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Въведение

Работният документ описва накратко целите и обхвата на доклада относно 
изпълнението. Докладчикът също така формулира целите и работните хипотези и 
представя накратко основните въпроси, които следва да бъдат анализирани в доклада.

Доклад относно изпълнението

Докладите относно изпълнението анализират транспонирането на законодателство на 
ЕС в националното законодателство и неговото изпълнение и прилагане в държавите-
членки. В случая на политиката на сближаване правната рамка се състои от регламенти, 
които се прилагат пряко.

В този контекст докладчикът възнамерява да следва подхода, възприет при 
предходните доклади относно изпълнението на комисията по регионално развитие 
(REGI), по-конкретно това, че следва да се направи анализ, дали законодателството е 
приложено правилно в държавите-членки, и да се покаже начинът, по който държавите-
членки са разбрали и следвали стратегическите насоки на Общността при изпълнението 
на техните национални стратегически референтни рамки и оперативните програми.

Динамика

Този доклад е трети по ред. Първият доклад бе приет по време на шестия 
парламентарен мандат под заглавие: „Прилагане на регламента относно структурните 
фондове през периода 2007-2013 г.: резултатите от преговорите във връзка с 
националните стратегии за сближаване и оперативните програми”1 (Докладчик: 
Miroslav Mikolášik).

Вторият доклад по прилагането, докладчик по който беше Lambert van Nistelrooij, бе 
приет през 2010 г. под заглавие: „Доклад относно прилагането на взаимодействието 
между средствата, предназначени за изследвания и иновации, съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и Седмата рамкова 
програма за научни изследвания и технологично развитие в градовете и регионите, 
както и в държавите-членки и Съюза”2.

С публикуването на съобщението на Комисията „Политика на сближаване: 
Стратегически доклад за 2010 г. относно изпълнението на програмите за периода 
2007—2013 г.”3 най-после може да бъде извършен първият действителен анализ на 
процеса на изпълнение на оперативните програми.

Съобщение на Комисията

Докладът ще бъде разработен главно въз основа на следните два документа: 
горепосоченото Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и 

                                               
1 P6_TA(2009)0165
2 P7_TA-PROV(2010)0189
3 COM(2010)110
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Сметната палата, озаглавено „Политика на сближаване: Стратегически доклад за 
2010 г. относно изпълнението на програмите за периода 2007—2013 г.” (наричан по-
долу Стратегически доклад за изпълнението или СДИ) и Работния документ на 
службите на Комисията1, придружаващ Съобщението.

Стратегически доклади

Стратегическите доклади представляват нова характеристика на политиката на 
сближаване, въведена през настоящия програмен период. Целта на тези доклади, както 
се посочва в съображение 36 от Регламент 1083/2006 на Съвета2 (Общ регламент), е да 
се увеличи стратегическото съдържание и да се насърчи прозрачността на политиката 
на сближаване чрез интегриране на приоритетите на Общността.

Член 29, параграф 2и член 30, параграфи 1 и 2 от същия регламент създават правното 
основание на стратегическите доклади. Съгласно посочения регламент от държавите-
членки се изискваше да представят първите национални стратегически доклади до края 
на 2009 г .  Данните, представени в Стратегическия доклад за изпълнението, се 
основават на тези национални стратегически доклади.

Горепосоченият регламент също така предвижда, че Стратегическият доклад за 
изпълнението следва да бъде проверен от Съвета3 във възможно най-кратки срокове 
след публикуването му, като той също така се изпраща на Европейския парламент, на 
Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите с оглед 
улесняване на дебата в рамките на институциите на ЕС.

Цел

Политиката на сближаване представлява основния инструмент на Съюза за насърчаване 
на балансираното, хармонично развитие във всички 271 региона на ЕС. Последващата 
оценка на програмния период 2000-20064 показа напредъка, постигнат през 
предходните години по отношение на намаляването на икономическите, социалните и 
териториалните различия чрез създаване на нови работни места, осигуряване на помощ 
за трайно безработните, за хората с ниска квалификация и за най-уязвимите чрез 
увеличаване на растежа, изграждане на инфраструктура или подобряване на опазването 
на околната среда.

