
 

 

ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ НА 
СЪЮЗА 

ТЕМАТИЧЕН ОТДЕЛ Б: СТРУКТУРНИ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИКА 
НА СБЛИЖАВАНЕ 

 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 
 

КАК ДА СЕ ИНТЕГРИРАТ ВОДЕЩИТЕ 
ИНИЦИАТИВИ НА ЕС В ПОЛИТИКАТА НА 

СБЛИЖАВАНЕ ПРЕЗ ТЕКУЩИЯ И 
БЪДЕЩИТЕ  

ПЕРИОДИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

ПРОУЧВАНЕ 

ОБОБЩЕНИЕ 

Резюме 

Настоящото проучване е съсредоточено върху стратегията „Европа 2020”, като се 
обръща особено внимание на седемте й водещи инициативи („Съюз за иновации“, 
„Програма в областта на цифровите технологии“, „Индустриална политика”, „Европа 
за ефективно използване на ресурсите“, „Младежта в движение“, „Нови умения и 
работни места“, както и „Европейската платформа срещу бедността”). В него се 
изследва тяхната съгласуваност с политиката на сближаване с оглед на програмния 
период 2014–2020 г. и се установяват начините за интегриране на водещите 
инициативи в бъдещата обща стратегическа рамка. Като използва редица подробни 
анализи на конкретни случаи, докладът изследва щателно опита при прилагането на 
Лисабонската стратегия в контекста на структурните фондове. За всяка водеща 
инициатива са подсигурени подробни пътни карти, които посочват какви действия 
следва да се извършат, кой да ги извърши, както и кога и как, в краткосрочен, 
средносрочен и дългосрочен план. В заключение, в доклада се представят 
препоръки, свързани с прилагането на водещите инициативи, като се използват 
инструменти в рамките на политиката на сближаване.  
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Как да се интегрират водещите инициативи на ЕС в политиката на сближаване   
 

 

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА  
 

ГДИ Годишен доклад за изпълнението 

АВ Австрия 

ФМОИК 
Федерално министерство на образованието, изкуствата и 
културата (Австрия) 

млрд.  милиарди 

Кат. Категория 

ТГС Трансгранично сътрудничество 

КФ Кохезионен фонд 

РПКИ Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации 

CO2 въглероден двуокис 

КОНВ. Конвергенция  

ПС Политика на сближаване 

ЦВР Център за възобновяеми ресурси 

ОСР Обща стратегическа рамка 

КСО Корпоративна социална отговорност 

ГД Генерална дирекция 

ИРСС Икономическо развитие и социално сближаване (Италия) 

СДМ Стратегически документ за Мецоджорно 

ПНСД Предварителен национален стратегически документ (Италия) 

напр. например 

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие 

ЕК Европейската комисия 

ВОСС Вредни за околната среда субсидии  

ЕИФ Европейски инвестиционен фонд 

ПИП Програма за иновации в предприемачеството 

ЕИИТ Европейски институт за иновации и технологии  

ОПКЗ Общи принципи, комисия по заетостта 

ЕФМДР Европейски фонд за морско дело и рибарство 

ЕП Европейски парламент 
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ЕММП Европейски механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ 

ЕНП Европейско научноизследователско пространство 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЕКНИ Европейски консорциум за научноизследователска 
инфраструктура 

ESCO Класификация на компетентностите и професиите 

EСФ Европейски социален фонд 

ЕСФНИ Европейски стратегически форум за научноизследователски 
инфраструктури 

ЕТС Европейско териториално сътрудничество 

ГФПР Гръцки фонд за предприемачество и развитие 

ЕС Европейски съюз 

ЕС-12 Държавите членки, присъединили се към ЕС през 2004 г. и 2007 
г. 

ЕС-15 Държавите членки преди разширяването на ЕС през 2004 г. 

