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ОБОБЩЕНИЕ 
Политиката на ЕС за сближаване е основният инструмент за постигане на целите на ЕС 
за икономическо, социално и териториално сближаване. Тя разполага с втория по обем 
дял от бюджета на ЕС, обхваща няколко фонда и е съобразена с всеобхватната 
стратегия на ЕС за растеж и работни места. В настоящия период на преглед на 
бюджета и промяна на политиките на ЕС, обсъждането на реформата на политиката на 
сближаване за след 2013 г. получи силен тласък. След публикуването на петия доклад 
за сближаването през ноември 2010 г. и на проекта на финансовата перспектива през 
юни 2011 г., проектът на законодателния пакет за политиката на сближаване се 
очаква да бъде публикуван от Комисията през октомври 2011 г. като основа за 
преговорите в рамките на Съвета и Парламента.  
В този контекст общата цел на настоящото проучване бе да бъдат разгледани 
основните концепции и възможности за реформата на политиката на сближаване след 
2013 г., на базата на аналитично сравнение и преглед на последните научни 
изследвания и документите на политики. След въвеждащата глава за политическия 
контекст на реформата, Глава 2 излага целите, проектирането и методологията в по-
големи подробности. Базирано на подхода на "анализ на политиката", целта на 
структурата на проучването е да оцени предимствата и недостатъците на 
алтернативните възможности за политика и да изведе схващанията и ценностите, 
намиращи се в основата на съперничещите си концепции за реформата. Методологията 
се основава на преглед на литературата и на бюджетно моделиране.  
В Глава 3 е разработена концептуална рамка за сравнение на различните дискурси 
и концепции относно естеството и бъдещето на политиката на сближаване. Започва с 
противопоставянето на редистрибутивния дискурс, отхвърлящ идеята за политиката 
като за прост механизъм на бюджетен трансфер, на все по-утвърждаващата се, 
основана на мястото концепция, представяща политиката като интегрирана и с 
териториална насоченост политика на развитие. Тогава обсъждането на реформата на 
политиката на сближаване се ситуира в по-общия контекст на Европа 2020, в рамките 
на двувалентните и често противопоставящи се едни на други концепции за 
териториалните/секторни подходи от една страна и тези на 
централизирано/децентрализирано управление, от друга.  Формалното и неформално 
участие на Европейския парламент в обсъждането на бюджета и политиката след 2013 
г. ясно сочи, че той споделя основаващата се на мястото, териториално интегрирана 
концепция за политиката на сближаване, поставена в центъра на всеобхватната 
програмата на ЕС Европа 2020. Освен това той продължава да бъде твърд защитник на 
силната, разполагаща с всички необходими средства политика на сближаване. Тъй 
като сега той е в пълна степен съзаконодател наравно със Съвета на министрите по 
отношение на законодателната рамка, Европейският парламент не бива да бъде 
ограничаван при изразяването на ясна и амбициозна концепция за политиката на 
сближаване.  

Бъдещата допустимост за финансиране и сценариите за разпределянето в 
рамките на политиката на ЕС на сближаване са представени в Глава 4, въз основа на 
последните статистически данни. Те разкриват нов "пейзаж на политиката", дължащ се 
отчасти на регионалния икономически растеж и отчасти на употребата на средни 
стойности за ЕС27, които заедно водят до значително намаляване дела на регионите, 
попадащи в обхвата на цел „Сближаване“. По-конкретно, регионалният растеж ще 
доведе до това няколко германски и испански региони да загубят статута си по цел 
"Сближаване", заедно със столичните региони на Полша и Румъния. Въвеждането на 
ново определение за регионите в състояние на преход също ще промени модела на 
намеса, създавайки категория на подпомагани области, обхващаща над 11% от 
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населението на ЕС15. Като цяло предложенията за бюджет 2020 предлагат скромен 
спад на бюджета за политиката на сближаване. Това до голяма степен се дължи на 
намаляване на разходите за сближаване, въпреки че разходите на глава от 
населението за сближаване леко ще се повишат; Разходите за конкурентоспособност и 
работни места ще се увеличат значително както в абсолютни стойности, така и на 
глава от населението; разходите за регионите в състояние на преход ще се увеличат 
наполовина. Финансовият таван ще играе ключова роля за определяне начина на 
разпределяне на финансовите средства, особено за най-слабо проспериращите 
държави-членки. За тези държави предложеният таван е чувствително по-нисък 
отколкото за периода 2007-2013 г. 
Глава 5 разглежда целите на политиката на сближаване, включително поетите в 
новия Договор ангажименти по отношение на териториалното сближаване и връзката с 
Европа 2020. Изтъква се многообразието на целите на политиката на сближаване, 
довело до критики за натрупване на цели и объркване. Комисията не е предложила 
значими промени в общите цели, нито е предоставила допълнителна концептуална 
яснота по въпроса. Признава се прибавянето на териториалното измерение в 
съответствие с ангажимента в новия Договор, но основното послание е, че е 
необходимо по-прецизно изравняване към целите на Европа 2020, нещо което създава 
безпокойство сред някои от държавите-членки и заинтересованите страни, поради 
опасността от подкопаване на традиционните цели на сближаването. Това подчертава 
необходимостта от операционализиране на целите на политиката, с цел поясняване на 
точното значение, отражения и компромиси, свързани с преследването на целите на 
политиката. 

