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Въведение:

В настоящия работен документ накратко ще бъдат разяснени целта и обемът на доклада 
по собствена инициатива. Наред с това докладчикът анализира най-важните изводи и 
предложения на Комисията, формулира предварителни насоки и очертава структурата с 
най-важните въпроси, които трябва да бъдат разисквани в доклада.

Следващият доклад на Парламента преди всичко ще съдържа оценка на най-важните 
заключения на Комисията във връзка с Петия доклад за сближаване от гледна точка на 
Парламента и някои препоръки за в бъдеще. Докладът, изработен въз основа на 
настоящия работен документ, дава конкретни препоръки за регламентите във връзка 
със структурните фондове след 2013 г. и разяснява съответните последствия за 
многогодишната финансова рамка.

Докладът се основава предимно върху следните два документа:
 Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската 
инвестиционна банка, със заглавие „Заключения от петия доклад за 
икономическото, социалното и териториалното сближаване: бъдещето на 
политиката на сближаване“ (наричано по-долу Заключения)

 водещия документ „Инвестиране в бъдещето на Европа: Пети доклад за 
икономическото, социалното и териториалното сближаване“ (наричан по-долу 
Пети доклад за сближаване).

Относно Съобщението на Комисията (заключения):

Заключенията представляват отправна точка за процеса на консултации, който 
междувременно започна въз основа на Петия доклад за сближаване, и чиято 
кулминация ще се състои на 31 януари и 1 февруари 2011 г.

Още в самото начало Комисията изтъква, че политиката на сближаване има значителен 
принос за разпространяването на растежа и благоденствието в целия Европейски съюз.
По този начин успешно могат да бъдат намалени социалните и териториалните 
различия, които при други обстоятелства биха се засилили. Това става ясно особено 
когато бъдат взети под внимание трайните последици от кризата.

В тези тежки времена е нужно политика на сближаване да продължи да играе важна 
роля за постигане на растеж и едновременно с това за стимулиране на едно хармонично 
развитие на Съюза и неговите региони. В заключенията вниманието се насочва към 
необходимостта от общи усилия на европейско, национално, регионално и местно 
равнище. Независимо от това нарастващите глобални предизвикателства и 
необходимостта от влагане на всяко евро обществен разход по възможно най-полезния 
начин, могат да поставят изискване за определени реформи за целите на политиката на 
сближаване.

Стратегията „Европа 2020“ на Съвета на Европа от 3 март 2010 г., с чиято помощ ЕС 
трябва да съумее да отговори на взискателните предизвикателства на 21-ви век, 
представлява важен опит за съгласуване на отделните политики на Европейския съюз.
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Съгласуването служи за постигане на общите цели, ориентирани към интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.

Как правилно следва да бъдат определени трите измерения на растежа, върху които 
изрично се акцентира в стратегия „Европа 2020“ и които са от голямо значение за 
политиката на сближаване? Как, доколкото такова определяне е възможно, същите 
могат да бъдат приложени на практика, и каква конкретна роля би имала 
политиката на сближаване в този процес?

Без съмнение между политиката на сближаване и стратегията „Европа 2020“ 
съществува много тясна връзка. Тази взаимовръзка предоставя реална възможност за 
подпомагане на по-бедните региони на Европа в усилията им за догонване и дава шанс 
за превръщане на политиката на сближаване в движеща сила за растежа на целия 
Европейски съюз. Заедно с това не бива да се пропуска фактът, че и сега политиката на 
сближаване е тази, която има най-добрите и практически предпоставки да се превърне в 
успешен инструмент за осъществяване на целите на стратегията „ЕС – 2020“.

В заключенията като най-важни елементи се посочват: постигнатата полза на равнище 
ЕС, управлението на политиката на сближаване, подобряването на ефективността и 
опростяването на процедурите във връзка с политиката на сближаване и в крайна 
сметка структурата на политиката на сближаване. Всеки от тези елементи представлява 
важен стълб на бъдещата политика на сближаване и по тази причина ще получи 
отделно внимание както в настоящия работен документ, така и в съставения въз основа 
на него доклад.

Относно съдържанието на Петия доклад за сближаване

В следното кратко въведение към главните раздели докладчикът представя някои от 
посочените в началото въпроси във връзка със съдържанието, обобщава важни или 
противоречиви заключения и оценява първите резултати от доклада.

I. Икономическо, социално и териториално положение и тенденции в развитието

Стимулиране на конкурентоспособността и конвергенция

Независимо от факта, че регионалните различия са намалели значително, те все още 
съществуват. В този контекст може да бъде направен интересен извод, че в рамките на 
регионалното развитие е налице увеличаване на положителните аспекти и че 
стопанската дейност, присъща поначало за градските райони, обхваща и по-малко 
развити и често селски райони.

Докладчикът акцентира върху това, че като важен източник на растеж във всички 
региони на ЕС може да бъде посочен ръстът на производителността, който в по-
широк смисъл е обвързан с нововъведения и/или е бил обусловен от 
преструктуриране на заетостта в полза на сектори с по-висока добавена стойност.
За съжаление, в своя анализ Комисията пренебрегва импулсите на вътрешния пазар, 
които по принцип са решаващи за положителното регионално развитие. Докладчикът 
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счита, че завършването на свободното движение на стоки и свободното предоставяне 
на услуги, както и на свободното движение на работниците и служителите 
представлява ефективна регионална политика и вече традиционно допринася за 
премахването на различията в регионалното развитие. Политиката на сближаване и 
преструктуриране дава тласък на допълнителни импулси за регионите по смисъла на 
общоевропейските цели и отслабва дисбаланса в регионалното развитие.

