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Цел и обхват на доклада по собствена инициатива

Настоящият работен документ предоставя основата за обсъждане на доклада по 
собствена инициатива, озаглавен „Готовност на държавите — членки на ЕС, за 
ефективно и навременно начало на новия програмен период в рамките на политиката на 
сближаване“. 

Подготовката на проектодоклада включва обсъждане с експерти на 23 септември в 
рамките на комисията по регионално развитие. Докладчикът е провел срещи с 
Комисията и Комитета на регионите и ще организира срещи с представители на 
държавите членки. Ще бъде изготвена и информационна бележка, отразяваща приноса 
на няколко държави членки по отношение на достигнатия от тях етап в подготовката за 
изпълнението на новата политика на сближаване. Въз основа на този първоначален 
обмен на идеи ще бъде изготвен проектодоклад.

В контекста на предстоящата дискусия докладчикът би искал да покани членовете на 
комисията по регионално развитие, както и външни лица, които имат интерес към 
темата, да се включат в подготовката на този доклад по собствена инициатива. В 
окончателния доклад докладчикът ще представи някои препоръки, основани на 
проведените дискусии по темата.

Настоящият работен документ очертава фокуса на доклада по собствена инициатива и 
подчертава някои конкретни въпроси за по-нататъшно обсъждане. 

Контекст

Европейският съюз е изправен пред сериозни икономически и социални 
предизвикателства, като държавите членки и регионите полагат усилия да възстановят 
икономиката и да излязат от кризата. В тези времена на икономическа несигурност 
средствата, отпуснати по линия на политиката на сближаване, могат да имат ценен 
принос, подпомагайки държавите членки и регионите да създават работни места, да 
увеличават своята конкурентоспособност и да насърчават устойчивото развитие. 

В предишните програмни периоди политиката на сближаване показа своята 
ефективност в постигането на целта си за намаляване на различията между регионите в 
ЕС, като насърчаваше европейската интеграция чрез инвестиции в инфраструктура, 
работни места и стопанска дейност. 

Реформа на политиката на сближаване

Реформата, която е в ход, има за цел да укрепи ролята на политиката на сближаване 
като основната политика на ЕС в областта на публичните инвестиции, насочени към 
създаване на стабилен и приобщаващ растеж. 

Политиката на сближаване е съгласувана с дългосрочния бюджет на ЕС —
многогодишната финансова рамка (МФР), която обхваща период от седем години. 
Сега, когато настоящата МФР приключва през 2013 г., а новата финансова рамка за 
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периода 2014—2020 г .  е почти одобрена, правилата, уреждащи политиката на 
сближаване, също са подложени на преразглеждане. 

Литовското председателство потвърди ангажимента си да завърши преговорите по 
законодателния пакет за програмния период 2014—2020 г. възможно най-скоро, което 
ни кара да се надяваме, че гласуването в Европейския парламент може да се състои
през есента на 2013 г .  След това Европейската комисия може да договори 
националните споразумения за партньорство и оперативните програми, така че 
средствата да бъдат отпуснати възможно най-скоро.

Преговорите между Парламента, Съвета и Комисията доведоха до множество промени 
в законодателството, засягащо бъдещата политика на сближаване, които са очертани в 
настоящия работен документ. Парламентът успя да договори множество съществени 
подобрения в пакета, включително по-голямо местно и регионално участие във фазите 
на планиране и изпълнение, повече гъвкавост и акцент върху въпросите, свързани с 
околната среда. 

Важни съображения за обсъждането 

Очевидно е, че към настоящия момент държавите членки се намират на различни етапи 
на развитие; някои отбелязват добър напредък и ще бъдат в състояние да представят на 
Комисията своите споразумения за партньорство и оперативните си програми в близко 
бъдеще, докато други изостават в този процес.

Възможните причини за това са многобройни. Ако държавите членки се намират в 
напреднал етап на подготовка, проектодокладът ще разгледа кои структура са вече 
налице, благодарение на които те са в състояние да достигнат въпросния етап. По 
отношение на държавите членки, чийто напредък е по-слаб, проектодокладът ще се 
съсредоточи върху пречките и проблемите, с които се сблъскват администрациите. 

Съществуват много фактори, с които би могъл да се обясни постигнатият напредък, и 
проектодокладът ще разгледа някои от тях, включително:

Грешките от периода 2007—2013 г.