Териториалното измерение бива разглеждано в Глава 6. Подчертава се 
приспособимостта на политиката на сближаване към специфичните нужди и 
характеристики на териториите на ЕС като решаващо ценно качество, което би могло 
да бъде утвърдено посредством формализирането на териториалното сближаване като 
договорна цел. Комисията предлага укрепване на програмата по отношение на 
градовете, насърчаване на функционалния географски подход, оказване подкрепа на 
районите, изправени пред специфични географски или демографски проблеми, и 
подобряване на стратегическото привеждане в съответствие на транснационалното 
сътрудничество и макрорегионалните стратегии. Не е за учудване, че се наблюдава 
съпротива спрямо някои от по-прескриптивните елементи. При все това 
териториалното измерение би се повлияло благоприятно от една по-голяма 
стратегическа целеустременост на равнище ЕС, евентуално заимствайки от наскоро 
договорената Териториална програма за 2020, с оглед изясняване и утвърждаване на 
бъдещите териториални приоритети за политиката на сближаване. Приоритетен също 
така трябва да бъде един по-стратегически насочен подход по отношение на 
териториалното измерение на сътрудничеството, който да включва по-голям интерес 
към приоритетите и проектите от действително транснационално и трансгранично 
значение, външното трансгранично сътрудничество и макрорегионални стратегии и 
опростяването на административните изисквания. 
Глава 7, Стратегическа последователност и програмиране, се фокусира върху 
предложенията за нова рамка на планиране и тематично концентриране. Това включва 
въвеждането на Обща стратегическа рамка на равнище ЕС, по– обвързващи договори 
за национално партньорство и по-голяма тематична концентрация по приоритетите на 
Европа 2020. Има широка подкрепа за установяването на Обща стратегическа рамка, 
въпреки че остава да се види как ще третира териториалното измерение, което е в 
сърцето на политиката на сближаване. За да се увеличи ангажираността спрямо 
документа е нужна политическа дискусия за рамката, като в процеса на одобряване се 
включи Съветът на министрите и Европейският парламент.  Решаващото 
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предизвикателство с въвеждането на обвързващи договори за партньорство е 
увеличаването на административната тежест и разходите. Въпреки че се наблюдава 
широко разбирателство по отношение на необходимостта от тематично концентриране, 
няма консенсус между държавите-членки за начините на осъществяването му на 
практика. Ако общите цели и обвързващите и ориентираните към резултати цели за 
всяка държава-членка бъдат договорени в договори за партньорство, има силни 
доводи да се осигури гъвкавост при постигането на целите и комбинацията от 
политики, използвани при интервенциите. Необходимо е също така да се гарантира, че 
тематичното концентриране не е в ущърб на интегрираната ефективност на политиката 
на няколко териториални равнища. 

Глава 8 разглежда новите идеи относно условията и стимулите като част от 
насочената към постигането на резултати програма и по-общите развития в 
икономическото управление в ЕС. За да отговори на критиките спрямо ефективността 
на политиката на сближаване и да гарантира, че тя дава измерими и осезаеми 
резултати и въздействие, Комисията предлага въвеждането на предварителни, 
структурни, базиращи се на резултатите и макроикономически условия. Макар че 
повечето от държавите-членки проявиха предпазливост по този въпрос, 
предложенията на Комисията заслужават да бъдат сериозно разгледани, за да може да 
се реагира на текущата критика спрямо ефективността на политиката и за да поеме 
тази политика по един по-устойчив път с повишена легитимност сред институциите на 
ЕС и гражданите. Освен това анализът на политическата чувствителност на въпросите 
и прегледът на съществуващите проучвания предполагат, че е възможно засилване на 
условията и стимулите, особено предварителните такива. 