Докладчикът приветства създаването на нов синтетичен индекс за иновативния 
потенциал чрез ГД „Регионална политика“, както и заключенията от новия индекс във 
връзка с конкурентоспособността на регионите (2010) и подчертава, че в рамките на 
развитието на регионите могат да бъдат променени и средствата, чрез които те най-
ефективно да подобрят своята конкурентоспособност.

Докладчикът е загрижен относно забележката на Комисията, че само един на десет 
региона е постигнал целта на стратегията „ЕС – 2020“ за инвестиране на 3% от БВП в 
научноизследователска и развойна дейност. Също както останалите количествени цели 
на стратегията „ЕС-2020“ тази цел трябва да бъде валидна за ЕС като цяло, като заедно 
с това се допусне, че поради различията в регионалните структури е възможно 
инвестирането в научноизследователска и развойна дейност и висше образование да не 
бъде еднакво, както и да не бъде задължително.

Наред с това следва да бъде потвърдено, че квалифицираността, по-специално 
човешкият капитал, са издигнати като най-важни фактори на растеж, което обаче от 
гледна точка на докладчика не следва да налага задължение за равномерно 
разпределяне на висшите учебни заведения. Наред с това от анализа става ясно, че 
инвестирането в нововъведения и образование може да стимулират растежа, но само 
тогава, когато са налице съответната инфраструктура (транспорт, широколентов 
интернет, енергетика) и съответните институции (балансирана съвкупност от 
публични инвестиции и финансово-политическа консолидация при прилагането на 
макроикономически мерки, услуги за електронно управление, трансгранично 
обучение), така че е наложително въвеждането на интегрирани мерки.

Гъстотата на магистралните пътища и качеството на пътнотранспортната мрежа
са показателни за значителните разлики, което в най-общ смисъл създава отрицателно 
впечатление във връзка с допускането до групата ЕС-12. Между ЕС-15 и ЕС-12 
съществуват сериозни различия при свързването на градските центрове посредством 
пътната мрежа и осигуряването на транспортна връзка. Както пътните, така и 
железопътните мрежи в множество региони на ЕС-12 се нуждаят от значителни 
инвестиции, така че да бъде постигнато сходно равнище на благоденствие, както в ЕС-
15. Докладчикът наред с това обръща внимание и на недостатъците в пътната 
инфраструктура на ЕС-15 в най-широк мащаб и декларира липсата на анализ на 
регионалното икономическо значение на транснационалните транспортни мрежи. Във 
връзка с енергетиката, на първо място става дума за повече енергийна ефективност, 
ефективно използване на енергийни системи от по-ново поколение и възобновяеми 
енергийни източници. Въпреки това почти липсват указания за това как структурните 
фондове биха могли да повишат стойността на енергийните инфраструктури в 
изоставащите региони.
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Подобряване на благосъстоянието и борба срещу социалното изключване

Демографските тенденции в ЕС ясно показват ръст на дела на възрастните хора от 
населението, който ще има влияние върху условията на трудовия пазар и търсенето на 
здравни услуги. По отношение на благосъстоянието на хората съществуват видими 
регионални различия, ясно разграничение може да бъде установено предимно в 
продължителността на живота и в процента на смъртните случаи вследствие на ракови 
и сърдечни заболявания. В слабонаселените области, предимно в по-слабо развитите 
държави-членки, достъпът до определени услуги като цяло е по-труден. Предмет на 
раздела са тенденциите на трудовия пазар и вниманието към драматичните 
последствия от кризата, поради които някои от държавите-членки са изправени пред 
процент на безработица от около 20%.

По отношение на факторите във връзка с бедността и социалното изключване делът на 
застрашеното от бедност население бележи значителни различия в отделните 
държави, като се има предвид, че преди кризата много средно- и източноевропейски 
държави-членки успяха да отчетат ръст на доходите на домакинствата. Активната 
борба с бедността означава осигуряване на широк достъп до квалификация, пазар на 
труда и здравни услуги за всички.

Подобряване на устойчивостта по отношение на околната среда

Посредством активна политиката по отношение на околната среда и климата 
държавните институции ще реализират решителен принос за увеличаване на 
енергийната ефективност в секторите на транспорта и на строителството, и в тази 
връзка могат да насърчат частните инвестиции. Освен това регионите могат да играят 
важна роля при стимулиране на използването на възобновяеми енергийни източници, 
въпреки че потенциалният капацитет на отделните области се различава по големина. В 
Южна Европа е най-ефективно да се развива добивът на слънчева енергия; 
допълнителен добив на вятърна енергия в екологичен и стопански аспект има смисъл 
преди всичко по бреговете на Атлантическия океан и Северно море.

