативата „Възможности за 
младежта“, като се предоставя 
финансова подкрепа за насърчаване на 
висока степен на качествена и 
устойчива заетост, осигуряване на 
адекватна и достойна социална 
закрила, борба срещу социалното 
изключване и бедността, подобряване 
на условията на труд и подобряване 
на положението на младите хора, що 
се отнася до заетостта и 
образованието.
2.5.2. Комисията, в сътрудничество с 
държавите членки, гарантира, че 
дейностите, извършвани в рамките 
на структурните фондове, особено 
ЕСФ и ПСПСИ, са в съответствие и 
допълват други действия на Съюза в 
области като социален диалог, 
правосъдие и основни права, равни 
възможности, образование, 
професионално обучение, права и 
благосъстояние на детето, политика 
за младежта, миграционна политика, 
научни изследвания и иновации, 
предприемачество, здравеопазване, 
условия на труд, разширяване и 
външни отношения, и обща 
икономическа политика.
2.5.3 В гранични региони 
трансграничните партньорства на 
EURES играят важна роля в 
разработването на истински 
европейски пазар на труда. Ето защо 
следва да продължи подкрепата за 
трансграничните партньорства на 
EURES посредством хоризонтални 
дейности на Съюза, които могат да 
бъдат допълнени от национални 
ресурси или от ЕСФ.
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2.5.4 За да се гарантира допълване, 
действията в рамките на ПСПСИ 
следва да се координират тясно с 
действията, предприети в рамките 
на политиката на сближаване. 
Държавите членки следва да 
координират съответните действия 
в рамките на фондовете по ОСР, по-
специално в рамките на ЕСФ и ЕФРР, 
с действията в рамките на оста на 
ПСПСИ за микрофинансиране и 
социално предприемачество, които се 
стремят към увеличаване на достъпа 
до и наличността на 
микрофинансиране за лица, които са 
загубили или са изложени на риск от 
загуба на своите работни места, или 
които изпитват затруднения при 
влизането или повторното влизане на 
пазара на труда, както и за лица, 
които са изложени на риск от 
социално изключване и уязвими лица в 
неравностойно положение от гледна 
точка на достъпа до конвенционалния 
кредитен пазар, които желаят да 
създадат или развиват свои 
собствени микропредприятия, 
включително самостоятелна 
заетост, както и за 
микропредприятия, особено в 
социалната икономика, и 
микропредприятия, които 
назначават лица в неравностойно 
положение на пазара на труда.
2.5.5 По инициатива на Европейския 
парламент, оста „ Инициатива за 
младежта“ в рамките на ПСПСИ 
подкрепя действия за хора на възраст 
под 25 години, inter alia действия за 
предотвратяване на 
преждевременното напускане на 
училище, особено чрез реинтеграция в 
обучения, за развиване на умения, 
които са приложими на пазара на 
труда, за сближаване на сферите на 
заетостта, образованието и 
обучението, за подпомагане на 
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придобиването на първоначален опит 
и обучение на работното място с цел 
осигуряване на възможност за 
младите хора да придобият 
съответните умения и 
професионален опит и качествени 
стажантски места или места за 
обучение в работна среда, и 
подпомагане на техния достъп до 
пазара на труда. С цел засилване на 
тези действия, държавите членки и 
регионите следва да установят 
съответни действия в програмите в 
рамките на фондовете по ОСР.

2.6 МСЕ + TEN-T, енергийни и 
телекомуникационни мрежи
2.6.1 С цел максимизиране на 
европейската добавена стойност, 
ЕФРР и КФ, трансевропейските 
мрежи и Механизма за свързване на 
Европа (МСЕ) трябва да бъдат 
планирани в тясно сътрудничество, 
за да се гарантира уреждането на 
оптимални връзки на различните 
видове инфраструктура (в 
транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите) на местно, 
регионално и национално равнище, и в 
рамките на Съюза. Трябва да се 
гарантира максимален ефект на 
лоста на средствата за проекти с 
европейско измерение и значимост за 
единния пазар, по-специално 
приоритетни транспортни, 
енергийни и цифрови мрежи.
2.6.2 Точно както националната 
инфраструктура трябва да се 
планира правилно, както чрез 
отчитане на развитието на 
презграничните връзки на Съюза, 
така и чрез развиване на връзки из 
регионите на държава членка, 
плановете трябва да бъдат основани 
на реално и прогнозно търсене на 
транспортни услуги и да набелязват 
липсващи връзки и участъци с 
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недостатъчен капацитет. 
Инвестирането в регионална 
свързаност към всеобхватната 
мрежа и към основната 
трансевропейска мрежа на мрежата 
за транспортна инфраструктура 
(TEN-Т) трябва да гарантира, че 
градските и селските райони са 
облагодетелствани от 
възможностите, създавани от 
основните мрежи.
2.6.3 Приоритизирането на 
инвестиции, които имат въздействие 
отвъд определена държава членка, 
трябва да се координира с 
планирането на TEN-T, за да бъдат 
инвестициите от ЕФРР и 
Кохезионния фонд в транспортна 
инфраструктура напълно в 
съответствие с насоките на TEN-T, 
които определят транспортните 
приоритети на Съюза, включително: 
овладяването на 
предизвикателството на 
изменението на климата, бъдещото 
развитие на интегрирана мрежа TEN-
T и идеята за мултимодален коридор.
2.6.4 Бялата книга на Комисията за 
транспорта1 установява визия за 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите, като подчертава, че в 
транспортния сектор е необходимо 
значително намаляване на 
парниковите газове. За фондовете, 
обхванати от ОСР, това означава 
наблягане върху устойчиви форми на 
транспорт и инвестиране в области, 
които предлагат най-голямата 
европейска добавена стойност, 
например трансевропейски мрежи. 
След като бъдат определени, 
инвестициите трябва да се 

                                               
1 „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към 
конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ COM (2011) 144 
окончателен.
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приоритизират според техния принос 
към мобилността, устойчивостта, 
намаляването на емисиите на 
парникови газове и Единното 
европейско транспортно 
пространство.

2.6.5 Държавите членки и регионите 
трябва да съсредоточат 
инвестициите в изграждането на 
нова инфраструктура и повишаване 
на капацитета на съществуващата 
инфраструктура чрез устойчиво 
обновяване.
2.6.6 По отношение на морския 
транспорт, пристанищата трябва да 
бъдат развивани като ефективни 
входни и изходни точки чрез пълна 
интеграция с наземната 
инфраструктура. Трябва да се дава 
приоритет на проекти, засягащи 
достъпа до пристанища и връзките с 
вътрешността на континента. 
Развитието на вътрешните водни 
пътища трябва да подобри техния 
принос към устойчиви европейски 
мрежи за товарен транспорт.
2.6.7 По-специално, трябва да има 
стремеж към допълняемост между 
инвестициите в инфраструктура от 
ЕФРР и Кохезионния фонд, под 
споделено управление, и от 
Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ), който е пряко управлявано 
средство с конкурентен подбор на 
проекти. МСЕ ще финансира проекти 
в основната мрежа (стратегически 
най-важните части от 
всеобхватната мрежа), които имат 
най-високата европейска добавена 
стойност и изглеждат най-сложни 
по отношение на TEN-T от гледна 
точка на изпълнение: липсващи 
презгранични връзки, основни точки с 
участъци с недостатъчен капацитет 
и мултимодални видове транспорт. 
Кохезионният фонд ще се 
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съсредоточи върху проекти с висока 
европейска добавена стойност за 
премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет в 
транспортните мрежи чрез 
подпомагане на инфраструктурата 
на TEN-T, както за основната, така и 
за всеобхватната мрежа.
2.6.8 Кохезионният фонд и 
структурните фондове ще осигуряват 
местната и регионалната 
инфраструктура и връзките с 
приоритетните мрежи на Съюза 
също в областта на енергетиката и 
телекомуникациите.
2.6.9 МСЕ допълва Кохезионния фонд 
и структурните фондове, тъй като 
допринася за постигането на 
регионални и местни цели за развитие 
от гледна точка на инфраструктура, 
с цел доставяне на максимална 
добавена стойност за функционален, 
интегриран единен пазар и за 
социално, икономическо и 
териториално сближаване.

2.7 Инструмент за 
предприсъединителна помощ (ИПП), 
Европейски инструмент за съседство 
и партньорство (ЕИСП), Европейски 
фонд за развитие (ЕФР)
2.7.1 Трябва да има стремеж към 
засилване на взаимодействията 
между външни инструменти и 
политиката на сближаване за 
подобряване на ефективността при 
постигането на множество цели на 
политиката на Съюза. По-специално, 
взаимодействията и допълването 
трябва да се надграждат по 
отношение на Европейския фонд за 
развитие, Инструмента за 
предприсъединителна помощ и 
Европейския инструмент за 
съседство и партньорство.
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2.7.2 С цел по-дълбока териториална 
интеграция, взаимодействията 
между дейностите по териториално 
сътрудничество в рамките на 
политиката за сближаване и 
европейските инструменти за 
съседство трябва да се 
капитализират. Потенциалът за 
създаване на допълване между тези 
инструменти е най-силен по 
отношение на дейностите за 
презгранично сътрудничество. Поради 
това, държавите членки и регионите 
трябва да гарантират, че 
съществуващите дейности са 
свързани с новосъздадени европейски 
групи за териториално 
сътрудничество, които насочват 
специално внимание към 
координирането и обмена на най-
добри практики.

3. Механизъм за координация между 
фондовете, обхванати от ОСР

3.1 Държавите членки и регионите 
трябва да гарантират, че намесите, 
финансирани от фондовете, 
обхванати от ОСР, създават 
взаимодействия, и че интегрирането 
води до намаляване на 
административните разходи и 
пречки по места.
3.2 Министерствата и 
управляващите органи, отговорни за 
изпълнението на фондовете, 
обхванати от ОСР, трябва да 
работят в тясно сътрудничество при 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
договорите за партньорство и 
програмите. По-специално те трябва:
а) да набелязват области на намеса, в 
които фондовете, обхванати от ОСР, 
могат да се комбинират по допълващ 
начин за постигане на една или повече 
тематични цели, установени в 
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настоящия регламент;
б) да насърчават участието на 
управляващи органи, отговорни за 
един от фондовете, обхванати от 
ОСР, на други управляващи органи и 
съответни министерства в 
развитието на схеми за подпомагане 
за гарантиране на взаимодействия и 
избягване на припокривания и за 
насърчаване на многофондов подход;
в) да установят съвместни 
мониторингови комитети за 
програми, прилагащи фондовете, 
обхванати от ОСР, и разработването 
на други съвместни управленски и 
контролни процедури за улесняване на 
координацията между органите, 
отговорни за усвояването на 
фондовете, обхванати от ОСР.
г) да се възползват от съвместни 
решения за електронно 
правителство, насочени към 
кандидати и бенефициери, и 
„обслужване на едно гише“ за 
препоръки по отношение на 
наличните възможности за 
подпомагане посредством всеки фонд 
от фондовете, обхванати от ОСР.