Допълнителни предусловия за модел, базиран на представянето, са ефективният 
мониторинг, оценка и капацитет за изпълнение.  Както е посочено в Глава 9, 
предложенията на Комисията за мониторинг и оценка предвиждат по-ясни програмни 
цели на етап планиране, по-ясно и точно докладване, задължителни планове за 
оценка и по-голямо внимание върху оценката на въздействието. Предложенията 
стъпват на предишен опит и са в съответствие с препоръките на различни 
изследвания, но сред държавите-членки съществува загриженост, че допълнителните 
задължения биха довели до по-слаба гъвкавост и повече административни тежести и 
задължения за докладване. Ключов въпрос, който е необходимо да получи отговор е 
как да се подсили ролята на Европейския парламент в стратегическия дебат за 
изпълнението на политиката на сближаване, по-специално чрез по-активен 
междуинституционален диалог с Комисията и Съвета относно резултатите и 
постиженията на политиката на сближаване.  За да се подкрепи провеждането на 
стратегическия дебат, е необходимо да се разшири информацията за изпълнението, с 
която разполага Европейският парламент (и другите заинтересовани страни), за да се 
търси отчетност от лицата, разработващи политиките. Незабавна мярка би било да се 
изисква да бъдат публично достъпни в интернет веднага щом са на 
разположение/одобрени всички данни за изпълнение на програми, оценки, годишни 
доклади за изпълнение, доклади за приключване.  Друг въпрос, които в известна 
степен е пренебрегван в предложенията на Комисията е необходимостта от съответно 
увеличаване на административния и техническия капацитет за изработване, 
мониторинг и оценка на програми както в държавите-членки, така и в Комисията. 

Глава 10 разглежда модела за гаранции на споделеното управление. Предлагат 
се големи промени в структурата като част от прегледа на Финансовия регламент, по-
съществено да се прехвърли настоящият модел на Общата селскостопанска политика 
върху политиката на сближаване чрез годишна акредитация, годишно приключване на 
сметките и докладване, поетапното приключване на програми и независима оценка. 
При силна опозиция от страна на държавите-членки и спорни ползи, поне в 
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краткосрочен план, има силни доводи да се осигури запазването на съществуващите 
системи за управление и контрол или поне да се намери начин да се съчетаят 
предложенията на Финансовия регламент със съществуващите договорености. По-
належащо е да се опрости финансовото управление, задълженията за одит и контрол, 
които имат органите, управляващи програмите и бенефициерите, като същевременно 
се поддържа висок стандарт на финансов контрол. Пропорционалността трябва да бъде 
част от решението, като се разчита повече на националните системи, в случаите в 
които те са доказано ефективни. Разширяването на опростените процедури за 
възстановяване на средства за постоянни разходи като стандартни разходи за единица 
продукт и еднократни плащания би могло да бъде от полза, но е необходимо 
допълнително изясняване и оценка на настоящото прилагане на опростени процедури 
за възстановяване на разходи.  

Все по-важната тема за добавената стойност е разгледана в Глава 11, често 
интерпретирана в широк смисъл, който обхваща не само въздействията на развитието, 
но също административни ефекти, ефекти, свързани с ученето и популярността както и 
въздействието върху вътрешните национални системи и свързаните с това подобрения 
в иновациите и ефективността. Извън предложенията, разгледани в предходните 
глави, други предложения за реформи, свързани с добавената стойност се отнасят до 
нови финансови инструменти, финансова допълняемост, съфинансиране и принципа на 
партньорство.   

Стойността на финансовите инструменти, различни от субсидиите е добре 
призната, но държавите-членки не искат да се намали полето им за маневриране при 
използването на преки субсидии, и са необходими по-прости, по-ясни и по-гъвкави 
правила за използването на подобни инструменти.  Предложенията на Комисията 
относно допълняемостта целят да опростят докладването и да елиминират 
несъответствията между докладването за икономическото управление, но остава 
въпросът как да се гарантира, че разходите по политиката на сближаване наистина са 
допълнителни спрямо националните разходи за регионално развитие. Далеч по-малко 
внимание е обърнато на въпроса за допълняемостта на политиката във връзка със 
същинското съдържание или процесите на политиката.  Има силни доводи да се 
предостави малък дял от ресурси, за да поеме Комисията в по-голяма степен 
управленски функции и следва да се изисква много по-силен ангажимент към 
добавената стойност на политиката в програмните документи и последващите оценки. 
По-гъвкаво правило за анулиране също би допринесло за добавената стойност на 
политиката. И накрая принципът за партньорство би могъл да бъде подсилен като 
се включат по-точни и проверими регулаторни изисквания, чрез въвеждането на 
подхода за актове с незадължителна юридическа сила и разширената употреба на 
техническа помощ за работа в партньорство. Обаче Комисията не е направила никакви 
конкретни предложения и тези идеи вероятно ще бъдат посрещнати от държавите-
членки със съпротива.  