Независимо от факта, че много региони успяха да изпълнят изискванията на 
европейските директиви в областта на околната среда благодарение и на политиката на 
сближаване, в областта на управление на дейностите по управление на отпадъците и 
пречистването на градските отпадни води все още съществува сериозна необходимост 
от предприемане на съответни действия. Наред с това следва да се отбележи, че до 
момента инвестиции са правени без ясни цели за дългосрочно финансиране.
Следователно дългосрочното планиране трябва да бъде по-реалистично. Докладчикът 
би искал да проследи как области, които представляват важна предпоставка за 
ефективното прилагане на политиката на сближаване могат възможно най-изгодно да 
създадат добре определени и подходящи стимули за реформи.

Въпреки че множество градове продължават да страдат от лошото качество на 
атмосферния въздух, животът в град с по-ниско потребление на електроенергия за 
пътуване и по-малко запечатване на почвата, което като цяло се отнася по-скоро за по-
компактните градове, отколкото за градовете с по-голяма площ.
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II. Политика на държавите-членки и сближаване

Целите на стратегия „ЕС 2020“ ще бъдат постигнати само когато регионалната, 
националната политика и политиката на Общността бъдат хармонизирани и бъде 
запазена собствената отговорност на различните равнища. Изискването за 
координиране на политиката на държавите-членки за целите на сближаване е заложено 
дори в член 175 от ДЕО. Докладчикът приветства анализа на основните разлики по 
отношение на държавните разходи и включването на местните и регионални органи в 
публичните инвестиции. Особено практическо значение има разбивката на публичните 
инвестиции на равнище NUTS II и техният принос към развитието на политиката на 
сближаване (която така детайлно е проведена за първи път).

Докато някои държави-членки се концентрират върху преодоляването на регионалните 
различия, други поставиха акцента върху конкурентоспособността на национално 
равнище. Независимо от избрания подход все повече се залага на ендогенния 
потенциал за развитие, като е налице възползване от предимствата в конкурирането на 
съответните региони, вместо да се отстраняват недостатъците на даден регион.

Около две трети от публичните инвестиции в ЕС се извършват от местните и 
регионални органи, чрез което отново става ясно какъв решителен принос реализират 
местните и регионалните органи по отношение на целите на политиката на сближаване 
и стратегията „Европа 2020“. Въпреки това в частта за децентрализиране на 
разходите не се посочва какви правомощия за разпореждане с тези разходи имат 
органите.

Между публичните инвестиции и планирания растеж се наблюдава положителна 
съотношение, т.нар. конвергенция. Следователно при публичните инвестиции и 
политиката на сближаване акцентът трябва и занапред да пада върху по-малко 
развитите области. Обезпокоително е, че дължащото се на кризата повишаване на 
обществената задлъжнялост ще се окаже спирачка за публичните инвестиции в 
повечето държави-членки. То би могла да продължи да засилва значението на 
европейските средства за стимулиране в полза на регионите, което вече категорично се 
потвърждава чрез европейското съфинансиране на пакетите за данъчно стимулиране. 
От гледна точка на Комисията увеличението на неразплатените задължения, получено в 
резултат на това, налага необходимост от преразглеждане на правилата за 
съфинансиране. Докладчикът счита, че те трябва да съдържат и облекчения с цел 
активиране на частен капитал. 

За максимализиране на ефекта от политиката на сближаване са необходими структурни 
и институционални реформи на национално равнище. За съжаление тези реформи 
протекоха относително тромаво и неравномерно. От особено значение за 
сближаването са областите „Научни изследвания, развойна дейност и иновации“, 
рамковите условия за предприятия, вътрешен пазар и конкуренция, програмата за по-
добро регулиране и за трудовия пазар. В тази връзка докладчикът поздравява 
държавите-членки за взетото решение за приемане на по-сближаващ и по-комплексен 
набор от политики в областта на научните изследвания, развойната дейност и 
иновациите, който ще позволи на политиката на сближаване да започне да играе по-
голяма роля. Напредък е отбелязан в модернизирането на висшето образование и 
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насърчаването на частния сектор, особено при средните и малки предприятия. Въпреки 
това във всички области, и най-вече в политиката по отношение на конкуренцията, 
съществува нужда от по-нататъшни действия.

Предложението е, политиката на сближаване да бъде по-тясно обвързана с 
макроикономическите цели, като и със структурни и институционални реформи:

 Макроикономическите условия, които понастоящем е валидни за Кохезионния 
фонд, следва да бъдат разширени;

 необходимо е да се направи проверка дали условията могат да бъдат 
приложени и за други цели, като например свързаните с политиката на 
сближаване структурни и институционални реформи.

III. Други европейски политики и сближаване

Петият доклад за сближаване представя принципен и подробен обзор на регионалното 
въздействие на редица политики на ЕС, обобщени според регионалното им измерение. 
В някои политически области неравномерното в пространствено отношение 
въздействие изисква предприемането на конкретни стъпки за гарантиране на 
равномерно разпределяне на разходите и ползите. Следователно е наложително да бъде 
изградено ясно съзнание за регионалното въздействие: Териториалното въздействие 
би трябвало да бъде схематизирано още по време на изграждането на политиката или, 
като алтернатива, във външната последваща оценка на съответните мерки би могла да 
бъде включена оценка на регионалното въздействие. 