4. Приоритети за териториална 
координация (презгранична, 
транснационална и междурегионална)

4.1 При сътрудничество, което излиза 
извън административните граници и 
се опитва да преодолее естествените 
такива, има голям потенциал за 
регионално развитие, създаване на 
работни места и сближаване. 
Сътрудничество, основано на 
споделена необходимост в споделена 
територия, често е най-ефективно.
4.2 Презграничното сътрудничество 
изхожда от разбирането, че много 
предизвикателства не спират пред 
административните граници. Един 
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ефективен отговор изисква съвместно 
действие в дух на сътрудничество и 
споделяне на знания на подходящо 
териториално равнище. 
4.3 Освен това, внедреният 
потенциал на граничните региони 
може да бъде оползотворен чрез 
местно ориентирани мерки за 
подпомагане.
4.4 Двете съществуващи 
макрорегионални стратегии са 
проправили пътя за организиране на 
заинтересованите страни в 
съвместни действия на подходящо 
териториално равнище. 
Стратегиите са подобрили 
разбирането на необходимостта от 
сътрудничество при справянето с 
проблеми, които не могат да бъдат 
разрешени само от една държава 
членка, като например почистването 
на Балтийско море или река Дунав. 
Макрорегионалните стратегии и 
други форми на териториално 
сътрудничество могат да бъдат 
подпомагани от ЕФРР и ЕСФ, а 
специфичните условия за подпомагане 
на макрорегионални стратегии 
трябва да се отбележат в 
програмите.
4.5 Преодоляването на пречки трябва 
да бъде част от програмирането на 
фондовете, обхванати от ОСР –
целите на съществуващите 
макрорегионални стратегии трябва 
да бъдат отразени в анализа на 
нуждите и установяването на цели за 
съответните оперативни програми 
от момента на фазата на планиране. 
Тези стратегии няма да са изпълнили 
своята цел, освен ако целите на 
макрорегионалните стратегии 
образуват част от стратегическото 
планиране в програмите на 
политиката на сближаване в 
засегнатите региони и държави 
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членки.
4.6 В същото време, държавите 
членки и регионите трябва да 
гарантират, че програмите за 
териториално сътрудничество 
осъществяват ефективен принос към 
целите на стратегията „Европа 
2020“. Поради това, държавите 
членки и регионите могат да 
насърчават сътрудничество и също 
да изпробват, опитват и въвеждат 
нови решения, гарантирайки, че 
сътрудничеството се организира в 
подкрепа на по-широките цели на 
политиката. Когато е необходимо, 
териториалното сътрудничество 
трябва да се използва за обединяване 
на презгранично равнище на лицата, 
които вземат решения относно 
политиките, които да работят за 
преодоляване на общи проблеми.
4.7 Държавите членки и регионите 
трябва да разглеждат програмите за 
териториално сътрудничество 
предимно като полезни инструменти 
за преодоляване на пречки за 
сътрудничество, които на свой ред 
биха подпомогнали национални и 
регионални цели на политиката с 
въздействие отвъд областта на 
програмата.
)(В цялото приложение думата 
„трябва“ следва да се замени със 
„следва“, освен при позоваванията на 
партньорството в съответствие с 
член 5, когато следва да се използва 
сегашно време (на англ. „shall“).)

Or. en

Изменение 536
Sergio Gutiérrez Prieto
от името на група S&D
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Предложение за регламент
Приложение -I

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение -I
Обща стратегическа рамка

Целта на тази рамка е да служи, в 
съответствие с член 10, като 
средство за координиране, 
интегриране и балансиране на целите 
на различните политики в 
специфичен регионален контекст и, 
по-специално, като средство за 
координиране и балансиране на 
инвестиционните приоритети с 
тематичните цели, установени в 
член 9.

1. Хоризонтални принципи и 
междусекторни предизвикателства

1.1 Партньорство и многостепенно 
управление 
1.1.1 Принципът на многостепенно 
управление изисква координирани 
действия, извършвани в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност и на 
пропорционалност, и в партньорство. 
Той също трябва да приеме формата 
на оперативно и 
институционализирано 
сътрудничество, по-специално по 
отношение на изготвянето и 
прилагането на политиките на 
Съюза. Изричното позоваване на 
принципа на многостепенно 
управление в настоящия регламент 
представлява укрепване на този 
принцип и осигурява добавена 
стойност за самата политика на 
сближаване.
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1.1.2 Принципът на многостепенно 
управление трябва да се съблюдава с 
цел улесняване на постигането на 
социално, икономическо и
териториално сближаване и 
изпълнението на приоритетите на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.
1.1.3 С цел да се гарантира ефективно 
многостепенно управление, 
държавите членки и регионите 
трябва да извършат следните 
действия:
а) да осъществят партньорство 
съгласно европейския кодекс на 
поведение, както е посочено в член 5; 
б) да установят механизми за 
координация между различните нива 
на управление в съответствие с 
респективните системи на 
конституционна власт;
в) да докладват редовно за 
осъществяването на 
партньорството.
1.1.4 На всички етапи от 
изпълнението на фондовете, 
обхванати от ОСР, трябва да бъде 
организирано партньорство с цел 
пряко включване на регионални и 
местни органи в изготвянето на 
договорите за партньорство и на 
програмите, както и в съставянето, 
изпълнението, наблюдението и 
оценяването на тези програми. 
Социалните и икономическите 
партньори, други публични органи, 
както и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите 
от областта на опазването на 
околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията, 
също трябва да бъдат включени, с цел 
да се гарантира партньорство на 
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всички етапи от изпълнението на 
политиката.

1.2 Устойчиво развитие
1.2.1 Принципът на устойчиво 
развитие, както е установен в член 3 
от Договора за европейския съюз 
(ДЕС), е свързан с концепция за 
напредъка, съгласно която 
социалните, икономическите и 
екологичните фактори следва да се 
интегрират при отчитане на 
благосъстоянието и по-доброто 
качество на живот за настоящите и 
бъдещите поколения.
1.2.2 Поради това, факторите за 
устойчиво развитие, както и 
принципът „замърсителят плаща“ 
трябва да бъдат неделима част от 
всеки план, от проектирането до
изпълнението и от наблюдението до 
оценката. Неприлагането на 
принципа „замърсителят плаща“ 
може да се допуска единствено в 
изключителни случаи и при условие че 
са предприети ясни смекчаващи 
мерки.
1.2.3 С цел преодоляване на сложните 
предизвикателства, пред които са 
изправени, държавите членки и 
регионите трябва да използват 
всички налични инструменти на 
политиките на Съюза. По-специално, 
за целите на овладяването на 
изменението на климата, трябва да 
се насочат ресурси към превантивни и 
смекчаващи мерки. Всяка нова 
инвестиция, направена с подкрепата 
на фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва по своята същност да бъде 
устойчива на въздействието на 
изменението на климата и 
природните бедствия.
1.2.4 ЕФРР и КФ трябва да 
продължат да правят значителни 
инвестиции в инфраструктурата на 
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държавите членки и регионите за 
изпълняване на изискванията на 
рамковата директива за водите1 и 
други приложими директиви. 
Съществуват и се появяват нови 
технологични решения, имащи за цел 
да допринасят за устойчиви 
действия, поради което ЕФРР трябва 
да продължи да предоставя подкрепа 
за изследвания в тази област. Такава 
подкрепа трябва да се стреми да 
допълва мерките, обхванати от 
програмата „Хоризонт 2020“. 
Финансиране за действия в областта 
на биологичното разнообразие може 
да се предоставя по ЕЗФРСР и 
ЕФМДР. ЕЗФРСР може също да се 
използва за предоставяне на помощ за 
управители на земи, когато 
задължителните екологически 
изисквания водят до неравностойно 
положение за конкретни области.

1.2.5 Стремежът към устойчиво 
развитие не трябва да бъде 
техническо начинание. С цел да се 
гарантира, че тази цел се интегрира в 
работата по места на фондовете, 
обхванати от ОСР, управляващите 
органи трябва да зачитат тази цел 
надлежно и последователно през 
целия жизнен цикъл на програмата и 
трябва да предприемат по-активен 
подход за намаляването на вредните 
последствия за околната среда от 
намесите като, inter alia, 
предприемат следните действия:
а) насочват инвестиции към 
вариантите с най-голяма 
ефективност на ресурсите,
б) внимателно преценяват нуждата 
от инвестиции, когато тези 
инвестиции имат значително 
неблагоприятно въздействие върху 

                                               
1 ОВ №.......Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г.
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околната среда,
в) възприемат по-далновиден подход 
при съпоставянето на разходите в 
рамките на жизнения цикъл на 
алтернативни методи за 
инвестиране,
г) увеличаване на използването на 
екологосъобразни обществени 
поръчки.

1.3 Насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и на 
недискриминацията
1.3.1 Държавите членки и регионите 
трябва да положат повече усилия за 
премахване на неравенства, за 
насърчаване на равенството между 
мъжете и жените, както и за борба 
срещу дискриминацията по пол, расов 
или етнически произход, религия или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, на всички 
етапи от изпълнението на 
фондовете, обхванати от ОСР.
1.3.2 Държавите членки и регионите 
трябва да се стремят към равенство 
между мъжете и жените и трябва да 
предприемат съответните стъпки, 
за да предотвратят каквато и да 
било дискриминация по време на 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
операциите в програмите, 
съфинансирани от фондовете, 
обхванати от ОСР, и ясно да заявят 
действията за зачитане на този 
принцип в програмите.
1.3.3 По-голямо участие на жените на 
пазара на труда, както като 
служители, така и като 
работодатели, би подсилило 
икономиката на Съюза. 
Освобождаването на потенциала за 
такова увеличение в дейността чрез 
увеличаване на степента на заетост 
при жените е от критично значение 
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за постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“ по 
отношение на заетостта. Поради 
това, трябва да се вземат цялостни 
мерки по отношение на пречките за 
жените на пазара на труда. 
Държавите членки и регионите 
трябва да гарантират, че в 
допълнение към ЕСФ, ЕФРР, КФ, 
ЕЗФРСР и ЕФМДР, също финансират 
дейности, които насърчават 
икономическата независимост на 
жените, допринасят за постигане на 
подходящ баланс между 
професионалния и личния живот, и 
подобряват възможностите за 
жените в сферата на 
предприемачеството.
1.3.4 Наблюдаването и оценяването 
на програмите ще помогне за 
измерване на въздействието на 
очаквания принос на фондовете, 
обхванати от ОСР, върху 
равенството между половете.

1.4 Достъпност
1.4.1 Всички продукти и услуги, които 
се предлагат на обществеността и 
които са съфинансирани от 
фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва да бъдат достъпни. По-
специално, достъпността на 
изградените екологични, 
транспортни, информационни и 
комуникационни технологии е от 
съществено значение за целите на 
приобщаването за групите в 
неравностойно положение, 
включително хората с увреждания.
1.4.2 От съществено значение е 
съответното удовлетворяване на 
нуждите на тези, които са най-
отдалечени от пазара на труда. 
Принципите на равнопоставеност и 
недискриминация са крайъгълен камък 
на нашите основни права и ценности. 
Законодателството на ЕС в 
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областта на антидискриминацията
значително е повишило равнището на 
закрила в целия ЕС, но все още не е 
постигната равнопоставеност при 
заетостта, особени при хората в 
неравностойно положение.
1.4.3 Следва да се отдаде специално 
внимание на младите безработни, по-
възрастните хора, хората с 
увреждания, ромите, мигрантите, 
бежанците и хората, търсещи 
убежище, бездомните хора и други 
групи, изложени на риск от бедност, с 
цел да им се даде възможност по-
добре да се интегрират на пазара на 
труда и да бъдат пълноценни 
участници в обществото.
1.4.4 Държавите членки и регионите 
трябва да продължат да насърчават 
социално сближаване, наравно с 
икономическото и териториалното 
сближаване, измежду всички региони 
на ЕС, за да може стратегията 
„Европа 2020“ да постигне своите 
цели.