EURES Европейска служба по заетостта 

EYD EPAE 

 

Оперативна програма „Конкурентоспособност и 
предприемачество” (Гърция) 

ЕМП Еразъм за млади предприемачи 

EYSED 
EN/KA 

Оперативна програма „Енергетика, природни ресурси и 
изменение на климата” (Гърция) 

ВИ Водещи инициативи 

ФИСКАЛ
ИС 

Програма на ЕС за сътрудничество, която предоставя възможност 
на националните данъчни администрации да създават и обменят 
информация и експертен опит 

РП7 Седма рамкова програма за научни изследвания 

Г-20 Финансовите министри и управителите на централните банки  от 
20 големи икономики 

           Г-8 Форум на правителствата на осем от най-големите икономики в 
света 

БВП Брутен вътрешен продукт 

GIF Механизъм за растеж и иновации на МСП  

ЕОП Екологосъобразни обществени поръчки 

ИЧК Инвестиции в човешки капитал 

ХОРИЗОНТ „Хоризонт 2020” – научноизследователска програма за периода 
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2020 2014–2020 г. (РП7, РПКИ и Европейски институт за иновации и 
технологии (ЕИИТ). 

ЧР Човешки ресурси 

МО Междинни органи 

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

ППП-ИКТ Програма за подпомагане на политиките в областта на 
информационните и комуникационни технологии 

МОТ Международната организация на труда 

JASMINE Съвместни действия в подкрепа на институциите за 
микрофинансиране в Европа 

JEREMIE Съвместни европейски ресурси за финансиране на микро-, малки 
и средни предприятия  

JESSICA Съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в 
градските райони 

СТС Съвместен технически секретариат 

ОЗИ Създаване на общности за знание и иновации  

ОЖЦ Оценка на жизнения цикъл 

LIFE+ Финансов инструмент за околната среда 

УЦЖ Учене през целия живот 

ПИС Права върху интелектуалната собственост 

МРО Местни и регионални органи 

УО Управляващ орган 

Mbps милиони битове в секунда 

МОСЕИК 
Министерство на околната среда, енергетиката и изменението на 
климата (Гърция) 

млн. милиони 

ДЧ Държава членка 

непр. неприложимо 

НПО Неправителствена организация 

НПР Национална програма за реформи 

НСРР Национална стратегическа референтна рамка 

ОП Оперативна програма 

ОВБ Оценка на въздействието върху бедността  

МОП Междурегионални оперативни програми 
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НОП Национални оперативни програми (Италия) 

НИРД Научноизследователска и развойна дейност 

РКЗ Регионална конкурентоспособност и заетост 

СВЕ Системи за възобновяема енергия 

РОП Регионална оперативна програма 

ИФПР Инструмент за финансиране с поделяне на риска 

НИРД Научноизследователска и развойна дейност 

НИТР Научни изследвания и технологично развитие 

НИТРИ Научни изследвания, технологично развитие и иновации 

СЕТ Стратегическа енергийна технология 

ЕЗПЕ Единна зона за плащания в евро 

СФ Структурни фондове 

СЛ Словакия 

МСП Малки и средни предприятия  

ТП Техническа помощ 

ДФЕС Договор за функционирането на Европейския съюз 

TEN Трансевропейски мрежи 

ТПЗ Териториален пакт за заетост 

ДЕС Договор за Европейския съюз 

ТЦ Тематична цел 

ООН Организацията на обединените нации 

САЩ Съединените американски щати 

ПОО Професионално образование и обучение 

РДВ Рамковата директива на ЕС за водите 
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ОБОБЩЕНИЕ  