Докладчикът приветства предложението Комисията да положи усилия за постигане на 
по-силен акцент върху регионалното измерение в своята оценка на въздействието, и 
държавите-членки да разработят собствени подходи в тази връзка. Процедурите в тази 
област следва да претърпят по-нататъшно развитие, а резултатите от проучване на 
ЕPSON относно въздействието на специфични политики върху определени региони би 
трябвало да оформят основа за предприемане на по-нататъшни мерки.

Освен това докладчикът потвърждава, че в контекста на целите за постигане на 
сближаване и растеж е важно подобряването на инфраструктурата да бъде 
комбинирано с инвестиции в образованието, предприемачеството и иновациите. Наред 
с това е желателно програмите за научноизследователска и развойна дейност, 
политиката на сближаване и програмите за развитие на селските райони да се 
провеждат едновременно в регионите. Само по този начин иновационните импулси на 
ЕС могат да се наложат по-мащабно в съответствие с европейските цели.  

IV. Въздействие на политиката на сближаване

Както беше установено в рамките на външната последваща оценка за периода 2000-
2006 г., благодарение на политиката на сближаване в „Цел-1-Региони на ЕС-15“ беше 
възможно да се създадат 1 милион работни места и да се покачи БВП с 10%. 
Приблизително 10 милиона души годишно получават образование; над 23 милиона са 
били включени към събирането на отпадни води и съоръженията за пречистване на 
отпадни води. От макроикономическите експериментални симулации се вижда, че 
в крайна сметка политиката на сближаване като цяло е повишила БВП на ЕС. 
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През актуалния програмен период планираните в рамките на политиката на сближаване 
инвестиции в област „Предприемачество и иновации“ възлизат на около 79 милиарда 
евро, в област „Транспорт“ на 76 милиарда евро – главно в ЕС-12, в област „Човешки 
капитал“ възлизат на 68 млрд. евро и в област „Опазване на околната среда“, 62 
милиарда евро.

Инвестициите за изграждане на пътища в ЕС-15 приключиха доста успешно и 
понастоящем следва да се концентрират върху форми на транспорт (железопътен 
транспорт, местни транспортни системи), които щадят околната среда. Наред с това 
докладчикът препоръчва фокусът да бъде поставен върху общоевропейски значими 
мерки по разширяване и възстановяване, както например изграждане на свързващи 
отсечки на сухоземни и водни пътища, като в същото време в ЕС-12 и преди, и сега 
подобряването на всички транспортни съоръжения е приоритет. 

Също така беше анализирано въздействието на политиката на сближаване върху 
селските райони, при което беше установено, че тази политика допринася за 
подобряване на достъпа до услуги, а с това и за подобряване на условията на живот и 
на хармоничното териториално развитие.

Активното участие на пряко засегнатите лица на местно и регионално равнище
при много проекти беше отчетен като най-важният фактор, който допринася за техния 
успех и представлява заслуга от решаващо значение за политиката на сближаване. Във 
връзка с принципа на партньорство резултатите от оценките сочат, че в периода 2000–
2006 г. в ЕС-15 е отбелязан значителен напредък, докато в ЕС-10 е налице 
необходимост от още действия. Като общо правило, партньорството в програми на 
ЕС беше по-ясно изразено, отколкото при програми, провеждани в отделните 
държави.

Интересно е, че административните разходи на политиката на сближаване не са 
по-високи от разходите по програмата за финансиране на други международни 
организации, въпреки че разходите и индивидуалните нужди в отделните държави-
членки са различни. Прилагането на европейското законодателства повишава 
административните разходи само в незначителна степен, когато обаче националните 
задължения превишават задължителния размер, бюрокрацията може да се 
увеличи значително.

Набелязани бяха няколко области, в които трябва да бъдат направени подобрения. По 
този начин недиференцираното отпускане на финансова помощ за предприятия беше 
допълнително реформирано, като се разширява с предлагането на специални 
финансиращи инструменти (заем, рисков капитал, субсидии за изграждане на мрежи и 
т.н.).

Наред с това от оценката стана ясно, че (в практически всички инвестиционни области)
разпределянето на средствата за подпомагане погрешно е заемало приоритетна 
позиция за сметка на постигането на заложените в програмите цели.
Мониторингът е много повече ориентиран към приоритетни завършени обекти 
(построени пътища в километри, брой мерки за повишаване на образованието), вместо 
към търсеното въздействие (приноса на новите транспортни пътища за регионалното 
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развитие, осигуряването на работни места в резултат на мероприятията за повишаване 
на квалификацията).  Следователно в бъдеще целите трябва да бъдат формулирани по-
конкретно, да бъдат концентрирани върху малък брой приоритети и оценявани 
посредством по-ясни критерии.

В Петия доклад за сближаване по-специално се предлага въвеждането на 
съпоставителна оценка на въздействието, анализ на разходите и ползите, обсъждане с 
пряко засегнатите лица и качествени методи, като например проучване на отделни 
случаи. От държавите-членки се очаква, наред с мерките на Комисията в тази област, да 
направят и собствени оценки.
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Предложена структура на доклада

Предлага се докладът да бъде съставен при спазване на следната структура. 