1.5 Демография
1.5.1 Приспособяването към 
демографските промени е едно от 
основните предизвикателства пред 
държавите членки и регионите за 
следващите няколко десетилетия. 
Съчетанието от по-малък процент 
работещо население и по-голям дял на 
хората, излизащи в пенсия, ще 
натовари допълнително 
социалноосигурителните системи на 
държавите членки и ще попречи на 
икономическата 
конкурентоспособност на Съюза.
1.5.2 Демографските промени 
пораждат нови предизвикателства. 
Такива демографски процеси трябва 
да се изучават и посрещат по-
специално на регионално и местно 
равнище навсякъде, където започват 
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да се проявяват различни тенденции в 
развитието. Държавите членки и 
регионите трябва да разчитат на 
фондовете, обхванати от ОСР, за 
разработване на специални 
стратегии за справяне с 
демографските проблеми и за 
създаване на възможности за 
развиване на „сребърната 
икономика“.
1.5.3 Подобряване на възможностите 
за работа за по-възрастните хора ще 
донесе множество ползи за хората, 
обществата и публичните бюджети. 
Държавите членки и регионите 
трябва да използват фондовете, 
обхванати от ОСР, за да 
предприемат действия за улесняване 
на приобщаването на всички 
възрастови групи. Възползването по 
най-добрия начин от всички налични 
човешки ресурси, включително чрез 
полагане на усилия за справяне с 
безработицата сред младежта, 
отразява една от неотложните 
задачи на фондовете, обхванати от 
ОСР, за допринасяне към 
максимизирането на потенциала на 
цялото население на Съюза. Това ще 
бъде постигнато чрез подобряване на 
достъпа до минимални равнища и 
качество на образование и 
подобряване на структурите за 
социално подпомагане. Инвестициите 
в здравна инфраструктура също ще 
обслужват целта за продължителен 
и здравословен трудов живот за 
всички граждани на Съюза.
1.5.4 При изготвяне на своите 
програми, държавите членки и 
регионите трябва да вземат предвид 
дългосрочните предизвикателства на 
демографските промени. В регионите, 
които са най-засегнати от 
демографски промени, те трябва да 
набележат мерки за:
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а) подпомагане на демографското 
възстановяване чрез по-добри условия 
за семейства и подобрен баланс 
между професионалния и семейния 
живот;
б) засилване на заетостта; 
повишаване на продуктивността и 
икономическата производителност 
чрез инвестиции в образование и 
изследвания;
в) наблягане върху адекватността и 
качеството на образованието и 
структурите за социално 
подпомагане; и
г) гарантиране на предоставяне на 
универсални и качествени здравни 
грижи и дългосрочни грижи, 
включително инвестиции в 
инфраструктура.

1.6 Заетост
1.6.1 Държавите членки и регионите 
следва да гарантират насърчаването 
на висока степен на заетост съгласно 
член 9 от ДФЕС. Държавите членки и 
регионите трябва да гарантират 
нейната интеграция в изготвянето, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на действията в рамките 
на всички фондове по ОСР и 
интеграцията на пригодността за 
заетост като задължителен принцип 
на програмите по ЕФРР, ЕСФ и 
Кохезионния фонд.
1.6.2 Национални, регионални, местни 
и други компетентни органи трябва 
да определят тези проекти, които ще 
имат най-голямо въздействие от 
гледна точка на създаване на работни 
места, с цел да се гарантира социално 
сближаване. Фондовете трябва да 
отделят особено внимание на 
регионите и предприятията, 
засегнати от процеси на 
преструктуриране и преместване.
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1.6.3 Създаването на качествени 
работни места за млади хора в 
регионите, които регистрират висока 
степен на младежка безработица в 
сравнение със средната стойност за 
ЕС, като те трябва да бъдат 
приоритетна група, която да се 
възползва от създаването на работни 
места от публични и частни 
инициативи, финансирани от 
фондовете.

1.7 Намаляване на бедността и 
социално приобщаване
1.7.1 Трябва да се дава приоритет на 
проектите, съчетаващи цели и 
стратегии за заетост, но също и 
интегрирания подход на активна 
интеграция, като например, 
проектите, които са насочени към 
засилването на солидарността 
между поколенията на регионално и 
местно равнище или които 
допринасят по-специално за 
равенството между половете и 
активното приобщаване на уязвими 
групи, включително бедните 
работници;

1.8 Интегриран подход
1.8.1 Интегриран териториален 
подход е от основно значение за 
ефективното реагиране на 
предизвикателствата, пред които са 
изправени държавите членки и 
регионите. Тези предизвикателства 
са свързани с въздействията на: 
глобализацията; съображения по 
отношение на околната среда и 
енергетиката; проблеми във връзка 
със застаряване и демографски 
промени; технологична 
трансформация и търсене на 
иновации; и неравенство на доходите 
и социална сегрегация. Сложният и 
взаимосвързан характер на тези 
проблеми означава, че решенията 
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трябва да бъдат интегрирани, 
многосекторни и многоизмерни по 
своята същност, за да имат успех.
1.8.2 В този контекст, фондовете, 
обхванати от ОСР, дават 
възможност за съчетаване на 
потенциала на различни фондове на 
ЕС в интегрирани пакети, които са 
специално направени да отговарят на 
местни и регионални специфични 
нужди.
1.8.3 В районите в най-неравностойно 
положение социалното изключване 
може да бъде овладяно успешно 
единствено в рамките на всеобхватни 
програми, финансирани по няколко 
фонда, които са насочени към 
паралелно развиване на човешки 
ресурси и социална инфраструктура. 
Поради това, запазването на 
взаимодействието между ЕСФ и 
ЕФРР е от съществено значение.
1.8.4 При разработване на своите 
стратегии и програми, с оглед 
набелязване на най-подходящите 
интервенции, държавите членки и 
регионите трябва да отделят 
специално внимание на 
преобладаващи териториални, 
структурни и институционални 
характеристики като свързаност на 
въпросния регион, модели на 
заетостта и мобилност на 
работната сила; връзки между 
селата и градовете; местните 
взаимозависимости между 
различните сектори; културното 
наследство; застаряване и 
демографски промени; и т.н.
1.8.5 Държавите членки и регионите 
трябва да анализират какви са 
основните обществени 
предизвикателства, пред които са 
изправени. В отговор на тези 
предизвикателства, те също трябва 
да обмислят въпроса за това какви са 
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специфичните аспекти на 
благосъстоянието на техните 
граждани, които те желаят да 
повлияят и подобрят посредством 
политиката, и как да се проектира и 
изпълни тази политика в 
специфичния контекст на 
съответната държава членка или 
регион.
1.8.6 За да насърчат добри политики, 
които са пригодени към специфични 
регионални нужди, държавите членки 
и регионите трябва допълнително да 
разработят интегриран 
териториален подход към 
проектиране и изпълнение на 
политики, вземайки предвид 
съответните контекстуални 
аспекти, но наблягайки върху 
основата на следните централни 
елементи:
а) оценка на потенциала и 
капацитета за развитие на региона в 
рамките на стратегията „Европа 
2020“;
б) оценка на предизвикателствата 
пред развитието, пред които е 
изправен регионът, и неговата 
способност да ги преодолее;
в) зачитане на съответния 
териториален мащаб и контекст за 
проектиране и изпълнение на 
политики, съгласно принципа на 
субсидиарност;
г) проектиране на процедурите на 
многостепенно управление, 
необходими за гарантиране на 
ефективно изпълнение на 
политиката;
д) избор на подходящи показатели за 
резултатите и последствията, 
които да се използват за наблюдение 
и оценяване на политиката.
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2. Взаимодействия и координиране на 
фондовете, обхванати от ОСР, с 
инструменти на други политики на 
ЕС

2.1 Въведение
2.1.1 С оглед постигане на оптимални 
резултати за устойчив растеж и 
развитие по места е важно да се 
координират всички политики и 
свързани инструменти на Съюза, 
които играят роля в постигането на 
икономическо, социално и 
териториално сближаване и по-добре 
балансирано териториално развитие 
в ЕС. Това също трябва да се отразява 
в по-добра координация между 
бюджета на Съюза и националните и 
поднационалните бюджети на 
държавите членки при 
финансирането на общи политически 
приоритети, както и в подобрено 
вертикално сътрудничество между 
ЕС и национални и регионални 
структури.
2.1.2 Взаимодействието и 
координацията не предполагат 
използване на общи решения за всяка 
ситуация. В този контекст е 
необходимо да се предприеме по-
внимателен анализ на въздействието 
на политиките на Съюза върху 
регионите и върху сближаването, с 
цел да се насърчи ефективно
взаимодействие и да се установят и 
популяризират най-подходящите 
средства на европейско равнище за 
подкрепа на местните и 
регионалните инвестиции.
2.1.3 Държавите членки и регионите 
трябва да гарантират съгласуваност 
в етапите на програмиране и 
изпълнение между интервенции, 
подпомагани от фондовете, 
обхванати от ОСР, и целите на други 
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политики на ЕС. В тази връзка, те 
трябва да се стремят да:
а) набелязват и използват взаимната 
допълняемост между различните 
инструменти на Съюза на 
национално и регионално равнище, 
както в етапа на планиране, така и 
по време на изпълнение.
б) оптимизират съществуващите 
структури и, където е необходимо, да 
създават нови, които да улесняват 
стратегическото установяване на 
приоритети за различните 
инструменти и структури за 
координация на национално равнище, 
да избягват дублиране на усилия и да 
набелязват области, в които е 
необходима допълнително финансово 
подпомагане.
в) използват напълно потенциала за 
комбиниране на помощ от различни 
инструменти за подпомагане на 
отделни операции и да работят 
тясно с лицата, отговорни за 
прилагането на други национални 
инструменти за осигуряване на 
последователни и интегрирани 
възможности за финансиране за 
бенефициерите.

2.2 Програма „Хоризонт 2020“
2.2.1 От съществено значение е да се 
засили взаимодействието и 
допълняемостта между политиката 
на сближаване и програма „Хоризонт 
2020“, докато същевременно се 
установи ясно разграничение на 
областите на намеса между тях.
2.2.2 По-специално, държавите 
членки и регионите трябва да 
разработят национална или 
регионална стратегия за научни 
изследвания и иновации за 
„интелигентно специализиране“ в 
съответствие с Националната 
програма за реформи. Тези стратегии 
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трябва да бъдат разработени в тясно 
сътрудничество между национални 
или регионални управляващи органи и 
органите, които са пряко свързани с 
програма „Хоризонт 2020“, но също 
включвайки заинтересовани страни 
като университети и висши учебни 
заведения, местни промишлени и 
социални партньори. Тези стратегии 
в областта на иновациите трябва да 
вземат предвид както действията, 
които са следствие от, така и тези, 
които са насочени към програма 
„Хоризонт 2020“.
2.2.3 Действията, насочени към 
програма „Хоризонт 2020“, за 
подготвяне на регионални участници 
в областта на научните изследвания 
и иновациите за участие в проекти на 
програма „Хоризонт 2020“ („път към 
върхови постижения“), ще бъдат 
разработени чрез изграждане на 
капацитет. Комуникацията и 
сътрудничеството между 
националните звена за връзка на 
програма „Хоризонт 2020“ и 
управляващите органи на фондовете, 
обхванати от ОСР, трябва да бъдат 
засилени, по-специално по отношение 
на избрани проекти по програма 
„Хоризонт 2020“, които не са били 
финансирани поради липса на ресурси.
2.2.4 Действията, които са следствие 
от програма „Хоризонт 2020“, трябва 
да предоставят средства за 
използване и разпространение на 
резултатите от научни изследвания 
и иновации, произтичащи от 
програма „Хоризонт 2020“, на пазара, 
и могат да включват: пилотни и 
демонстрационни съоръжения, 
доказване на концепции и 
финансиране на ранен етап, 
инкубатори, приложни изследвания, 
специфични промишлени способности 
и способности за технологичен 
трансфер, и помощ за клъстери.
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2.2.5 Трябва да се предоставя 
съвместна подкрепа на национални и 
регионални органи за проектирането 
и изпълнението на такива стратегии 
в областта на иновациите, която 
може да включва: подкрепа за 
набелязване на възможности за 
съвместно финансиране на 
инфраструктура за научни 
изследвания и иновации от европейски 
интерес, насърчаването на 
международно сътрудничество, 
методологична помощ чрез 
партньорски проверки, обмяна на 
добри практики и обучение на 
територията на регионите.
2.2.6 Държавите членки и регионите 
трябва да обмислят следните 
допълнителни мерки, насочени към 
отключване на техния потенциал за 
върхови постижения и новаторство, 
по начин, който допълва и създава 
взаимодействия с програма 
„Хоризонт 2020“:
а) свързване на нововъзникващи 
центрове на върхови постижения и 
иновативни региони в по-слабо 
развити държави членки с лидери в 
съответната област на други места 
из Европа;
б) изграждане на връзки с иновативни 
клъстери и признаване на върхови 
постижения в по-слабо развити 
региони;
в) създаване на длъжност 
„председател/и/ на ERA“, за да бъдат 
привлечени изтъкнати учени; 
и
г) подкрепа за достъпа до 
международни мрежи за отличили се 
изследователи и новатори.