Последната глава обобщава заключенията на проучването и предоставя 
препоръки за политики, за да послужи при формирането на позицията на 
Европейския парламент.   

 Структура на политиката: Необходимо е да се формулира съгласуван 
политически подход що се отнася до категорията регион в преход като се има 
предвид разнообразната комбинация от региони, които се обхващат от различни 
насоки на регионалното развитие.  

 Цели: Ангажиментът за по-ефективна и основана на резултатите политика на 
сближаване изисква операционализиране на политиката, за да се изясни 
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точното значение, отражения и компромиси включени в преследването на 
целите.  

 Териториалното измерение на сътрудничеството следва да бъде укрепено 
чрез: съсредоточаване върху приоритети и проекти от истинско 
транснационално и презгранично значение въз основа на задълбочен 
териториален анализ, за да се постигне ефект; опростяване на административни 
изисквания; осигуряване на по-голяма съгласуваност със стратегиите за 
опростяване, за външно презгранично сътрудничество и макрорегионалните 
стратегии; изискване за поддържаща политическа рамка/рамка на политика, 
която да бъде създадена от участващите държави-членки, за да се демонстрира, 
че програмата на ЕС е част от по-широка стратегия за презгранично и 
транснационално сътрудничество; и чрез позволяване или насърчаване на 
желаещите държави-членки да използват ресурси, за да прилагат различни 
типове намеси, адаптирани спрямо мястото. По-общо, териториалното 
измерение във всичките си части би спечелило от по-голямо стратегическо 
направляване от страна на ЕС. Потенциалният принос на ESPON за 
изработването и осигуряването на политиките е необходимо да се проучи по-
добре.  

 Стратегическа съгласуваност и програмиране: За да се увеличи 
ангажираността с Общата стратегическа рамка е нужна политическа дискусия за 
рамката като в процеса на одобряване се включи Съветът на министрите и 
Европейският парламент. Ако общите цели и обвързващите и ориентираните 
към резултати цели за всяка държава-членка бъдат договорени в договори за 
партньорство, има силни доводи да се осигури гъвкавост при изпълнението, т.е. 
как се постигат целите и комбинацията от политики, която се използва при 
интервенциите. Необходимо е да се гарантира, че тематичното концентриране 
не накърнява интегрираното достигане на политиката до няколко териториални 
равнища. 

 Управление на изпълнението: Условията и стимулите следва да се оценяват 
в зависимост от това дали: се съсредоточават върху подобряването на 
ефективността на политиката на сближаване; имат пряка връзка с 
инвестициите, произтичащи от политиката на сближаване; са отворени към 
влияние от страна на лицата, формиращи политиките; са ограничени по брой; 
спазват принципа на субсидиарност; и дали се базират на съвместно 
споразумение между държавите-членки и Комисията. 

 Мониторинг, оценка и капацитет: Ролята на Парламента в стратегическия 
дебат за действието на политиката на сближаване следва да се увеличи, по-
специално чрез по-силен междуинституционален диалог с Комисията и Съвета 
относно резултатите и постиженията на политиката на сближаване. Всички 
данни за изпълнение на програмите, оценки, годишни доклади за изпълнение, 
заключителни доклади следва да са публично достъпни онлайн веднага щом са 
налични/одобрени. Необходима е повече подкрепа за административния и 
техническия капацитет, за да се създават, да се извършва мониторинг и да се 
оценяват програмите както в държавите-членки, така и в Комисията. 

 Споделено управление : Има силни доводи в полза на това да се осигури 
приемственост при съществуващите системи за управление и контрол или поне 
да се намери начин да се съчетаят предложенията на Финансовия регламент със 
съществуващите договорености. Първостепенен приоритет е да се опрости 
финансовото управление, задълженията за одит и контрол, с които са 
натоварени органите, управляващи програмите и бенефициерите.  
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 Добавена стойност:  Необходими са по-прости, по-ясни и по-гъвкави правила 
за използването на инструментите на финансовия инженеринг от самото начало 
на следващия период. От гледна точка на финансовата или разходната 
добавена стойност, въпросът продължава да бъде как да се гарантира, че 
разходите за сближаване наистина са в допълнение към вътрешните 
национални разходи за регионално развитие.  За да се поддържа 
допълнителният характер на политиката има сериозни основания на Комисията 
да се предостави малък дял от ресурсите, за да може тя да поеме в по-голяма 
степен ръководни функции. Следва да се изисква много по-твърд ангажимент 
към добавената стойност на политиката особено в програмните документи и 
последващите оценки. За иновации и експериментиране може да допринесе по-
гъвкаво правило за анулиране. 

 

 