Изпълнението от страна на държавите-членки на стратегиите и оперативните програми 
за периода 2007-2013 г. е в междинен етап и вече са избрани много проекти. Поради 
това първият анализ на равнището на изпълнение на програмите, съфинансирани от 

                                               
1 SEC(2010) 360
2 Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна 
на Регламент (EO) № 1260/1999
3 Заключения на Съвета относно Стратегическия доклад на Комисията за 2010 г. относно изпълнението 
на програмите в областта на политиката на сближаване, 14 юни 2010 г.
4 Последваща оценка на програмите, свързани с политиката на сближаване през периода 2000-2006, 
съфинансирана от ЕФРР (цели 1&2), обобщен доклад, април 2010 г.
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структурните фондове (2007-2013) е от съществено значение за:

(1) изготвянето на обзор на конкретната ситуация приблизително 18 месеца след 
започването на изпълнението, като се направи оценка на равнището на изпълнение на 
приетите стратегии и на напредъка в постигането на целите;

(2) установяването на често срещани недостатъци в протичането на процеса и в 
области, в които са необходими реформи, както и отбелязването на най-добри 
практики.

Реалната картина е особено необходима в контекста на финансовата криза и 
последвалия икономически спад, както и с оглед на предстоящите преговори за 
бъдещия програмен период.

Докладът ще анализира настоящото изпълнение, но ще съдържа и подход, насочен към 
бъдещето. Целта му е да се направи положителна стъпка напред. Поради това ще бъдат 
формулирани препоръки, имащи за цел подобряването на изпълнението през 
настоящия програмен период, както и на структурата на политиката в периода след 
2013 г.

Работна хипотеза

В своята работна хипотеза докладчикът твърди, че политиката на сближаване 
продължава да доказва своето значение, като гарантира в особения контекст на кризата 
умерено, но насърчаващо подобряване на социално-икономическата среда, с 
присъщите различия на равнището на държавите-членки. 

Въпреки това докладчикът счита, че са необходими повече усилия в определени 
области, по-специално за засилване на действията по изпълнението, избягването на 
прекомерни закъснения, гарантиране на по-добра финансова дисциплина, подобряване 
на взаимодействието с други политики на ЕС.

Предложена структура на доклада

Докладът ще бъде изграден на основата на следните ключови въпроси:

1. Социално-икономически контекст:

2. Прилагане

2.1. Напредък, постигнат в областта на изпълнението на стратегическите насоки 
на Общността:

В рамките на всяка насока ще се разглеждат няколко теми от СНО: в една от следните 
насоки могат да се разглеждат актуални теми, включващи приоритетни теми или 
инвестиционни категории:

a) Насока: привлекателни места за инвестиране и работа
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b) Насока: подобряване на познавателната и иновационна дейност с цел 
постигане на растеж

c) Насока: повече и по-добри работни места
d) Териториално измерение

2.2. Напредък по постигането на набелязани приоритети съгласно Лисабонската 
стратегия по цели:

a) Сближаване
b) Регионална конкурентоспособност и заетост
c) Европейско териториално сътрудничество (ЕТС) 

3. Предизвикателства при изпълнението

Някои от основните проблеми са свързани с: използването на минимален набор от 
ключови индикатори, забавяния по определени теми на СНО, като железопътните 
превози, сравняване и обобщаване на данни, получени от държавите членки на 
равнището на ЕС. 

4. Намаляване на регионалните различия:

Ще се обърне внимание на напредъка, постигнат от новите държави-членки.

5. Отговор на икономическата криза

6. Създаване на взаимодействия и избягване на секторното разпиляване на 
регионални политически ресурси

7. Мониторинг и оценка

8. Добри практики

9. Заключения и препоръки за следващия програмен период

Работна методология и процедура

Целта на работния документ е да предизвика ползотворни разисквания с членове на 
комисията по регионално развитие. Поради това работният документ излага само 
първоначалната позиция на докладчика, която ще бъде доразвита в проектодоклада. 

Докладчикът възнамерява да работи в тясно сътрудничество с докладчиците в сянка, 
както и с докладчиците по становища относно този доклад на комисията по регионално 
развитие. (Комисията по бюджети, комисията по заетост и социални въпроси, 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията 
по транспорт и туризъм са решили да представят становища.)
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Освен това всички членове на комисията по регионално развитие са поканени да 
представят гледните си точки по време на разискванията с цел добавяне на 
конструктивни идеи към проектодоклада.