2.3 LIFE
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2.3.1 При всяка възможност трябва 
да се прилагат взаимодействия с 
инструменти на политиката на 
Съюза (както финансови, така и 
нефинансови), служещи за смекчаване 
на изменението на климата, опазване 
на околната среда и ефективност на 
ресурсите.
2.3.2 Тъй като програмите ще 
допринасят за целите на устойчив 
растеж чрез по-силен тематичен 
акцент и чрез засилен принцип на 
устойчиво развитие, 
взаимодействията, посочени в точка 
2.3.1, са присъщи на регулаторната 
рамка на фондовете, обхванати от 
ОСР.
2.3.3 Трябва да се преследват 
взаимодействия с LIFE, по-специално 
с интегрирани проекти в областта на 
природата (като екосистемни услуги 
и биологично разнообразие), водите, 
отпадъците, въздуха, 
приспособяването към изменението 
на климата и смекчаване на 
последиците от него. Координацията 
с LIFE трябва да се гарантира чрез 
подпомагане на проекти, които са с 
допълващ характер, както и чрез 
насърчаване на използването на 
решения, методи и подходи, проверени 
в рамките на програмата LIFE.
2.3.4 Използването на оценки на 
въздействието върху околната среда 
(ОВОС), оценки на въздействието 
върху устойчивостта (ОВУ), 
стратегически оценки на околната 
среда (СООС) и други приложими 
инструменти трябва да се насърчава 
с цел отчитане на загубата на 
биологично разнообразие и 
въздействията на изменението на 
климата върху териториалното 
планиране (включително 
макрорегионални стратегии) и 
вземането на решения на регионално 
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и местно равнище.
2.3.5 Държавите членки и регионите 
трябва да популяризират зелената 
инфраструктура, екоиновациите и 
приемането на новаторски 
технологии с цел изграждането на по-
зелена икономика.
2.3.6 Изграждането на капацитет е 
предпоставка за изпълнението на 
тези дейности и трябва да засилва 
потенциала и да развива умения 
както при местните и регионалните 
органи, така и при партньорите.
2.3.7 Считайки, че 
предизвикателствата пред околната 
среда не спазват административните 
граници, презграничното, 
междурегионалното и 
транснационалното сътрудничество 
между европейски, национални, 
регионални и местни органи по 
отношение на опазването на 
биологичното разнообразие и 
природните ресурси в регионите е от 
изключителна важност. По-добро 
използване на потенциала за 
териториално сътрудничество, 
обмен на информация, опит и добри 
практики би допринесло значително 
за постигането на цели, свързани с 
околната среда и изменението на 
климата.
2.3.8 Освен това, финансирането от 
фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва да бъде координирано с 
помощта на програмата NER 300, 
която използва приходи от 
продажбата на търг на квоти за 
емисии в рамките на Европейската 
схема за търговия с емисии.1

                                               
1 ОВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39–48 2010/670/ЕС: Решение на Комисията от 3 ноември 2010 г. за 
определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански 
характер за безопасно от екологична гледна точка улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO2, 
както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за 
възобновяема енергия, чрез Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в 
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2.4 Програма за социална промяна и 
социални иновации (ПСПСИ)
2.5.1 Взаимодействията между 
фондовете, обхванати от ОСР, и 
програмата на Европейския съюз за 
социална промяна и социални 
иновации (ПСПСИ) трябва да бъдат 
засилени с цел допринасяне за 
изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“, на нейните водещи 
цели, водещи инициативи, 
интегрирани насоки, както и 
инициативата „Възможности за 
младежта“, като се предоставя 
финансова подкрепа за насърчаване на 
висока степен на качествена и 
устойчива заетост, осигуряване на 
адекватна и достойна социална 
закрила, борба срещу социалното 
изключване и бедността, подобряване 
на условията на труд и подобряване 
на положението с младите хора, що 
се отнася до заетостта и 
образованието.
2.4.2. Комисията, в сътрудничество с 
държавите членки, гарантира, че 
дейностите, извършвани в рамките 
на структурните фондове и ПСПСИ, 
са в съответствие и допълват други 
действия на Съюза в области като 
социален диалог, правосъдие и основни 
права, равни възможности, 
образование, професионално обучение, 
права на детето и благосъстояние, 
политика за младежта, миграционна 
политика, научни изследвания и 
иновации, предприемачество, 
здравеопазване, условия на труд, 
разширяване и външни отношения, и 
обща икономическа политика.
2.4.3 В гранични региони 
трансграничните партньорства на 
EURES играят важна роля в 

                                                                                                                                                  
Общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
(2010/670/ЕС) ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32–46.
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разработването на истински 
европейски пазар на труда. Ето защо 
следва да продължи подкрепата за 
трансграничните партньорства на 
EURES посредством хоризонтални 
дейности на Съюза, които могат да 
бъдат допълнени от национални 
ресурси или от ЕСФ.
2.4.4 За да се гарантира допълване, 
действията в рамките на ПСПСИ 
следва да се координират тясно с 
действията, предприети в рамките 
на политиката на сближаване. 
Държавите членки следва да 
координират съответните действия 
в рамките на фондовете по ОСР, по-
специално в рамките на ЕСФ и ЕФРР, 
с действията в рамките на оста на 
ПСПСИ за микрофинансиране и 
социално предприемачество, които се 
стремят към увеличаване на достъпа 
до и наличността на 
микрофинансиране за лица, които са 
загубили или са изложени на риск от 
загуба на своите работни места, или 
които изпитват затруднения при 
излизането или повторното излизане 
на пазара на труда, както и за лица, 
които са изложени на риск от 
социално изключване и уязвими лица в 
неравностойно положение от гледна 
точка на достъпа до конвенционалния 
кредитен пазар, които желаят да 
създадат или развиват свои 
собствени микропредприятия, 
включително самостоятелна 
заетост, както и за 
микропредприятия, особено в 
социалната икономика, и 
микропредприятия, които 
назначават лица в неравностойно 
положение на пазара на труда.
2.4.5 По инициатива на Европейския 
парламент, „ос за младежка 
инициатива“ в рамките на ПСПСИ 
подкрепя действия за хора на възраст 
под 25 години, inter alia действия за 
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предотвратяване на 
преждевременното напускане на 
училище, особено чрез реинтеграция в 
обучения, за развиване на умения,
които са приложими на пазара на 
труда, за сближаване на сферите на 
заетостта, образованието и 
обучението, за подпомагане на 
придобиването на първоначален опит 
и обучение на работното място с цел 
осигуряване на възможност за 
младите хора да придобият 
съответните умения и 
професионален опит и качествени 
стажантски места или места за 
обучение в работна среда, и 
подпомагане на техния достъп до 
пазара на труда. С цел засилване на 
тези действия, държавите членки и 
регионите следва да установят 
съответни действия в програмите в 
рамките на фондовете по ОСР.

2.5 Еразъм за всички
2.5.1 Взаимодействията между 
фондовете, обхванати от ОСР, и 
програмата „Еразъм за всички“ 
трябва да бъдат засилени с цел 
максимизиране на въздействието на 
инвестирането в хора. Това 
инвестиране ще облагодетелства по 
съществен начин както отделни 
лица, така и обществото като цяло, 
чрез допринасяне към растежа и 
просперитета. „Еразъм за всички“ 
подпомага единствено 
транснационални проекти, като се 
има предвид, че политиката на 
сближаване има по-подчертано 
регионално измерение. Държавите 
членки и регионите са насърчени да 
изпробват инструменти и методи, 
произтичащи от транснационално 
сътрудничество чрез „Еразъм за 
всички“ и след това да ги приложат 
на своята територия чрез фондовете, 
обхванати от ОСР.
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2.5.2 Комисията и държавите членки 
трябва да гарантират ефективно 
сътрудничество между политиката 
на сближаване и „Еразъм за всички“ 
чрез ясно разграничаване на видовете 
инвестиции и подпомаганите целеви 
групи. „Еразъм за всички“ ще 
съсредоточи своята подкрепа върху 
транснационалната мобилност с 
учебна цел на ученици, младежи и 
служители; върху стратегически 
партньорства между организации, 
заинтересовани страни и 
институции в цяла Европа и върху 
действия, подпомагащи развитието и 
изпълнението на политики. 
Първичните инвестиционни 
приоритетни цели за политиката на 
сближаване ще бъдат: образование, 
обучение, свързано с пазара на труда, 
и мобилност на по-възрастните лица, 
които следват висше образование.
2.5.3 Освен това, ще бъдат 
постигнати по-добри резултати чрез 
насърчаване на допълняемост на 
финансирането за мобилност и 
финансирането на дейности, които 
интегрират най-добри практики и 
иновативни проекти, набелязани на 
равнище ЕС в рамките на „Еразъм за 
всички“. Националните агенции, 
създадени в рамките на тази 
програма, могат да допринасят за 
постигането на тази координация.

2.6 МСЕ + TEN-T, енергийни и 
телекомуникационни мрежи
2.6.1 С цел максимизиране на 
европейската добавена стойност, 
ЕФРР и КФ, трансевропейските 
мрежи и Механизма за свързване на 
Европа (МСЕ) трябва да бъдат 
планирани в тясно сътрудничество, 
за да се гарантира уреждането на 
оптимални връзки на различните 
видове инфраструктура (в 
транспорта, енергетиката и 
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телекомуникациите) на местно, 
регионално и национално равнище, и в 
рамките на Съюза. Трябва да се 
гарантира максимален лостов ефект 
на средствата за проекти с 
европейско измерение и значимост за 
единния пазар, по-специално 
приоритетни транспортни, 
енергийни и цифрови мрежи.
2.6.2 Точно както националната 
инфраструктура трябва да се 
планира правилно, както чрез 
отчитане на развитието на 
презграничните връзки на Съюза, 
така и чрез развиване на връзки из 
регионите на държава членка, 
плановете трябва да бъдат основани 
на реално и прогнозно търсене на 
транспортни услуги и да набелязват 
липсващи връзки и участъци с 
недостатъчен капацитет.
Инвестирането в регионална 
свързаност към всеобхватната 
мрежа и към основната 
трансевропейска мрежа на мрежата 
за транспортна инфраструктура 
(TEN-Т) трябва да гарантира, че 
градските и селските райони са 
облагодетелствани от 
възможностите, създавани от 
основните мрежи.
2.6.3 Приоритизирането на 
инвестиции, които имат въздействие 
отвъд определена държава членка, 
трябва да се координира с 
планирането на TEN-T, за да бъдат 
инвестициите от ЕФРР и 
Кохезионния фонд в транспортна 
инфраструктура напълно в 
съответствие с насоките на TEN-T, 
които определят транспортните 
приоритети на Съюза, включително:
овладяването на 
предизвикателството на 
изменението на климата, бъдещото 
развитие на интегрирана мрежа TEN-
T и идеята за мултимодален коридор.
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2.6.4 Бялата книга на Комисията за 
транспорта1 установява визия за 
конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите, като подчертава, че в 
транспортния сектор е необходимо 
значително намаляване на 
парниковите газове. За фондовете, 
обхванати от ОСР, това означава 
наблягане върху устойчиви форми на 
транспорт и инвестиране в области, 
които предлагат най-голямата 
европейска добавена стойност, 
например трансевропейски мрежи. 
След като бъдат определени, 
инвестициите трябва да се 
приоритизират според техния принос 
към мобилността, устойчивостта, 
намаляването на емисиите на 
парникови газове и Единното 
европейско транспортно 
пространство.