Контекст 

Стратегията „Европа 2020” беше представена през 2010 г., като следва да осигури 
основата за развитието на Европа до 2020 г. Стратегията представлява последващите 
действия, произтичащи от Договора от Лисабон, и има за цел да избегне грешките от 
миналото. Заедно с внедрените в нея седем водещи инициативи, стратегията определя 
взаимодействието между различните тематични области и обръща внимание на 
различните нива. Водещите инициативи изграждат пътища в тематични области като 
иновациите, цифровизацията, бедността, заетостта, промишлеността, младите хора и 
ефективното използване на ресурсите. Тематичните области обхващат множество 
различни области на европейските и националните политики и засягат различни 
европейски инструменти, по-специално инструментите в рамките на политиката на 
сближаване.  
„Европа 2020” заменя Лисабонската програма. Тематичното въздействие на 
Лисабонската програма може да се открие в много политики и инструменти на 
Европейския съюз. Икономическата криза обаче видимо засегна изходните позиции в 
програмата и в резултат на това нейните цели не можаха да бъдат постигнати. Не е 
сигурно обаче дали провалът се дължи само на кризата, или изпълнението е било 
слабо от самото начало.  Неотдавна извършена оценка1 установи множество различни 
пречки пред Лисабонската програма, най-вече нейната сложност и неприемането от 
страна на държави членки. 
Наред с другото, програмите в рамките на политиката на сближаване са изготвени с 
използване на т.нар. „лисабонски кодекси”. Тази „лисабонизация” на политиката на 
сближаване оказа сериозно въздействие върху тематичното разпределение, но 
процесът все още не се радваше на необходимата ангажираност от страна на 
държавите членки. Тематичният подход по политиката на сближаване се ръководеше 
от Лисабонската стратегия, като осигури някои важни уроци –  има както успехи, така 
и провали.  
В момента се подготвя настоящото предложение за политиката на сближаване за 
програмния период 2014–2020 г. и Европейският парламент се стреми да подсигури 
по-добро изпълнение на стратегията „Европа 2020” на европейско равнище и 
(особено) на равнище държави членки. В това отношение Европейският парламент 
желае националните инициативи да бъдат наблюдавани по-отблизо при спазване на 
принципа на субсидиарност, като се изготви съгласувано предложение за 
финансирането на целите на стратегията „Европа 2020” и се гарантира, че 
политическите реформи на Европейската комисия са приведени в съответствие с 
водещите инициативи от „Европа 2020”.2  
За използването на инструменти от политиката на сближаване с цел прилагане на 
водещите инициативи е необходимо да се обърне внимание на взаимовръзките между 
тях. Все още не е ясно обаче съгласуването на настоящото предложение за политиката 
на сближаване с водещите инициативи. В това отношение е необходимо да се създадат 

                                                 
1  Европейска комисия (2010 г.), Документ за оценка на Лисабонската стратегия, Работен документ на 

службите на Комисията, SEC(2010),114 окончателен, Брюксел, 2.2.2010 г. 
2  Европейски парламент (2011 г.), Структурни политики и политика на сближаване за 2020 г.: инструменти 

за преодоляване на кризата, бележка, Генерална дирекция за вътрешни политики, Тематичен отдел „Б”: 
Структурни политики и политика на сближаване, Брюксел, ноември 2011 г. 
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ясни пътни карти, указващи как различните нива на действие и различните 
инструменти могат да допринесат за изпълнението на водещите инициативи.  

Водещите инициативи и тяхното прилагане в европейските 
политики 

Проучването представя общ преглед на седемте водещи инициативи и посочва 
възможни средства за прилагането им в европейските политики и особено в рамките 
на инструментите на политиката на сближаване. Стратегията „Европа 2020” въвежда 
седем водещи инициативи: 
1. Съюз за иновации 

2. Програма в областта на цифровите технологии за Европа  
3. Индустриална политика за ерата на глобализацията 

4. Европа за ефективно използване на ресурсите 

5. Младежта в движение 

6. Програма за нови умения и работни места 

7. Европейска платформа срещу бедността 

Водещите инициативи съответстват на задачите и целите на стратегията. Тематичната 
ориентация на водещите инициативи обаче е многоизмерна и разглежда няколко 
различни равнища на действие (Европейски съюз, държава членка, местно и 
регионално ниво), за да се постигнат свързаните с „Европа 2020” цели. Някои от 
инициативите произхождат от по-ранни проекти и програми и се базират на 
съществуващи основи (например „Съюз за иновации” и „Програма в областта на 
цифровите технологии”). Това е причината, поради която тези водещи инициативи са 
много зрели в своето развитие, a свързаната с тях документация осигурява подробни 
планове за действие, насочени към подобряването им. Други инициативи са по-слабо 
развити (например „Платформа срещу бедността” и „Младежта в движение”. 
Последните две инициативи са ориентирани към социалните въпроси и следователно 
им липсва икономическият тласък на споменатите преди тях теми. В допълнение, за 
социално ориентираните инициативи е типична по-голямата им зависимост от 
прилагането на местно и регионално ниво, в сравнение с темите за индустрията и 
иновациите. Проучването съдържа резюме на всяка водеща инициатива.  
Многоизмерният характер на инициативите предполага определено тематично 
припокриване между различните пътища. Водещите инициативи нямат свои собствени 
бюджети, като реализирането им зависи от ефективното координиране и управление 
на различни финансови средства. От проучването на различните налични документи, 
касаещи водещите инициативи, както и на настоящото предложение за политиката на 
сближаване, става много ясно, че настоящото предложение за политиката на 
сближаване3 не включва изрично водещите инициативи, но в съобщенията относно 
водещите инициативи се споменават няколко инструмента за финансово подпомагане, 
по-конкретно Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейският 