1. Оценка на заключенията от Петия доклад за сближаване
(за приключения финансов програмен период 2000–2006 и средносрочна 
оценка на текущия период 2007–2013)

o Постигане на целите
o Програмни документи и програмна отчетност
o Оценка на контрола и ефективността

Политиката на сближаване представлява най-важният инструмент на Съюза за 
насърчаване на равномерното и хармонично развитие на всички негови 271 региона.
Външната последваща оценка за програмен период 2000–20061 отбелязва напредък в 
посока към намаляване на стопанските, социалните и териториалните различия.
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. Докладът 
ще анализира настоящото изпълнение, но ще съдържа и подход, насочен към бъдещето.
Целта му е да се направи положителна стъпка напред. Следователно ще бъдат 
формулирани съответни препоръки, благодарение на които да се подобри прилагането 
в текущия програмен период.

2. Бъдещето на структурните фондове

Акцентът в доклада ще бъде поставен върху първите конкретни препоръки във връзка с 
бъдещето на политиката на сближаване и преструктуриране. Заключенията на 
Комисията от Петия доклад за сближаване ще представляват обект на повторно 
разглеждане при следната структура на съдържанието:

2.1. Цел и съдържание на политиката на сближаване:

2.1.1. Перспектива: Глобални и европейски рамкови условия

Европейската регионална политика следва да бъде изградена в контекста на глобалното 
развитие. Докладът има за цел да постави на дневен ред следните въпроси:

(1) Кои глобални предизвикателства поставя пред себе си Европейската общност през 
идните години?
(2) Какви възможности се откриват пред регионите благодарение на все по-
интензивното глобално разделение на труда и напредъка на информационните 
технологии?
(3) С какво европейските региони могат да допринесат за ефективното използване на 
ресурсите и опазването на климата? Как те самите са засегнати от демографския 
развой, от явленията в околната среда и от влиянието на финансовата криза и 
глобализацията?

                                               
1 Външната последваща оценка  за програмния период 2000–20061 отбелязва напредък в 
посока към намаляване на стопанските, социални и териториални различия.
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(4) Къде и с какво може да допринесе политиката на сближаване за правото на равни 
възможности в регионалното развитие?

2.1.2. Относно Европейската добавена стойност

Политиката на сближаване, отбелязвана по-рано като солидарна общност и политика на 
растеж, продължава да носи ползи, които са от особено значение за целия континент.
Тя ще продължи и занапред да следва целите на Договора от Лисабон за преодоляване 
на различията в развитието на отделните региони и изоставането на по-малко развитите 
области, с което вече значително допринася за изпълнението на стратегия „ЕС-2020“.
Въпреки това от гледна точка на бъдещите предизвикателства и предвид приемането на 
задължителните бюджети за структурните фондове е нужно точно да се определи 
понятието „европейска добавена стойност“, което да бъде откроено достатъчно ясно.

Ако недостатъците/ предизвикателства важат за всички региони на Европа в еднаква 
степен (опазване на околната среда, демографски развой, повишаване на 
квалификацията), то това не е обвързано с общоевропейската политика на отговорност.
Това, че нациите или регионите имат сходни проблеми, не означава, че Европа 
автоматично е отговорна за разрешаването им. Именно в някои от ключовите области 
на стратегията „ЕС-2020“ (по-малко деца, които не посещават училище , повече 
висококвалифицирани дипломанти, по-голяма заетост, по-малко бедност, повече 
инвестиции в околната среда на местно равнище) докладчикът открива приоритетно 
заложена политическа отговорност на национално или дори регионално, респективно 
на местно равнище.

Тук може да бъде от полза едно по-прецизно определение за европейската добавена 
стойност на инвестициите. В своите заключения Комисията все още не дава достатъчен 
тласък за това, тъй като по-скоро прави анализ на една много усложнена добавена 
стойност въз основа на програмни процедури, без в достатъчна степен да описва 
съдържанието й. Затова докладът ще се отклони от формалната структура на 
заключенията на Комисията и ще се посвети първо на следните въпроси:

(5) Как Европейската регионална политика може да подпомогне непосредствено и 
ефективно усилията за подпомагане на икономическото възстановяване и растежа 
на национално и регионално равнище?
(6) Къде е мястото на регионалното измерение на общоевропейските цели?
(7) Къде е мястото на европейската добавена стойност при използването на 
средствата от Кохезионния фонд? Как да бъде определена тя?
(8) Какъв може да бъде приносът на европейските региони към постигане на целите 
от „ЕС-2020“?

2.1.3. Относно определяне на акцентите при инвестициите

От дискусията около общите (стопански, социални и свързани с околната среда) 
предизвикателства и европейската добавена стойност на политиката на сближаване 
могат да бъдат изведени бъдещите акценти при инвестициите. Тук докладчикът 
приветства препоръката на Комисията от нейната външна последваща оценка на 
политиката на сближаване, че е наложително по-силно концентриране на средствата с 
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цел достигане на критична маса и постигане на чувствително въздействие. Бъдещето 
трябва да бъде подсигурено, така че държавите-членки и регионите да концентрират 
средствата, предоставени от ЕС, а също и националните средства, единствено 
върху приоритетите, определени на фона на настоящите предизвикателства.