2.6.5 Държавите членки и регионите 
трябва да съсредоточат 
инвестициите в изграждането на 
нова инфраструктура и повишаване 
на капацитета на съществуващата 
инфраструктура чрез устойчиво 
подобряване.
2.6.6 По отношение на морския 
транспорт, пристанищата трябва да 
бъдат развивани като ефективни 
входни и изходни точки чрез пълна 
интеграция с наземната 
инфраструктура. Трябва да се дава 
приоритет на проекти, засягащи 
достъпа до пристанища и връзките с 
вътрешността на континента. 
Развитието на вътрешните водни 
пътища трябва да подобри техния 
принос към устойчиви европейски 
мрежи за товарен транспорт.

                                               
1 „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към 
конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ COM (2011) 144 
окончателен.
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2.6.7 По-специално, трябва да има 
стремеж към допълняемост между 
инвестициите в инфраструктура от 
ЕФРР и Кохезионния фонд, под 
споделено управление, и от 
Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ), който е пряко управлявано 
средство с конкурентен подбор на 
проекти. МСЕ ще финансира проекти 
в основната мрежа (стратегически 
най-важните части от 
всеобхватната мрежа), които имат 
най-високата европейска добавена 
стойност и изглеждат най-сложни 
по отношение на TEN-T от гледна 
точка на изпълнение: липсващи 
презгранични връзки, основни 
участъци с недостатъчен капацитет 
и мултимодални видове транспорт. 
Кохезионният фонд ще се 
съсредоточи върху проекти с висока 
европейска добавена стойност за 
премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет в 
транспортните мрежи чрез 
подпомагане на инфраструктурата 
на TEN-T, както за основната, така и 
за всеобхватната мрежа.
2.6.8 Кохезионният фонд и 
структурните фондове ще осигуряват 
местната и регионалната 
инфраструктура и връзките с 
приоритетните мрежи на Съюза 
също в областта на енергетиката и 
телекомуникациите.
2.6.9 МСЕ допълва Кохезионния фонд 
и структурните фондове, тъй като 
допринася за постигането на 
регионални и местни цели за развитие 
от гледна точка на инфраструктура, 
с цел доставяне на максимална 
добавена стойност за функционален, 
интегриран единен пазар и за 
социално, икономическо и 
териториално сближаване.

2.7 Инструмент за 
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предприсъединителна помощ (ИПП), 
Европейски инструмент за съседство 
и партньорство (ЕИСП), Европейски 
фонд за развитие (ЕФР)
2.7.1 Трябва да има стремеж към 
засилване на взаимодействията 
между външни инструменти и 
политиката на сближаване за 
подобряване на ефективността при 
постигането на множество цели на 
политиката на Съюза. По-специално, 
взаимодействията и допълването 
трябва да се надграждат по 
отношение на Европейския фонд за 
развитие, Инструмента за 
предприсъединителна помощ и 
Европейския инструмент за 
съседство и партньорство.
2.7.2 С цел по-дълбока териториална 
интеграция, взаимодействията 
между дейностите по териториално 
сътрудничество в рамките на 
политиката за сближаване и 
европейските инструменти за 
съседство трябва да се 
капитализират. Потенциалът за 
създаване на допълване между тези 
инструменти е най-силен по 
отношение на дейностите за 
презгранично сътрудничество. Поради 
това, държавите членки и регионите 
трябва да гарантират, че 
съществуващите дейности са 
свързани с новосъздадени европейски 
групи за териториално 
сътрудничество, имайки специално 
отношение към координиране и обмен 
на най-добри практики.

3. Механизъм за координация между 
фондовете, обхванати от ОСР

3.1 Държавите членки и регионите 
трябва да гарантират, че намесите, 
финансирани от фондовете, 
обхванати от ОСР, създават 
взаимодействия, и че интегрирането 
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води до намаляване на 
административните разходи и 
пречки по места.
3.2 Министерствата и 
управляващите органи, отговорни за 
изпълнението на фондовете, 
обхванати от ОСР, трябва да 
работят в тясно сътрудничество при 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
договорите за партньорство и 
програмите. По-специално те трябва:
а) да набелязват области на намеса, в 
които фондовете, обхванати от ОСР, 
могат да се комбинират по допълващ 
начин за постигане на тематичните 
цели, установени в настоящия 
регламент;
б) да насърчават участието на 
управляващи органи, отговорни за 
един от фондовете, обхванати от 
ОСР, на други управляващи органи и 
съответни министерства в 
развитието на схеми за подпомагане 
за гарантиране на взаимодействия и 
избягване на припокривания;
в) да установят съвместни 
мониторингови комитети за 
програми, прилагащи фондовете, 
обхванати от ОСР, и разработването 
на други съвместни управленски и 
контролни процедури за улесняване на 
координацията между органите, 
отговорни за усвояването на 
фондовете, обхванати от ОСР.
г) да се възползват от съвместни 
решения за електронно 
правителство, насочени към 
кандидати и бенефициери, и 
„обслужване на едно гише“ за 
препоръки по отношение на 
наличните възможности за 
подпомагане посредством всеки фонд 
от фондовете, обхванати от ОСР;
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д) да гарантират достъпността на 
тези фондове за МСП.

4. Приоритети за териториална 
координация (презгранична, 
транснационална и междурегионална)

4.1 При сътрудничество, което излиза 
извън административните граници и 
се опитва да преодолее естествените 
такива, има голям потенциал за 
регионално развитие, създаване на 
работни места и сближаване. 
Сътрудничество, основано на 
споделена необходимост в споделена 
територия, често е най-ефективно.
4.2 Презграничното сътрудничество 
изхожда от разбирането, че много 
предизвикателства не спират пред 
административните граници. Един 
ефективен отговор изисква съвместно 
действие в дух на сътрудничество и 
споделяне на знания на подходящо 
териториално равнище. 
4.3 Освен това, внедреният 
потенциал на граничните региони 
може да бъде оползотворен чрез 
местно ориентирани мерки за 
подпомагане.
4.4 Двете съществуващи 
макрорегионални стратегии са 
проправили пътя за организиране на 
заинтересованите страни в 
съвместни действия на подходящо 
териториално равнище. 
Стратегиите са подобрили 
разбирането на необходимостта от 
сътрудничество при справянето с 
проблеми, които не могат да бъдат 
разрешени само от една държава 
членка, като например почистването 
на Балтийско море или река Дунав. 
Макрорегионалните стратегии и 
други форми на териториално 
сътрудничество могат да бъдат 
подпомагани от ЕФРР и ЕСФ, а 
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специфичните условия за подпомагане 
на макрорегионални стратегии 
трябва да се отбележат в 
програмите.
4.5 Преодоляването на пречки трябва 
да бъде част от програмирането на 
фондовете, обхванати от ОСР –
целите на съществуващите 
макрорегионални стратегии трябва 
да бъдат отразени в анализа на 
нуждите и установяването на цели за 
съответните оперативни програми 
от момента на фазата на планиране. 
Тези стратегии няма да са изпълнили 
своята цел, освен ако целите на 
макрорегионалните стратегии 
образуват част от стратегическото 
планиране в програмите на 
политиката на сближаване в 
засегнатите региони и държави 
членки.
4.6 В същото време, държавите 
членки и регионите трябва да 
гарантират, че програмите за 
териториално сътрудничество 
осъществяват ефективен принос към 
целите на стратегията „Европа 
2020“. Поради това, държавите 
членки и регионите могат да 
насърчават сътрудничество и също 
да изпробват, опитват и въвеждат 
нови решения, гарантирайки, че 
сътрудничеството се организира в 
подкрепа на по-широките цели на 
политиката. Когато е необходимо, 
териториалното сътрудничество 
трябва да се използва за обединяване 
на презгранично равнище на лицата, 
които вземат решения относно 
политиките, които да работят за 
преодоляване на общи проблеми.
4.7 Държавите членки и регионите 
трябва да разглеждат програмите за 
териториално сътрудничество 
предимно като полезни инструменти 
за преодоляване на пречки за 
сътрудничество, които на свой ред 
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биха подпомогнали национални и
регионални цели на политиката с 
въздействие отвъд областта на 
програмата.

Or. en

Изменение 537
Ádám Kósa
от името на групата PPE

Предложение за регламент
Приложение -I

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение -I
Обща стратегическа рамка

Целта на тази рамка е да служи, в 
съответствие с член 10, като 
средство за координиране, 
интегриране и балансиране на целите 
на различните политики в 
специфичен регионален контекст и, 
по-специално, като средство за 
координиране и балансиране на 
инвестиционните приоритети с 
тематичните цели, установени в 
член 9.

1. Хоризонтални принципи и 
междусекторни предизвикателства

1.1 Партньорство и многостепенно 
управление 
1.1.1 Принципът на многостепенно 
управление изисква координирани 
действия, извършвани в 
съответствие с принципите на 
субсидиарност и на 
пропорционалност, и в партньорство. 
Той също трябва да приеме формата 
на оперативно и 
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институционализирано 
сътрудничество, по-специално по 
отношение на изготвянето и 
прилагането на политиките на 
Съюза. Изричното позоваване на 
принципа на многостепенно 
управление в настоящия регламент 
представлява укрепване на този 
принцип и осигурява добавена 
стойност за самата политика на 
сближаване.
1.1.2 Принципът на многостепенно 
управление трябва да се съблюдава с 
цел улесняване на постигането на 
социално, икономическо и 
териториално сближаване и 
изпълнението на приоритетите на 
Съюза за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.
1.1.3 С цел да се гарантира ефективно 
многостепенно управление, 
държавите членки и регионите 
трябва да извършат следните 
действия:
а) да осъществят партньорство 
съгласно европейския кодекс на 
поведение, както е посочено в член 5; 
б) да установят механизми за 
координация между различните нива 
на управление в съответствие с 
респективните системи на 
конституционна власт;
в) да докладват редовно за 
осъществяването на 
партньорството;
г) Държавите членки и 
управляващите органи следва да 
използват част от своята 
техническа помощ в рамките на 
текущия и следващия период на 
програмиране, за да гарантират, че 
партньорите, по-специално малките 
местни органи, икономическите и 
социалните партньори и НПО, 
разполагат с необходимия капацитет 
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за участие в изготвянето, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на договорите за 
партньорство и програмите.
1.1.5 На всички етапи от 
изпълнението на фондовете, 
обхванати от ОСР, трябва да бъде 
организирано партньорство с цел 
пряко включване на регионални и 
местни органи в изготвянето на 
договорите за партньорство и на 
програмите, както и в съставянето, 
изпълнението, наблюдението и 
оценяването на тези програми. 
Социалните и икономическите 
партньори, други публични органи, 
както и структурите, 
представляващи гражданското 
общество, включително партньорите 
от областта на опазването на 
околната среда, неправителствените 
организации и организациите, 
отговарящи за утвърждаването на 
равенството и недискриминацията, 
също трябва да бъдат включени, с цел 
да се гарантира партньорство във 
всички етапи от изпълнението на 
политиката.