През програмния период 2014—2020 г .  държавите членки ще се стремят да се 
възползват от успехите от предишния период, както и да потърсят решение за 
евентуалните неуспехи и проблеми, с които са се сблъскали. Държавите членки ще са 
направили анализ на предишната програма и резултатите от него ще обусловят етапите
на подготовката. Възможно е някои държави членки да възприемат съвсем различен 
подход в сравнение с предишния период на финансиране, като това може да означава 
забавяне на представянето на партньорските споразумения и оперативните програми.

Административното устройство

Размерът, административният капацитет и организационната структура могат да се 
различават в различните държави членки. Докато подготвителната работа в много 
държави членки може да бъде силно повлияна от местните и регионалните участници, в 
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други държави е възможно да съществува ограничен капацитет на поднационално 
равнище. Някои държави членки могат да създадат политически комитет или орган, 
който специално да следи за етапа на подготовка на следващия кръг от политиката на 
сближаване. 

Политическия контекст или икономическата ситуация в държавите членки

Трудните икономически обстоятелства или политическите промени, чието въвеждане 
представлява предизвикателство, ще окажат въздействие върху напредъка на всяка 
държава членка. Политическите и икономическите трудности биха могли да означават 
промени в приоритетите, като така в много от държавите членки политиката на 
сближаване се превръща в още по-важен инструмент за инвестиции.

Подход „отдолу–нагоре“ или „отгоре–надолу“

По-силният акцент върху партньорството в новите нормативни документи цели 
подобряване на ефективността и на успеха като цяло на политиката на сближаване. 
Някои държави членки биха могли да възприемат подход „отдолу–нагоре“, 
предполагащ по-широко участие на заинтересованите страни на поднационално 
равнище, докато други могат да предпочетат подход „отгоре–надолу“, обвързан с 
национални стратегии. 

Преговори по Регламента за общоприложимите разпоредби 

Регламентът за периода 2013—2020 г. представя по-силен и по-интегриран подход към 
средствата по линия на политиката на сближаване, което беше възприето като 
подобрение. По-силната интеграция ще доближи политиката на сближаване до 
гражданите и това ще гарантира, че средствата се насочват пряко към дългосрочните 
социални и икономически предизвикателства в Европа. Целта на един по-координиран 
подход към програмите за финансиране е да се гарантира, че проектите имат по-голямо 
въздействие и осезаеми резултати.     

Разбирането и адаптирането към тези промени би могло да доведе да известно забавяне 
при подготовката на договорите за партньорство и на оперативните програми. 

По-долу са изброени някои от ключовите промени:

 Обща стратегическа рамка (ОСР)
ОСР определя общи насоки по отношение на всички фондове на ЕС (ЕФРР, ЕСФ, 
Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР) за създаване на по-последователен и 
координиран подход, който да повиши в максимална степен ефективността на тези 
средства.

 Опростяване
Опростяването на подхода на всички етапи от програмния процес е изключително 
необходимо и се радва на всеобщо одобрение. Мерките, които гарантират, че 
процесът — от подбора на проектите до тяхното изпълнение — е опростен както за 
кандидатите, така и за управляващите органи, представляват важна и съществена 
част от новото законодателство. 
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 Тематична концентрация
Съгласуването на политиката на сближаване с целите на стратегията „Европа 2020“ 
може да бъде постигнато чрез тематична концентрация върху ограничен брой цели. 
Важно е към тази инициатива да се приложи гъвкав подход. 

 Споразумения за партньорство
Договорените между Комисията и държавите членки партньорски споразумения ще 
определят ангажиментите и приоритетите на националните правителства за 
постигането на целите на стратегията „Европа 2020“. Важно е местните и 
регионалните органи, както и други организации, да участват във всички фази на 
планирането и изпълнението.

 Условно обвързване 

Въпреки че в рамките на политиката на сближаване вече съществуват мерки за 
обвързване с условия, следващият програмен период ще се насочи към укрепване на 
ефективността на финансирането чрез обвързването му с изпълнението на 
определени критерии. Политическите, финансовите и административните 
последици от тези разпоредби за условно обвързване бяха обект на много дебати в 
процеса на реформата. 

 Финансови инструменти
Предложеното в новото законодателство по-широко използване на финансови 
инструменти ще насърчи нарастването на публичните и частните инвестиции във 
времена на оскъдни ресурси. Въз основа на опита от използването им в предишни 
периоди на финансиране по линия на политиката на сближаване финансовите 
инструменти ще предоставят подкрепа за инвестициите под формата на заеми, 
гаранции и др. и ще насърчат по-доброто изпълнение за постигане на по-значими 
резултати.

Докладчикът очаква с интерес дискусиите по настоящия работен документ, както 
и приноса на държавите членки и други участници във фазите на подготовката на 
проектодоклада. 