Предвид тези предварителни разсъждения докладът ще постави следните въпроси:

(9) В кои политически области е наложително концентрирането на европейски 
подходи за постигане на целите на стратегия „ЕС-2020“, целите за регионално 
развитие и за намаляване на различията между регионите?
(10) Как една европейска процедура може да бъде обединена с принципите за 
национален суверенитет и разбирането за регионално самоуправление?

2.1.4. Съдържание, целева структура и рамка на програмните документи

Съгласно структурата, описана в Петия доклад за сближаване и в заключенията, 
политиката на сближаване занапред ще обхваща всички европейски региони, а 
утвърдената целева структура (1: конвергенция, 2: конкуренция и заетост 3:
транснационално сътрудничество) принципно ще бъде запазена. Същата обаче трябва 
да бъде по-ясно формулирана, като бъдат посочени връзките със съответните 
бюджетни редове. Това ще бъде обект на подробно разглеждане в доклада.

От гледна точка на Комисията политиката на сближаване следва да бъде доразвита като 
интегрирана политика въз основа на следните основни елементи:
- приета с решение на Комисията обща стратегическа рамка с акцент върху 
инвестициите, която да обхваща Кохезионния фонд, Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд, Европейския фонд за рибарство и Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони;
- партньорство за развитие и инвестиции (за политиката на сближаване), което да 
замени досегашните стратегически рамкови планове за всяка страна поотделно и да 
бъде договорено между държавите-членки и Европейската комисия;
- оперативни програми, които, както през текущия програмен период, да бъдат най-
важният инструмент за превръщане на стратегическите документи в конкретни 
инвестиционни приоритети.

Тези три предложения представляват гръбнака на предложението на Комисията в тази 
връзка. Независимо от това, по отношение на целите и структурата на средствата 
следва да бъдат взети предвид и други аспекти, които ще бъдат разгледани в доклада:
(11) Както и през текущия програмен период финансовата помощ трябва да бъде 
разпределена между регионите въз основа на равнището на икономическото им 
развитие, измерено в БВП на глава от населението (при изграждането и прилагането 
на политиките на ЕС на следващо равнище на вземане на решение би могло да бъдат 
приети допълнителни инструменти или показатели). Как би могъл да изглежда такъв 
модел?
(12) Как да бъде гарантирано, че реформите в програмата и нейните процедури са 
обвързани принципно с целта за намаляване на административните разходи?
(13) Как някогашните области с най-висока степен на подпомагане, които въпреки 
това продължават да имат отрицателни регионални характеристики (напр. 
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намаляването на броя на населението), могат да получат специално внимание при 
разпределянето на необходимото преходно подпомагане?
(14) Налага ли се от съображения във връзка с политиката на сближаване да бъде 
обособена междинна категория между Цел 1 и Цел 2?
(15) Инвестирането на средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за 
регионално развитие са многостранно обвързани с едни и същи цели. Има ли смисъл 
ефективността на финансиране да бъде повишена чрез опростяване на структурата, 
която би могла да обхваща обединение между Кохезионния фонд и Европейския фонд 
за регионално развитие? Би ли могъл въпреки това един уедрен фонд да допринесе за 
задължителното подобряване на инфраструктурата в по-малко развитите части на 
ЕС? Би ли била изпълнима една такава цел на бъдещата политика на сближаване, а 
именно инвестициите в инфраструктура да бъдат обвързани по-силно с инвестиции в 
образование, предприемачество и иновации?
(16) Комисията се стреми към реформиране на инструментите за финансиране. Най-
важното подпомагане трябва да бъде допълнено в по-голяма степен със средства от 
заеми и фондове.  Доколко могат да бъдат приложени новите видове финансиране и 
под каква форма? Трябва ли да бъде използвана най-простота такава (кредити), за да 
бъдат намалени по този начин административните разходи? Може ли да се мисли за 
по-малко директни мерки, като например консултиране и подкрепа на клъстерите?
(17) Как може по-точно да се определи Европейският социален фонд с ролята си в 
рамките на интегрираната структура и финансирането на политиката на 
сближаване? Как може да бъде постигната по-голямо съгласуваност между ЕСФ и 
другите структурни фондове (предимно ЕФРР)? Как може да бъде подобрено 
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР и да бъдат създадени условия за кръстосано 
финансиране с цел улесняване на интегрираното градско развитие?
(18) Как от гледна точка на политиката на сближаване може да бъде подобрено 
партньорството между града и селото, на което в доклада ще бъдат посветени 
изрични разсъждения като възможност за хармонично развитие? Как може да бъде 
гарантирано по-добро взаимодействие между развитието на селските райони и 
мерките на политиката на сближаване, напр. чрез хармонизирането на правила?
(19) Как мерките във връзка с политиката по отношение на градовете да бъдат 
формулирани конкретно в документите относно програмното планиране и дали 
интегрираните планове за развитие на градските райони да станат задължителна 
предпоставка за съфинансиране от ЕС на проекти в градските райони?
(20) Политиката на сближаване ще продължи да насърчава трите аспекта на 
териториално сътрудничество, т.е. трансграничен, транснационален и 
междурегионален аспект. Как може да се подобри връзката с другите цели на 
политиката на сближаване и преструктуриране?