1.2 Устойчиво развитие 
1.2.1 Принципът на устойчиво 
развитие, както е установен в член 3 
от Договора за европейския съюз 
(ДЕС), е свързан с концепция за 
напредъка, съгласно която 
социалните, икономическите и 
екологичните фактори следва да се 
интегрират при отчитане на 
благосъстоянието и по-доброто 
качество на живот за настоящите и 
бъдещите поколения.
1.2.2 Поради това, факторите за 
устойчиво развитие, както и 
принципът „замърсителят плаща“ 
трябва да бъдат неделима част от 
всеки план, от проектирането до 
изпълнението и от наблюдението до 
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оценката. Неприлагането на 
принципа „замърсителят плаща“ 
може да се допуска единствено в 
изключителни случаи и при условие че 
са предприети ясни смекчаващи 
мерки.
1.2.3 С цел преодоляване на сложните 
предизвикателства, пред които са 
изправени, държавите членки и 
регионите трябва да използват 
всички налични инструменти на 
политиките на Съюза. По-специално, 
за целите на овладяването на 
изменението на климата, трябва да 
се насочат ресурси към превантивни и 
смекчаващи мерки. Всяка нова 
инвестиция, направена с подкрепата 
на фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва по своята същност да бъде 
устойчива на въздействието на 
изменението на климата и 
природните бедствия.
1.2.4 ЕФРР и КФ трябва да 
продължат да правят значителни 
инвестиции в инфраструктурата на 
държавите членки и регионите за 
изпълняване на изискванията на 
рамковата директива за водите1 и 
други приложими директиви. 
Съществуват и се появяват нови 
технологични решения, имащи за цел 
да допринасят към устойчиви 
действия, поради което ЕФРР трябва 
да продължи да предоставя подкрепа 
за изследвания в тази област. Такава 
подкрепа трябва да се стреми да 
допълва мерките, обхванати от 
програмата „Хоризонт 2020“. 
Финансиране за действия в областта 
на биологичното разнообразие може 
да се предоставя по ЕЗФРСР и 
ЕФМДР. ЕЗФРСР може също да се 
използва за предоставяне на помощ за 
управителите на земи, когато 
задължителните екологически 

                                               
1 ОВ №.......Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г.



PE491.157v02-00 98/120 AM\906345BG.doc

BG

изисквания водят до неравностойно 
положение за конкретни области.

1.2.5 Стремежът към устойчиво 
развитие не трябва да бъде 
техническо начинание. С цел да се 
гарантира, че тази цел се интегрира в 
работата по места на фондовете, 
обхванати от ОСР, управляващите 
органи трябва да зачитат тази цел 
надлежно и последователно през 
целия жизнен цикъл на програмата и 
трябва да предприемат по-активен 
подход за намаляването на вредните 
последствия за околната среда от 
намесите като, inter alia, 
предприемат следните действия:
а) насочват инвестиции към 
вариантите с най-голяма 
ефективност на ресурсите,
б) внимателно преценяват нуждата 
от инвестиции, когато тези 
инвестиции имат значително 
неблагоприятно въздействие върху 
околната среда,
в) възприемат по-далновиден подход 
при съпоставянето на разходите в 
рамките на жизнения цикъл на 
алтернативни методи за 
инвестиране, 
г) увеличаване на използването на 
екологосъобразни обществени 
поръчки,
д) насочване на инвестиции към 
достъпност за всички потребители, 
допринасяйки за среда без пречки за 
хора с увреждания.

1.3 Насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и на 
недискриминацията 
1.3.1 Държавите членки и регионите 
трябва да положат повече усилия за 
премахване на неравенства, за 
насърчаване на равенството между 
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мъжете и жените, както и за борба 
срещу дискриминацията по пол, расов 
или етнически произход, религия или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, на всички 
етапи от изпълнението на 
фондовете, обхванати от ОСР.
1.3.2 Държавите членки и регионите 
трябва да се стремят към равенство 
между мъжете и жените и трябва да 
предприемат съответните стъпки, 
за да предотвратят каквато и да 
било дискриминация по време на 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
операциите в програмите, 
съфинансирани от фондовете, 
обхванати от ОСР, и ясно да заявят 
действията за зачитане на този 
принцип в програмите.
1.3.3 По-голямо участие на жените на 
пазара на труда, както като 
служители, така и като 
работодатели, би подсилило 
икономиката на Съюза. 
Освобождаването на потенциала за 
такова увеличение в дейността чрез 
увеличаване на степента на заетост 
при жените е от критично значение 
за постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“ по 
отношение на заетостта. Поради 
това, трябва да се вземат цялостни 
мерки по отношение на пречките за 
жените на пазара на труда. 
Държавите членки и регионите 
трябва да гарантират, че в 
допълнение към ЕСФ, ЕФРР, КФ, 
ЕЗФРСР и ЕФМДР също финансират 
дейности, които насърчават 
икономическата независимост на 
жените, допринасят за постигане на 
подходящ баланс между 
професионалния и личния живот, и 
подобряват възможностите за 
жените в сферата на 
предприемачеството.
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1.3.4 Наблюдаването и оценяването 
на програмите ще помогне за 
измерване на въздействието от 
очаквания принос на фондовете, 
обхванати от ОСР, върху 
равенството между половете.

1.4 Достъпност
1.4.1 Всички продукти и услуги, които 
се предлагат на обществеността и 
които са съфинансирани от 
фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва да бъдат достъпни. По-
специално, гарантирането и 
насърчаването, с подходящи стъпки 
от страна на държавите членки, на 
среда, изградена без пречки, с 
екологични, транспортни, 
информационни и комуникационни 
технологии, е от съществено 
значение за целите на приобщаването 
на групите в неравностойно 
положение, включително хората с 
увреждания, в съответствие с 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания. 
1.4.2 От съществено значение е 
съответното удовлетворяване на 
нуждите на групите в неравностойно 
положение, с цел да им се даде 
възможност по-добре да се 
интегрират на пазара на труда и 
пълноценно да участват в 
обществото.
1.4.3 Държавите членки и регионите 
трябва да продължат да насърчават 
социално сближаване, наравно с 
икономическото и териториалното 
сближаване, измежду всички региони 
на ЕС, за да може стратегията 
„Европа 2020“ да постигне своите 
цели.

1.5 Демография
1.5.1 Приспособяването към 
демографските промени е едно от 
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основните предизвикателства пред 
държавите членки и регионите за 
следващите няколко десетилетия. 
Съчетанието от по-малък процент 
работещо население и по-голям дял на 
хората, излизащи в пенсия, ще 
натовари допълнително 
социалноосигурителните системи на 
държавите членки и ще попречи на 
икономическата 
конкурентоспособност на Съюза.
1.5.2 Демографските промени 
пораждат нови предизвикателства. 
Такива демографски процеси трябва 
да се изучават и посрещат по-
специално на регионално и местно 
равнище навсякъде, където започват 
да се проявяват различни тенденции в 
развитието. Държавите членки и 
регионите трябва да разчитат на 
фондовете, обхванати от ОСР, за 
разработване на специални 
стратегии за справяне с 
демографските проблеми и за 
създаване на възможности за 
развиване на „сребърната 
икономика“.
1.5.3 Подобряване на възможностите 
за работа за по-възрастните хора ще 
донесе множество ползи за хората, 
включително по-младите хора с 
увреждания, обществата и 
публичните бюджети. Държавите 
членки и регионите трябва да 
използват фондовете, обхванати от 
ОСР, за да предприемат действия за 
улесняване на приобщаването на 
всички възрастови групи. 
Възползването по най-добрия начин 
от всички налични човешки ресурси, 
включително чрез полагане на усилия 
за справяне с безработицата сред 
младежта, отразява една от 
неотложните задачи на фондовете, 
обхванати от ОСР, за допринасяне 
към максимализирането на 
потенциала на цялото население на 
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Съюза. Това ще бъде постигнато чрез 
подобряване на достъпа до 
минимални равнища и качество на 
образование и подобряване на 
структурите за социално 
подпомагане. Инвестициите в здравна 
инфраструктура също ще обслужват 
целта за продължителен и 
здравословен трудов живот за всички 
граждани на Съюза. 
1.5.4 При изготвяне на своите 
програми, държавите членки и 
регионите трябва да вземат предвид 
дългосрочните предизвикателства на 
демографските промени. В регионите, 
които са най-засегнати от 
демографски промени, те трябва да 
набележат мерки за:
а) подпомагане на демографското 
възстановяване чрез по-добри условия 
за семейства и подобрен баланс 
между професионалния и семейния 
живот; 
б) засилване на заетостта; 
повишаване на продуктивността и 
икономическата производителност 
чрез инвестиции в образование и 
изследвания;
в) наблягане върху адекватността и 
качеството на образованието и 
структурите за социално 
подпомагане;
и
г) гарантиране на икономически 
ефективно предоставяне на здравни 
грижи, социални услуги и дългосрочни 
грижи, включително инвестиции в 
инфраструктура.

1.6 Интегриран подход 
1.6.1 Интегриран териториален 
подход е от основно значение за 
ефективното реагиране на 
предизвикателствата, пред които са 
изправени държавите членки и 
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регионите. Тези предизвикателства 
са свързани с въздействията на: 
глобализацията; съображения по 
отношение на околната среда и 
енергетиката; проблеми във връзка 
със застаряване и демографски 
промени; технологична 
трансформация и търсене на 
иновации; и неравенство на доходите 
и социална сегрегация. Сложният и 
взаимосвързан характер на тези 
проблеми означава, че решенията 
трябва да бъдат интегрирани, 
многосекторни и многоизмерни по 
своята същност, за да имат успех. 
1.6.2 В този контекст, фондовете, 
обхванати от ОСР, дават 
възможност за съчетаване на 
потенциала на различни фондове на 
ЕС в интегрирани пакети, които са 
специално направени да отговарят на 
местни и регионални специфични 
нужди.
1.6.3 При разработване на своите
стратегии и програми, с оглед 
набелязване на най-подходящите 
интервенции, държавите членки и 
регионите трябва да отделят 
специално внимание на 
преобладаващи териториални, 
структурни и институционални 
характеристики като свързаност на 
въпросния регион, модели на 
заетостта и мобилност на 
работната сила; връзки между 
селата и градовете; местните 
взаимозависимости между 
различните сектори; културното 
наследство; застаряване и 
демографски промени; и т.н.
1.6.4 Държавите членки и регионите 
трябва да анализират какви са 
основните обществени 
предизвикателства, пред които са 
изправени. В отговор на тези 
предизвикателства, те също трябва 
да обмислят въпроса за това какви са 
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специфичните аспекти на 
благосъстоянието на техните 
граждани, които те желаят да 
повлияят и подобрят посредством 
политиката, и как да се проектира и 
изпълни тази политика в 
специфичния контекст на 
съответната държава членка или 
регион. 
1.6.5 За да насърчат добри политики, 
които са пригодени към специфични 
регионални нужди, държавите членки 
и регионите трябва допълнително да 
разработят интегриран 
териториален подход към 
проектиране и изпълнение на 
политики, вземайки предвид 
съответните контекстуални 
аспекти, но като се съсредоточат 
върху базата на следните централни 
елементи:
а) оценка на потенциала и 
капацитета за развитие на региона в 
рамките на стратегията „Европа 
2020“; 
б) оценка на предизвикателствата 
пред развитието, пред които е 
изправен регионът, и неговата 
способност да ги преодолее;
в) зачитане на съответния 
териториален мащаб и контекст за 
проектиране и изпълнение на 
политики, съгласно принципа на 
субсидиарност;
г) проектиране на процедурите на 
многостепенно управление, 
необходими за гарантиране на 
ефективно изпълнение на 
политиката;
д) избор на подходящи показатели за 
резултатите и последствията, 
които да се използват за наблюдение 
и оценяване на политиката.