 
3  Европейска комисия (2011 г.), Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за 
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд и Кохезионния фонд, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 {SEC(2011) 1141 окончателен} 
{SEC(2011) 1142 окончателен, COM(2011) 615 окончателен, Брюксел, 6.10.2011 г. 
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социален фонд (ЕСФ). Други инструменти на политиките, предимно Седмата рамкова 
програма (РП7) и предвидената да я замести „Хоризонт 2020“, се свързват пряко и 
категорично със съответните водещи инициативи. При все това реализирането на 
водещите инициативи зависи в много голяма степен от финансовата подкрепа на 
инструментите в рамките на политиката на сближаване.  
В настоящото предложение за политиката на сближаване почти не се споменават 
водещи инициативи. Предложението е ориентирано към насоките, свързани с 
единадесетте тематични цели, които обхващат всичките пет фонда, включени в 
Рамката за подпомагане от Общността (Кохезионния фонд (КФ), ЕФРР, ЕСФ, 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския 
фонд за морско дело и рибарство, (ЕФМДР). Въпреки това, макар тези цели да са много 
важни за водещите инициативи, те не вземат под внимание плановете за действие, 
предложени в съобщенията относно водещите инициативи.  
При сравняването на различните тематични цели, различните области на финансиране 
и тематичната ориентация на водещите инициативи се очертават следните резултати. 
По отношение на водещите инициативи „Програма в областта на цифровите 
технологии“, „Съюз за иновации“ и „Индустриална политика” ЕФРР обхваща широк 
набор от релевантни теми, но ролята на ЕФРР във връзка с  „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“ не е толкова ясна. Що се отнася до социалните фактори, 
водещите инициативи „Нови умения и работни места“ и „Европейска платформа срещу 
бедността” са свързани най-вече с ЕСФ. „Младежта в движение” е в известна степен 
по-маловажна по отношение на ЕСФ, но се обхваща от други инструменти извън 
рамките на политиката на сближаване, като програмата „Учене през целия живот”. 
ЕЗФРСР и ЕФМДР споменават пряко приноса за иновациите, подобряването на 
инфраструктурата в областта на ИКТ, ефективността на ресурсите, подпомагането на 
МСП и развиването на уменията. 