2.1.5. Териториално сближаване

Договорът от Лисабон прибави към териториалното сближаване и целите на 
икономическото и социалното сближаване. Независимо от това, че така яснотата и 
програмирането на политиката на сближаване на ЕС все повече убягват на 
европейското населените и се засилва объркването по отношение на целевите 
структури и програмата дори сред потенциалните бенефициери, инвестирането в 
регионално сближаване от край време представлява практикувана европейска политика 
на преструктуриране; именно това се случва в контекста на целите за постигане на 
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икономическо и социално сближаване. Под този надслов Комисията вижда по-
специално нови подходи за градско развитие и за макрорегионални стратегии. В 
доклада следва да бъдат разяснени следните въпроси:

(21) Как политиката на сближаване на ЕС може да напътства създаването на 
стратегии за иновативно развитие на градските райони?
(22) Макрорегионалните обединения оправдават ли изискванията за отделяне на 
собствени, определени за тази цел средства?
(23) Глобалното отпускане на средства на регионално равнище представлява ли 
подходящ инструмент?

2.1.6. Политики за добросъседство и разширяване

На тази тема в Петия доклад за сближаване са посветени достатъчно разсъждения.
Европейският инструмент за добросъседство и партньорство (ИЕПС) и Инструментът 
за предприсъединителна помощ (ИПП) заемат значимо място в политиката на 
сближаване, тъй като чрез тях се отпускат предимно средства за трансгранично 
сътрудничество с държави извън Европейския съюз. ИПП е от полза за кандидатите за 
присъединяване в по-нататъшната подготовка във връзка със съдържанието и 
организацията на политиката на сближаване. Присъединяването наред с това, разбира 
се, има отражение върху съществуващите структури за подпомагане и интензивността 
на отпускане на средства. Докладът ще си постави следните въпроси:

(24) Трябва ли за предвидените в политиката за добросъседство и разширяване 
компоненти на регионалното развитие и занапред да бъде на разположение 
Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), който да предпоставя като 
условие присъединяването на дадена държава към Европейския съюз?
(25) Какви последствия имат успешните преговори за присъединяване за 
преориентирането на съществуващата политика на сближаване? Дали ЕС, следвайки 
своите критериите за присъединяване, ще оцени своя капацитет на приемане и от 
гледна точка на политиката на сближаване? Парламентът и Комитетът по 
регионално развитие участват ли в достатъчна степен в тези процедури?

2.2. Нова програма на политиката на сближаване: стимули, условия, 
ориентиране към постигане на резултати

Новата система за управление на икономическата политика на Европейския съюз от 
гледна точка на Комисията изисква нови обвързващи определения относно условията и 
стимулите за реформи, които да бъдат осъществени от държавите-членки с цел 
гарантиране на ефективно използване на средствата за подпомагане в области, които са 
директно свързани с политиката на сближаване.

За следващия програмен период този вид макроикономически условия трябва да 
бъдат разширени, т.е. тя трябва да обхващат не само Кохезионния фонд, а и други 
структурни фондове, които ще бъдат част от планираното преструктуриране на 
политиката на сближаване.
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Би трябвало да бъдат въведени нови определения относно условията, които да създадат 
стимули за реформи. С това държавите-членки ще имат задължение да проведат 
необходимите реформи. При управлението на този процес се постига правилното 
съотношение между административните способности на Комисията и политическото 
ориентиране и надзор от страна на Съвета.

(26) Как конкретно трябва да изглеждат изискванията на ЕС за национални реформи 
с цел ефективно разходване на средствата от Кохезионния фонд, без да бъдат 
накърнени правомощията на държавите-членки?
(27) Какъв принос може да има политиката на сближаване към дисциплинирането на 
допусналите висок дефицит държави?

Във вече споменатата обща стратегическа рамка могат да бъдат заложени основните 
принципи за намеса в контекста на условията. Тези принципи трябва да предоставят 
достатъчно свобода на действие за приспособяване към националните и регионални 
особености, което е от особено значение за политиката на сближаване. На тази основа в 
програмните документи следва да се договарят специфични обвързващи условия при 
започването на програмния период в директно обвързаните с политиката на сближаване 
области (т.е. партньорството за развитие и инвестиране и оперативните програми) 
според институционалния контекст с всяка държава-членка, респ. всеки регион,  като 
това става в рамките на координиран подход с всички съответни области на политиката 
на ЕС.

Предложените нови условия могат да помогнат за приближаване до идеята за 
европейска добавена стойност, но все още са теоретични и изискват по-нататъшно 
прецизиране. Ако докладът успее да допринесе за напредък в тази връзка и за намиране 
на отговор на въпросите на Комисията, ще има спешна необходимост от следващи 
указания.

(28) Кои са предимствата и недостатъците на такива условия и кои биха били 
задачите и правомощията на Комисията, а също така и на националните и 
регионалните органи при практическото им прилагане?
(29) Как да бъдат определени индивидуалните условия за държавите-членки (или 
регионите), и с това да бъдат гарантирани сравнимост и равнопоставеност? Каква е 
ролята на регионите в този процес? Как могат да бъдат спазени утвърдените 
принципи на партньорство?
(30) Как може да се гарантира, че една по-силно обвързана с усвояването структура 
на политиката на сближаване няма да доведе до по-високи административни разходи 
и следователно няма да възпрепятства усилията за опростяване?
(31) Въз основа на какви показатели предварително могат да бъдат определени 
целите за развитие и конкретно измерени резултатите от политиката на 
сближаване? Съотнесени ли са те в достатъчна степен към една европейска добавена 
стойност на направените инвестиции?