2. Взаимодействия и координиране на 
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фондовете, обхванати от ОСР, с 
инструменти на други политики на 
ЕС

2.1 Въведение
2.1.1 С оглед постигане на оптимални 
резултати за устойчив растеж и 
развитие по места е важно да се 
координират всички политики и 
свързани инструменти на Съюза, 
които играят роля в постигането на 
икономическо, социално и 
териториално сближаване и по-добре 
балансирано териториално развитие 
в ЕС. Това също трябва да се отразява 
в по-добра координация между 
бюджета на Съюза и националните и 
регионалните бюджети на 
държавите членки при 
финансирането на общи политически 
приоритети, както и в подобрено 
вертикално сътрудничество между 
ЕС и национални и регионални 
структури.
2.1.2 Взаимодействието и 
координацията не предполагат 
използване на общи решения за всяка 
ситуация. В този контекст е 
необходимо да се предприеме по-
внимателен анализ на въздействието 
на политиките на Съюза върху 
регионите и върху сближаването, с 
цел да се насърчи ефективно 
взаимодействие и да се установят и 
популяризират най-подходящите 
средства на европейско равнище за 
подкрепа на местните и 
регионалните инвестиции.
2.1.3 Държавите членки и регионите 
трябва да гарантират съгласуваност 
в етапите на програмиране и 
изпълнение между интервенции, 
подпомагани от фондовете, 
обхванати от ОСР, и целите на други 
политики на ЕС. В тази връзка, те 
трябва да се стремят да:
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а) набелязват и използват взаимната 
допълняемост между различните 
инструменти на Съюза на 
национално и регионално равнище, 
както в етапа на планиране, така и 
по време на изпълнение. 
б) оптимизират съществуващите 
структури и, където е необходимо, да 
създават нови, които да улесняват 
стратегическото установяване на 
приоритети за различните 
инструменти и структури за 
координация на национално равнище, 
да избягват дублиране на усилия и да 
набелязват области, в които е 
необходима допълнителна финансова 
помощ.
в) използват напълно потенциала за 
комбиниране на помощ от различни 
инструменти за подпомагане на 
отделни операции и да работят 
тясно с лицата, отговорни за 
прилагането на други национални 
инструменти за осигуряване на 
последователни и интегрирани 
възможности за финансиране за 
бенефициерите.

2.2 Праграма „Хоризонт 2020“
2.2.1 От съществено значение е да се 
засили взаимодействието и 
допълняемостта между политиката 
на сближаване и програмата 
„Хоризонт 2020“, като същевременно 
се установи ясно разграничение на 
областите на намеса между тях.
2.2.2 По-специално, държавите 
членки и регионите трябва да 
разработят национална или 
регионална стратегия за научни 
изследвания и иновации за 
„интелигентно специализиране“ в 
съответствие с Националната 
програма за реформи. Тези стратегии 
трябва да бъдат разработени в тясно 
сътрудничество между национални 
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или регионални управляващи органи и 
органите, които са пряко свързани с 
програмата „Хоризонт 2020“, но също 
включвайки заинтересовани страни 
като университети и висши учебни 
заведения, местни промишлени и 
социални партньори. Що се отнася до 
достъпността и средата и услугите 
без пречки, заинтересованите страни, 
представляващи хората с 
увреждания, следва да участват в 
прилагането на иновативни 
стратегии, отразяващи нуждите на 
по-възрастните хора от гледна точка 
на налагане на идеята за „универсален 
дизайн“ за всички. Тези стратегии в 
областта на иновациите трябва да 
вземат предвид както действията, 
които са следствие от, така и тези, 
които са насочени към програма 
„Хоризонт 2020“.
2.2.3 Действията, насочени към 
„Хоризонт 2020“, за подготвяне на 
регионални участници в областта на 
научните изследвания и иновациите 
за участие в проекти на програма 
„Хоризонт 2020“ („път към върхови 
постижения“), ще бъдат 
разработени чрез изграждане на 
капацитет. Комуникацията и 
сътрудничеството между 
националните звена за връзка на 
програма „Хоризонт 2020“ и 
управляващите органи на фондовете, 
обхванати от ОСР, трябва да бъдат 
засилени, по-специално по отношение 
на избрани проекти по програма 
„Хоризонт 2020“, които не са били 
финансирани поради липса на ресурси.
2.2.4 Действията, които са следствие 
от „Хоризонт 2020“, трябва да 
предоставят средства за използване и 
разпространение на резултатите от 
научни изследвания и иновации, 
произтичащи от програмата 
„Хоризонт 2020“, на пазара, и могат 
да включват: пилотни и 
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демонстрационни съоръжения, 
доказване на концепции и 
финансиране на ранен етап, 
инкубатори, приложни изследвания, 
специфични промишлени способности 
и способности за технологичен 
трансфер, и помощ за клъстери.
2.2.5 Трябва да се предоставя 
съвместна подкрепа на национални и 
регионални органи за проектирането 
и изпълнението на такива стратегии 
в областта на иновациите, която 
може да включва: подкрепа за 
набелязване на възможности за 
съвместно финансиране на 
инфраструктура за научни 
изследвания и иновации от европейски 
интерес, насърчаването на 
международно сътрудничество, 
методологична помощ чрез 
партньорски проверки, обмяна на 
добри практики и обучение на 
територията на регионите.
2.2.6 Държавите членки и регионите 
трябва да обмислят следните 
допълнителни мерки, насочени към 
отключване на техния потенциал за 
върхови постижения и новаторство, 
по начин, който допълва и създава 
взаимодействия с програма 
„Хоризонт 2020“:
а) свързване на нововъзникващи 
центрове за върхови постижения и 
иновативни региони в по-слабо 
развити държави членки с лидери в 
съответната област на други места 
из Европа;
б) изграждане на връзки с иновативни 
клъстери и признаване на върхови 
постижения в по-слабо развити 
региони;
в) създаване на длъжност 
„председател/и/ на ERA“, за да бъдат 
привлечени изтъкнати учени;
 и
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г) подкрепа за достъпа до 
международни мрежи за отличили се 
изследователи и новатори.

2.3 LIFE
2.3.1 При всяка възможност трябва 
да се прилагат взаимодействия с 
инструменти на политиката на 
Съюза (както финансови, така и 
нефинансови), служещи за смекчаване 
на изменението на климата, опазване 
на околната среда и ефективност на 
ресурсите.
2.3.2 Тъй като програмите ще 
допринасят за целите на устойчив 
растеж чрез по-силен тематичен 
акцент и чрез засилен принцип на 
устойчиво развитие, 
взаимодействията, посочени в точка 
2.3.1, са присъщи на регулаторната 
рамка на фондовете, обхванати от 
ОСР.
2.3.3 Трябва да се преследват 
взаимодействия с LIFE, по-специално 
с интегрирани проекти в областта на 
природата (като услуги, предлагани 
от екосистемите, и биологично 
разнообразие), водите, отпадъците, 
въздуха, приспособяването към 
изменението на климата и 
смекчаване на последиците от него. 
Координацията с LIFE трябва да се 
гарантира чрез подпомагане на 
проекти, които са с допълващ 
характер, както и чрез насърчаване 
на използването на решения, методи 
и подходи, проверени в рамките на 
програмата LIFE.
2.3.4 Използването на оценки на 
въздействието върху околната среда 
(ОВОС), оценки на въздействието 
върху устойчивостта (ОВУ), 
стратегически оценки на околната 
среда (СООС) и други приложими 
инструменти, по-специално във 
връзка с качеството и разширяването 
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на средата и услугите без пречки, 
трябва да се насърчава с цел 
отчитане на загубата на биологично 
разнообразие и въздействията на 
изменението на климата върху 
териториалното планиране 
(включително макрорегионални 
стратегии) и вземането на решения 
на регионално и местно равнище.
2.3.5 Държавите членки и регионите 
трябва да популяризират зелената 
инфраструктура, екоиновациите и 
приемането на новаторски 
технологии с цел изграждането на по-
зелена икономика.
2.3.6 Изграждането на капацитет е 
предпоставка за изпълнението на 
тези дейности и трябва да засилва 
потенциала и да развива умения 
както при местните и регионалните 
органи, така и при партньорите.
2.3.7 Считайки, че 
предизвикателствата пред околната 
среда не спират пред 
административни граници, 
презграничното, междурегионалното 
и транснационалното 
сътрудничество между европейски, 
национални, регионални и местни 
органи по отношение на опазването 
на биологичното разнообразие и 
природните ресурси в регионите е от 
изключителна важност. По-добро 
използване на потенциала за 
териториално сътрудничество, 
обмен на информация, опит и добри 
практики би допринесло значително 
за постигането на цели, свързани с 
околната среда и изменението на 
климата.
2.3.8 Освен това, финансирането от 
фондовете, обхванати от ОСР, 
трябва да бъде координирано с 
помощта от програмата NER 300, 
която използва приходи от 
продажбата на търг на квоти за 
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емисии в рамките на Европейската 
схема за търговия с емисии.1

2.4 Еразъм за всички
2.4.1 Взаимодействията между 
фондовете, обхванати от ОСР, и 
програмата „Еразъм за всички“ 
трябва да бъдат засилени с цел 
максимизиране на въздействието на 
инвестирането в хора. Това 
инвестиране ще облагодетелства по 
съществен начин както отделни 
лица, така и обществото като цяло, 
чрез допринасяне към растежа и 
просперитета. „Еразъм за всички“ 
подпомага единствено 
транснационални проекти, като се 
има предвид, че политиката на 
сближаване има по-подчертано 
регионално измерение. Държавите 
членки и регионите са насърчени да 
изпробват инструменти и методи, 
произтичащи от транснационално 
сътрудничество чрез „Еразъм за 
всички“ и след това да ги приложат 
на своята територия чрез фондовете, 
обхванати от ОСР.
2.4.2 Комисията и държавите членки 
трябва да гарантират ефективно 
сътрудничество между политиката 
на сближаване и „Еразъм за всички“ 
чрез ясно разграничаване на видовете 
инвестиции и подпомаганите целеви 
групи. „Еразъм за всички“ ще 
съсредоточи своята подкрепа върху 
транснационалната мобилност без 
пречки с учебна цел на студенти, 
младежи и служители, независимо 
от техните увреждания; върху 

                                               
1 ОВ L 290, 6.11.2010 г., стр. 39–48 2010/670/ЕС: Решение на Комисията от 3 ноември 2010 г. за 
определяне на критерии и мерки за финансирането на демонстрационни проекти със стопански 
характер за безопасно от екологична гледна точка улавяне и съхранение в геоложки обекти на CO2, 
както и за финансирането на демонстрационни проекти за новаторски технологии за 
възобновяема енергия, чрез Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в 
Общността, въведена с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 
(2010/670/ЕС) ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32–46.
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стратегически партньорства между 
организации и институции в цяла 
Европа и върху действия, 
подпомагащи развитието и 
изпълнението на политики. 
Първичните инвестиционни 
приоритетни цели за политиката на 
сближаване ще бъдат: образование, 
обучение, свързано с пазара на труда, 
и мобилност на хората с увреждания 
и по-възрастните лица, които 
следват висше образование.
2.4.3 Освен това, ще бъдат 
постигнати по-добри резултати чрез 
насърчаване на допълняемост на 
финансирането за мобилност и 
финансирането на дейности, които 
интегрират най-добри практики и 
иновативни проекти, набелязани на 
равнище ЕС в рамките на „Еразъм за 
всички“. Националните агенции, 
създадени в рамките на тази 
програма, могат да допринасят за 
постигането на тази координация.