Примери за прилагане на Лисабонската стратегия през текущия 
програмен период 

Като цяло, Лисабонската стратегия оказа въздействие върху текущия програмен 
период за 2007-2013 г. – както тематично, така и по отношение на участието на 
регионално и местно ниво. Най-силно въздействие може да се установи в 
националните референтни рамкови програми и оперативните програми. Що се касае до 
участието на заинтересовани страни на централно и регионално равнище, в повечето 
случаи само централното ниво е взело участие в разработването и прилагането на 
темите, имащи отношение към Лисабонската стратегия. Най-ниска степен на 
включване на тематични области от Лисабонската стратегия се наблюдава в държавите 
членки, в които тежките инфраструктурни проекти се ползват с предимство или са 
останали в наследство от предходния период. Единствено държави членки с БВП на 
глава от населението над определено ниво и с по-дълга история на членството си в ЕС 
са се съсредоточили върху леки проекти, приведени в много по-голямо съответствие с 
Лисабонската програма.  
Прилагането на тематичните области от Лисабонската стратегия в повечето случаи е 
прието като задължително, като управителните органи са привеждали бюджетите за 
оперативните програми в съответствие по повече или по-малко произволен начин. В 
някои случаи лисабонски кодекси са били съчетавани ретроактивно със съществуващи 
стратегии. Същото важи и за някои програмни процеси, в които са участвали 
регионалните и местните нива. Разликите между тези, които са включвали регионални 
заинтересовани страни във всички програмни процеси, и тези, които са гледали на 
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участието им като на неизбежно бреме, са поразително свързани съответно с държави 
членки с децентрализирани администрации и държави членки с централизирани 
администрации. Допълнителни различия се появяват в държавите членки, в които 
размерът на страната изисква по-децентрализиран подход.  
Друга разлика се констатира между тежките инфраструктурни проекти и по-леките 
социални проекти и проекти за иновации. Докато първите се управляват по-
централизирано, вторите се управляват на регионално или местно ниво. Изборът 
между централно или регионално изпълнение е и въпрос на ефективност. Държавите 
членки, разделени на региони по-скоро от необходимост, отколкото от исторически 
причини (например поради своя размер, какъвто е случаят с Полша), се сблъскват с 
тази дилема по-пряко и с различни нива на успех.   Някои тематични области и 
широкообхватни политики (например „Програмата в областта на цифровите 
технологии”) са разгърнати в национални и регионални оперативни програми и се 
прилагат по смесен начин.  
Процесът на наблюдение на изпълнението на Лисабонската програма не беше 
задължителен и следователно актуализираното индикативно разпределение на 
бюджетните средства не е отразено в повечето от годишните доклади за изпълнението. 
На практика някои държави членки наистина са включили кодексите в схемата за 
докладване, но разликата в изготвянето на докладите не позволява да се извърши 
пълна оценка на „лисабонизацията”.  
Различните начини на прилагане на приведените в съответствие с Лисабонската 
програма проекти показват, че е невъзможно да се направи обобщение на доброто и 
лошото изпълнение. Анализите на конкретни случаи обаче разкриват, че най-голям 
успех са постигнали проектите, които в известна степен са били с всеобхватен 
характер. В Швеция „A&O" е една от петте национални тематични групи, свързани с 
ЕСФ, които разпространяват опита от проектите. „A&O” е натоварена с компилирането, 
анализирането и споделянето на опита от проектите, свързани с обучение на 
работното място. Целта е да се популяризира ценността на непрестанното обучение на 
работното място пред страните, имащи отношение към пазара на труда, като например 
организациите на работодателите и лицата, създаващи политиката.  
Ирландската програма за пазара на труда „Равни на работното място” се е 
съсредоточила върху реформирането и създаването на политики и практики в областта 
на човешките ресурси с цел да се изгради по-равноправен и достъпен пазар на труда. 
Насочени са мерки за активизиране към работодателите, доставчиците на услуги и 
групите в неравностойно положение (по-възрастните хора, лицата с увреждания, 
ирландските номади, самотните родители, жените, етническите малцинства и 
бежанците) в рамките на четирите главни сектора на заетостта в Ирландия, а именно 
сектора на здравеопазването, публичния сектор на местното управление, частния 
сектор, както и много големия сектор на доброволческата работа и работата в полза на 
общността. 
В Полша не е избран нито един специфичен проект с цел анализиране на конкретен 
случай. Вместо това полската администрация отбеляза общото прилагане на темата за 
иновациите чрез използването на комбиниран подход с низходящ (централизирана 
оперативна програма) и възходящ метод (всяко воеводство4 има програма за 
иновации) с цел реализиране на тематичното поле.  
Трансграничните програми са в голяма степен възходящи, със значително участие от 
страна на регионални и местни заинтересовани страни. Трансграничните проекти 

 
4  Административен район в Полша. 
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обаче се борят с различни проблеми, като езиковите и културните бариери. В тези 
случаи се изпълняват повече леки проекти, като се подкрепя различно презгранично 
икономическо взаимодействие.  
В някои случаи се е доказало, че участието на прекалено много административни нива 
може да затрудни зараждането на плодотворни проекти. В Гърция, например, 
централното управление е избегнало участието на местната администрация, като е 
включило пряко бенефициерите в прилагането на системи за ефективно използване на 
ресурсите. По всяка вероятност този подход е спестил сериозна административна 
работа.  
Макар и различни по отношение на своята тематична ориентация и управление, 
анализите на конкретни случаи показват само една малка част от цялостното 
положение с прилагането на Лисабонската програма в ЕС. Въпреки всичко от 
анализите на конкретни случаи става ясно, че процесът на прилагане се отнася не 
само до проектното равнище, но и до целия цикъл на управление на програмите, както 
и до един по-широк контекст.  
Неотдавнашната финансова криза от 2008 г. обаче оказа дълбоко въздействие върху 
текущия програмен период за 2007-2013 г. Тъй като Лисабонската програма се състави 
преди 2008 г., през кризисния период някои аспекти бяха неуместни и ненужни. Макар 
и да се движеше в правилната посока, Лисабонската програма имаше нужда от по-
голяма последователност в своето прилагане, като поради това държавите членки 
прецениха, че цялото изпълнение е с малка практическа стойност.  