Съфинансирането като един от основополагащите принципи на политиката на 
сближаване следва да бъде проверявано особено там, където делът му е вай-висок, и 
евентуално да бъде диференцирано по начин, който по-добре съответства на равнището 
на развитие, европейската добавена стойност, вида мерки и бенефициерите.
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(32) Кой най-висок дял на съфинансиране ще осигури по отговорно използване на 
структурните фондове, напр. 60 %, 75 % или 90 %? Трябва ли предложените 
критерии за диференциране да бъдат допълнени с други, ако да, кои?

Би могло да бъдат взети под внимание иновативни, увеличаващи ефективността 
инструменти. Така на равнище ЕС може да бъде въведен резервен фонд при 
усвояването, за да бъде стимулиран напредъкът по отношение на целите на стратегията 
„Европа 2020“. Ограничена част от средствата от Кохезионния фонд ще бъде запазена 
и, в рамките на една средносрочна оценка, отпусната на онези държави-членки и 
региони, които със своите програми – предвид изходната им позиция– са допринесли 
най-много за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.

(33) Какъв да бъде размерът на дела от бюджета, отделян за резервен фонд при 
усвояване? Кой да бъде точният източник на финансиране? Какъв контрол да 
упражняват държавите-членки върху отпуснатите средства? 

2.3. Стратегия за финансиране и финансов контрол

2.3.1. Бюджет на ЕС: Период и бюджетни редове

Бюджетът на ЕС в сегашната му форма се е утвърдил като подходящ за изпълнението 
на политиката на сближаване. Следователно към всяка, макар и незначителна промяна 
във вече установената му и утвърдена структура, следва да се подхожда с особено 
внимание. За съжаление обаче в заключенията си Комисията все още не обръща 
сериозно внимание на текущата дискусия във връзка с преструктурирането.

(34) Какви бюджетни периоди благоприятстват изпълнението на политиката на 
сближаване? Дали в контекста на стратегия „ЕС-2020“ и на новите определения за 
растеж трябва са се стигне до реформа в разпределянето на бюджетните редове?

2.3.2. Финансово управление, бюджетна дисциплина, финансов контрол

Комисията предлага разширяване на стандартните процедури, годишни декларации за 
достоверност и точност, както и процедури по акредитиране за компетентните 
административни органи и проверява повече стимули за стриктни национални 
проверки. Европейски средства ще бъдат отпускани на националните институции 
тогава, когато сами са изплатили съответната сума от ЕС на бенефициерите. Наред с 
това изплащането трябва да бъде по-силно обвързано с резултатите, а правилото „N+2“ 
занапред трябва да бъде прилагано във всички области.

(35) Абсолютно необходими са по-строги проверки на качеството и правен контрол 
от страна на държавите-членки. Как тези предложения на Комисията ще бъдат 
приети там и ще станат задължителни за изпълнение от всички? Как при външно 
последващо изплащане може да бъде изключен рискът, свързан с позицията на 
относително по-бедните държави-членки?



DT\853445BG.doc 17/18 PE456.704v01-00

BG

(36) Как с помощта на решения в сферата на електронното управление може да бъде 
осигурено максимално опростяване и в крайна сметка максимална ефективност за 
подобна система за контрол?
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Относно работния документ: Заключения

С посочените в настоящата структура на документа общо 36 въпроса докладчикът 
взема отношение по най-важните от понастоящем оживено дискутираните 
предложения относно политиката на сближаване след 2013 г.

Политиката на сближаване на ЕС принципно се нуждае от по-силен, ориентиран към 
резултатите подход. Принципните предложения на Комисията за включване на 
записаното в стратегия „ЕС-2020“ са също убедителни, независимо от подхода на „ЕС-
2020“ да не покрива всички важни изисквания на политиката на сближаване. Също така 
абсолютно необходимо за бъдещото подпомагане на регионите е по-силното, отговорно 
включване на държавите-членки в контрола върху разходването на средства.

Макар и по принцип да съществува голямо съгласие със заключенията на Комисията, 
има нужда от предложения във връзка с изпълнението, за да бъде измерена готовността 
за приемане от страна на Парламента и държавите-членки. Следващият доклад ще 
представи първа оценка и препоръки относно изпълнението.

От страна на Комисията все още няма зададено ясно определение на понятието 
„европейска добавена стойност“ именно във връзка с политиката на сближаване. Също 
така трябва възможно най-бързо да бъдат предложени и показатели за договаряне на 
цели и измерване на резултати. Планираните условия, партньорството за развитие и 
предложенията за инвестиции следва да бъдат по-прецизно описани, особено на фона 
на националната, респ. регионална компетентност, при изпълнението на важните цели 
на „ЕС-2020“. Едно прието и справедливо бъдещо разпределение на задачите между 
ЕС, държавите-членки и регионите ще има решаващо значение за въздействието и 
обществената оценка на еврейската политика на сближаване и преструктуриране.