2.5 МСЕ + TEN-T, енергийни и 
телекомуникационни мрежи
2.5.1 С цел максимизиране на 
европейската добавена стойност, 
ЕФРР и КФ, трансевропейските 
мрежи и Механизма за свързване на 
Европа (МСЕ) трябва да бъдат 
планирани в тясно сътрудничество, 
за да се гарантира уреждането на 
оптимални връзки на различните 
видове инфраструктура (в 
транспорта, енергетиката и 
телекомуникациите) на местно, 
регионално и национално равнище, и в 
рамките на Съюза. Трябва да се 
гарантира максимален лостов ефект 
на средствата за проекти с 
европейско измерение и значимост за 
единния пазар, по-специално 
приоритетни транспортни, 
енергийни и цифрови мрежи. 
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2.5.2 Точно както националната 
инфраструктура трябва да се 
планира правилно, както чрез 
отчитане на развитието на 
презграничните връзки на Съюза, 
така и чрез развиване на връзки в 
регионите на държава членка, 
плановете трябва да бъдат основани 
на реално и прогнозно търсене на 
транспортни услуги и да набелязват 
липсващи връзки и участъци с 
недостатъчен капацитет. 
Инвестирането в регионална 
свързаност към всеобхватната 
мрежа и към основната 
трансевропейска мрежа на мрежата 
за транспортна инфраструктура 
(TEN-Т) трябва да гарантира, че 
градските и селските райони са 
облагодетелствани от 
възможностите, създавани от 
основните мрежи.
2.5.3 Приоритизирането на 
инвестиции, които имат въздействие 
отвъд определена държава членка, 
трябва да се координира с 
планирането на TEN-T, за да бъдат 
инвестициите от ЕФРР и 
Кохезионния фонд в транспортна 
инфраструктура напълно в 
съответствие с насоките на TEN-T, 
които определят транспортните 
приоритети на Съюза, включително: 
достъпността за по-възрастните 
хора, лицата с намалена подвижност 
и пътниците с увреждания, 
овладяването на 
предизвикателството на 
изменението на климата, бъдещото 
развитие на интегрирана мрежа TEN-
T и идеята за мултимодален коридор.
2.5.4 Бялата книга на Комисията за 
транспорта1 установява визия за 

                                               
1 „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно пространство — към 
конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите“ COM (2011) 144 
окончателен.
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конкурентоспособна транспортна 
система с ефективно използване на 
ресурсите, като подчертава, че в 
транспортния сектор е необходимо 
значително намаляване на 
парниковите газове. За фондовете, 
обхванати от ОСР, това означава 
наблягане върху устойчиви форми на 
транспорт и инвестиране в области, 
които предлагат най-голямата 
европейска добавена стойност, 
например трансевропейски мрежи. 
След като бъдат определени, 
инвестициите трябва да се 
приоритизират според техния принос 
към достъпността и мобилността 
без пречки, устойчивостта, 
намаляването на емисиите на 
парникови газове и Единното 
европейско транспортно 
пространство.

2.5.5 Държавите членки и регионите 
трябва да съсредоточат 
инвестициите в изграждането на 
нова инфраструктура и повишаване 
на капацитета на съществуващата 
инфраструктура чрез устойчиво 
обновяване.
2.5.6 По отношение на морския 
транспорт, пристанищата трябва да 
бъдат развивани като ефективни 
входни и изходни точки чрез пълна 
интеграция с наземната 
инфраструктура. Трябва да се дава 
приоритет на проекти, засягащи 
достъпа до пристанища и връзките с 
вътрешността на континента. 
Развитието на вътрешните водни 
пътища трябва да подобри техния 
принос към устойчиви европейски 
мрежи за товарен транспорт.
2.5.7 По-специално, трябва да има 
стремеж към допълняемост между 
инвестициите в инфраструктура от 
ЕФРР и Кохезионния фонд, под 
споделено управление, и от 
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Механизма за свързване на Европа 
(МСЕ), който е пряко управлявано 
средство с конкурентен подбор на 
проекти. МСЕ ще финансира проекти 
в основната мрежа (стратегически 
най-важните части от 
всеобхватната мрежа), които имат 
най-високата европейска добавена 
стойност и изглеждат най-сложни 
по отношение на TEN-T от гледна 
точка на изпълнение: липсващи 
презгранични връзки, основни 
участъци с недостатъчен капацитет
и мултимодални видове транспорт. 
Кохезионният фонд ще се 
съсредоточи върху проекти с висока 
европейска добавена стойност за 
премахване на участъците с 
недостатъчен капацитет в 
транспортните мрежи чрез 
подпомагане на инфраструктурата 
на TEN-T, както за основната, така и 
за всеобхватната мрежа. 
2.5.8 Кохезионният фонд и 
структурните фондове ще осигуряват 
местната и регионалната 
инфраструктура и връзките с 
приоритетните мрежи на Съюза 
също в областта на енергетиката и 
телекомуникациите.
2.5.9 МСЕ допълва Кохезионния фонд 
и структурните фондове, тъй като 
допринася за постигането на 
регионални и местни цели за развитие 
от гледна точка на инфраструктура, 
с цел доставяне на максимална 
добавена стойност за функционален, 
интегриран единен пазар и за 
социално, икономическо и 
териториално сближаване.

2.6 Инструмент за 
предприсъединителна помощ (ИПП), 
Европейски инструмент за съседство 
и партньорство (ЕИСП), Европейски 
фонд за развитие (ЕФР)
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2.6.1 Трябва да има стремеж към 
засилване на взаимодействията 
между външни инструменти и 
политиката на сближаване за 
подобряване на ефективността при 
постигането на множество цели на 
политиката на Съюза. По-специално, 
взаимодействията и допълването 
трябва да се надграждат по 
отношение на Европейския фонд за 
развитие, Инструмента за 
предприсъединителна помощ и 
Европейския инструмент за 
съседство и партньорство.
2.6.2 С цел по-дълбока териториална 
интеграция, взаимодействията 
между действията за териториално 
сътрудничество в рамките на 
политиката за сближаване и 
европейските инструменти за 
съседство трябва да се 
капитализират. Потенциалът за 
създаване на допълване между тези 
инструменти е най-силен по 
отношение на дейностите за 
презгранично сътрудничество. Поради 
това, държавите членки и регионите 
трябва да гарантират, че 
съществуващите дейности са 
свързани с новосъздадени европейски 
групи за териториално 
сътрудничество, имайки специално 
отношение към изграждането на 
капацитет на неправителствени 
организации, по-специално 
представителни организации, с цел 
достъп до фондовете, координиране и 
обмен на най-добри практики.

3. Механизъм за координация между 
фондовете, обхванати от ОСР

3.1 Държавите членки и регионите 
трябва да гарантират, че намесите, 
финансирани от фондовете, 
обхванати от ОСР, създават 
взаимодействия, и че интегрирането 
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води до намаляване на 
административните разходи и 
пречки по места.
3.2 Министерствата и 
управляващите органи, отговорни за 
изпълнението на фондовете, 
обхванати от ОСР, трябва да 
работят в тясно сътрудничество при 
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
договорите за партньорство и 
програмите. По-специално те трябва:
а) да набелязват области на намеса, в 
които фондовете, обхванати от ОСР, 
могат да се комбинират по допълващ 
начин за постигане на тематичните 
цели, установени в настоящия 
регламент;
б) да насърчават участието на 
управляващи органи, отговорни за 
един от фондовете, обхванати от 
ОСР, на други управляващи органи и 
съответни министерства в 
развитието на схеми за подпомагане 
за гарантиране на взаимодействия и 
избягване на припокривания;
в) да установят съвместни 
мониторингови комитети за 
програми, прилагащи фондовете, 
обхванати от ОСР, и разработването 
на други съвместни управленски и 
контролни процедури за улесняване на 
координацията между органите, 
отговорни за усвояването на 
фондовете, обхванати от ОСР.
г) да се възползват от съвместни 
решения за електронно 
правителство, насочени към 
кандидати и бенефициери, и 
„обслужване на едно гише“ за 
препоръки по отношение на 
наличните възможности за 
подпомагане посредством всеки фонд 
от фондовете, обхванати от ОСР.
3.3 Следва да се установи европейска 
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система за наблюдение за следене на 
усвояването на фондовете, обхванати 
от ОСР, и напредъка, осъществен по 
отношение на изпълнението на 
целите на „Европа 2020“, 
гарантирайки участие на 
партньорите, както е посочено в член 
5.

4. Приоритети за териториална 
координация (презгранична, 
транснационална и междурегионална)

4.1 При сътрудничество, което излиза 
извън административните граници и 
се опитва да преодолее естествените 
такива, има голям потенциал за 
регионално развитие, създаване на 
работни места и сближаване. 
Сътрудничество, основано на 
споделена необходимост в споделена 
територия, често е най-ефективно. 
4.2 Презграничното сътрудничество 
изхожда от разбирането, че много 
предизвикателства не спират пред 
административните граници. Един 
ефективен отговор изисква съвместно 
действие в дух на сътрудничество и 
споделяне на знания на подходящо 
териториално равнище. 
4.3 Освен това, внедреният 
потенциал на граничните региони 
може да бъде оползотворен чрез 
местно ориентирани мерки за 
подпомагане.
4.4 Двете съществуващи 
макрорегионални стратегии са 
проправили пътя за организиране на 
заинтересованите страни в 
съвместни действия на подходящо 
териториално равнище. 
Стратегиите са подобрили 
разбирането на необходимостта от 
сътрудничество при справянето с 
проблеми, които не могат да бъдат 
разрешени само от една държава 
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членка, като например почистването 
на Балтийско море или река Дунав. 
Макрорегионалните стратегии и 
други форми на териториално 
сътрудничество могат да бъдат 
подпомагани от ЕФРР и ЕСФ, а 
специфичните условия за подпомагане 
на макрорегионални стратегии 
трябва да се отбележат в 
програмите.
4.5 Преодоляването на пречки трябва 
да бъде част от програмирането на 
фондовете, обхванати от ОСР –
целите на съществуващите 
макрорегионални стратегии трябва 
да бъдат отразени в анализа на 
нуждите и установяването на цели за 
съответните оперативни програми 
от момента на фазата на планиране. 
Тези стратегии няма да са изпълнили 
своята цел, освен ако целите на 
макрорегионалните стратегии 
образуват част от стратегическото 
планиране в програмите на 
политиката на сближаване в 
засегнатите региони и държави 
членки.
4.6 В същото време, държавите 
членки и регионите трябва да 
гарантират, че програмите за 
териториално сътрудничество 
осъществяват ефективен принос към 
целите на стратегията „Европа 
2020“. Поради това, държавите 
членки и регионите могат да 
насърчават сътрудничество и също 
да изпробват, опитват и въвеждат 
нови решения, гарантирайки, че 
сътрудничеството се организира в 
подкрепа на по-широките цели на 
политиката. Когато е необходимо, 
териториалното сътрудничество 
трябва да се използва за обединяване 
на презгранично равнище на лицата, 
които вземат решения относно 
политиките, които да работят за 
преодоляване на общи проблеми.



PE491.157v02-00 120/120 AM\906345BG.doc

BG

4.7 Държавите членки и регионите 
трябва да разглеждат програмите за 
териториално сътрудничество 
предимно като полезни инструменти 
за преодоляване на пречки за 
сътрудничество, които на свой ред 
биха подпомогнали национални и 
регионални цели на политиката с 
въздействие отвъд областта на 
програмата.

Or. EN

Обосновка

Ефективното прилагане на партньорството и принципите на мониторинг не може да 
се осъществява без оправомощаване на партньорите, по-специално тези с ограничени 
човешки и финансови ресурси. Необходими са специални оценки на въздействието по 
отношение на достъпността с цел оценка на планираните действия и инвестиции. В 
този контекст достъпността без никакви съмнения следва да се включи като 
критерий за изпълняване с цел определяне на инвестиция, която е устойчива особено в 
условията на застаряващо общество. Идеята на универсалния дизайн също следва да 
се използва от гледна точка на достъпност и подход на оценяване като инвестиция в 
бъдещето.