Пътните карти за водещите инициативи 

За да се посочи път за прилагането на водещите инициативи, те бяха обхванати от 
всеобща мрежа от пътни карти, като за всеки конкретен случай се определиха 
въпросите и техните отговори, що се отнася до това кой какво върши, на кое ниво, 
кога и как. Очертани са подробни ситуации във връзка с всяка водеща инициатива, но 
няма никакъв общ подход при прилагането. Конкретни водещи инициативи предвиждат 
значителна работа на ниво ЕС в краткосрочен план (например „Програма в областта на 
цифровите технологии“ и „Индустриална политика”), докато други функционират на 
равнище държави членки с дейности, разпределени в средносрочен до дългосрочен 
план (например „Европейска платформа срещу бедността”).  
Характеризирането като краткосрочни, средносрочни или дългосрочни действия 
зависи от държавата членка и съответните й управленски структури. Действия, 
предвидени да бъдат изпълнени в краткосрочен план в по-развити региони, често 
представляват дългосрочни въпроси в по-слабо развити региони. И обратното, когато 
се вземат под внимание фондовете и инструментите на политиките, се наблюдава 
сравнително универсална тенденция. Докато „Хоризонт 2020” е повече или по-малко 
универсален инструмент, имащ отношение към почти всички водещи инициативи, 
други инструменти се съсредоточават върху конкретни дейности. В сферата на 
политиката на сближаване може да се установи ясно разделение на задачите – ЕФРР 
покрива тежките фактори (тоест физическата инфраструктура), а ЕСФ обхваща леките 
елементи (тоест човешките ресурси и умения). ЕЗФРСР и ЕФР допълват ЕФРР в своята 
съответна среда, а Кохезионният фонд поема отговорност за някои тежки фактори, 
когато това е приложимо, свързани основно с водещата инициатива „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“. 
Все пак, всяка пътна карта включва дейности на европейско, национално, регионално 
и местно равнище. Дейностите са описани подробно и са групирани по държави 
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членки, в които преобладават региони в преход и развити региони, и държави членки, 
в които преобладават по-слабо развити региони. Следните параграфи представят 
накратко пътните карти.  
Водещата инициатива „Съюз за иновации“ има за цел да подкрепя политиката в 
областта на научните изследвания, развойните дейности и иновациите във връзка с 
някои въпроси като изменението на климата, енергийната и ресурсната ефективност, 
здравеопазването и демографските промени. Водещата инициатива следва да 
осигурява взаимодействие между различните политики и инструменти на европейско 
равнище и на равнище държави членки. В тази тематична област по-специално са 
включени различни европейски инструменти (например Седмата рамкова програма за 
научни изследвания, Програмата за учене през целия живот, ЕФРР, ЕСФ и др.), но 
държавите членки имат също така национални и регионални политики и програми, 
свързани с тази област. Водещата инициатива дава възможност за създаване на 
единна рамка в областта на иновациите, но тя трябва да намери компромисно решение 
между преследването на целта за сближаване и насърчаването на върхови 
постижения. От една страна, глобалната конкурентоспособност се увеличава, а от 
другата страна, има недостиг на публично финансиране и е налице фрагментирана 
оперативна среда. На равнището на ЕС е открит широк набор от действия в 
краткосрочен план за определяне и стандартизиране на рамката и стартиране на 
специални механизми за подкрепа (напр. за мобилност на изследователите). Тези 
дейности обслужват целите за съгласуване и изпълнение в средносрочен план, което 
води до подобряване на Европейското научноизследователско пространство в 
дългосрочен план. На равнище държави членки и на местно и регионално равнище не 
са необходими нови пробиви; вместо това са необходими непрекъснати и 
последователни мерки за подобряване на съществуващите структури, регулиране и 
координация на инструментите, както и подобряване на научноизследователската 
инфраструктура. 
Водещата инициатива „Програма в областта на цифровите технологии“ цели 
подкрепата на цифровия единен пазар чрез по-добър бърз и ултрабърз интернет и 
оперативно съвместими приложения. Това включва широколентов достъп за всички 
региони в Европа до 2013 г., високоскоростен интернет  (30 Mbps или повече) до 2020 
г. и над 50% от европейските домакинства, свързани към интернет със скорост над 100 
Mbps. Водещата инициатива е насочена към общо подобряване на „твърдите“ и 
„меките“ фактори, свързани с ИКТ. Потенциалът на рамката на единния пазар за ИКТ и 
силният пазарен натиск върху ИКТ са важен двигател за успеха във връзка с тази 
инициатива. От друга страна, ориентацията на пазара може също да доведе до пазарен 
неуспех, което ще изисква някаква форма на публична намеса. Това се отнася по-
специално за ЕС-12, които често нямат достатъчно основна инфраструктура в тяхната 
мрежа на ИКТ. На равнището на ЕС в краткосрочен план е предвидено създаването на 
правна и процедурна рамка, включително насоки за държавите членки. Това ще 
доведе до създаването на европейски агенции с голям капацитет и до формирането на 
оперативно съвместима трансгранична мрежа в средносрочен план, както и до  
електронно управление в рамките на цяла Европа в дългосрочен план. На равнище 
държави членки и на местно и регионално равнище се акцентира върху подобряване 
на уменията в областта на информационните и комуникационни технологии в 
краткосрочен и средносрочен план и върху подобряване на инфраструктурата в 
средносрочен и дългосрочен план. 
Водещата инициатива „Индустриална политика за ерата на глобализацията“ е 
насочена към икономическите и търговските аспекти, както и към аспектите на 
заетостта,  като разглежда, наред с другото, иновациите, ресурсната ефективност, 
бизнес средата,  единния пазар и подобряването на подкрепата на малките и средните 
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предприятия. Все пак, този широк тематичен спектър може да доведе до отклоняване 
от основните цели, а конкуренцията между държавите членки, липсата на координация 
и задълбочаването на съществуващите различия също могат да попречат на 
ефективността. На равнището на ЕС е важно установяването на индустриална 
политика на ЕС в краткосрочен план, заедно със съответни правила и насоки. В 
средносрочен и дългосрочен план хоризонталният подход към индустриалната 
политика, повишаването на стандартите на ЕС и насърчаването на ресурсната 
ефективност са определени като основни предизвикателства.  
На равнището на държавите членки и на местно и регионално равнище в краткосрочен 
и средносрочен план се акцентира върху повишаване на уменията, намаляване на 
административната тежест за малките и средните предприятия, както и гарантиране на 
стабилна и надеждна оперативна среда за МСП. Преструктурирането на 
промишлеността и насърчаването на ресурсната ефективност са със средносрочна 
насоченост, а използването на телематиката и създаването на ефективни транспортни 
и логистични мрежи са въпроси с дългосрочен характер.  
Водещата инициатива „Европа за ефективно използване на ресурсите“ обхваща 
много широк спектър от дейности по отношение на ресурсната ефективност и 
опазването на околната среда, които са свързани с всички политики и програми на 
европейско и национално равнище, като се подчертава хоризонталният характер на 
въпроса. Все пак, това хоризонтално измерение означава, че ефективност и 
ефикасност могат да се осигурят само чрез постигането на резултати в рамките на 
целия ЕС. Бързо развиващата се „зелена“ индустрия на ЕС може да бъде силно 
предимство в световен мащаб. Същевременно в условията на глобализирана 
конкуренция в областта на промишлеността европейската индустрия се сблъсква с 
продукти с по-ниски цени и ниски екологични стандарти, което затруднява приемането 
на строги законодателни промени по отношение на ресурсната ефективност. На 
равнището на ЕС в краткосрочен план се предвижда дълъг списък от дейности, 
включващ формулирането на нови визии и стратегии (например за биологичното 
разнообразие), преглед на съществуващите политики, операционализация чрез 
финансови инструменти, структури и разпоредби за мониторинг и др. В средносрочен 
план се разглежда създаването на конкретни инструменти (например оценка на 
жизнения цикъл, еко-етикетиране, „зелени“ обществени поръчки и други), което води 
до дългосрочна подкрепа за научните изследвания, въвеждането на пазарни 
инструменти и премахването на непродуктивни субсидии. На равнището на държавите 
членки и на местно и регионално равнище в краткосрочен план се акцентира върху 
завършването на правната и административна рамка (където е необходимо), което 
води до конкретно приложение в средносрочен и дългосрочен план на много 
специфични дейности (напр. енергийна ефективност на сградите, развитие на 
технологии за съхранение, въвеждане на фискални стимули и др.). 
Водещата инициатива „Младежта в движение“ е свързана с високата младежка 
безработица, като предлага действия, свързани с образователната и професионална 
мобилност, и улесняване на навлизането на пазара на труда. Все пак, очевидните 
ползи от координацията и хармонизацията на политиките и системите на държавите 
членки донякъде са компрометирани от дългите срокове, необходими за инвестиране в 
образованието, с оглед получаването на резултати, а обвързаността с местния пазар 
на труда и изтичането на мозъци могат да бъдат допълнителни пречки. На ниво ЕС 
предизвикателството в краткосрочен план се изразява в изготвянето на програма за 
модернизация на образованието чрез изпълнение на съответните програми (например 
Еразъм, Леонардо да Винчи, Коменски, Грюндвиг, Еразмус Мундус, Темпус) в 
средносрочен план. На равнището на държавите членки и на местно и регионално 
равнище се акцентира върху незабавното подобряване на навлизането на младежите 
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на пазара на труда, докато инвестициите в инфраструктура и човешки ресурси и 
създаването на квалификационни рамки в средносрочен план следва да доведат до 
подобряване на образователните резултати и намаляване на процента на отпадане на 
учениците в дългосрочен план.  
Водещата инициатива „Нови умения и работни места“ е тясно свързана с 
„Младежта в движение“, като измества фокуса върху професионалното обучение, 
което е насочено към образование, продиктувано от търсенето, и обучение на 
работното място. Основната задача е съчетаването на уменията с търсенето на пазара 
на труда, както и хармонизацията в целия ЕС. Националните правомощия на 
държавите членки представляват сериозна пречка в тази област и националните 
администрации могат да се окажат твърде слаби или прекалено бавни при 
адаптирането си към бързо променящите се нужди на бизнеса, затова трябва да се 
акцентира върху подходи за обучение на работното място. На равнище ЕС в 
краткосрочен план фокусът е насочен към преразглеждането на съответните директиви 
и политики, а в средносрочен план - към създаването на Фонд за интеграция на 
граждани на трети държави. На равнището на държавите членки и на местно и 
регионално равнище, където се извършват основните дейности, в краткосрочен и 
средносрочен план администрациите трябва да се съсредоточат върху подобряването 
на уменията, влагането на инвестиции в инфраструктурата и подпомагане на 
самостоятелната заетост и предприемачеството. В средносрочен и дългосрочен план 
фокусът се премества върху конкретни програми за обучение и умения и върху 
рамките за учене през целия живот. Създаването на рамки за „гъвкава сигурност“ се 
посочва като дългосрочен въпрос.  
Водещата инициатива „Европейска платформа срещу бедността“ се отнася до 
несъответствието между богатството и бедността (и свързаната с това безработица) в 
рамките на Европа. Основната цел е бедността да получи по-голяма видимост в 
дневния ред. За да се улесни информираната дискусия по темата, следва да се 
преодолее недостигът на данни в подкрепа на теоретичните съображения. Все пак, 
тази област не е безпроблемна, тъй като държавите членки нямат капацитета или 
желанието (по различни причини) да изпълнят необходимите дейности. На равнището 
на ЕС насърчаването на основани на доказателствата изследвания в краткосрочен 
план е задължително условие, което следва да доведе до средносрочна подкрепа за 
инициативи и партньорство в областта на социалната икономика. В държавите членки 
и на местно и регионално равнище, където се извършват основните дейности, 
администрациите следва да се съсредоточат върху подобряването на политиките и 
координацията в краткосрочен план, като се опират на основани на доказателствата 
изследвания в средносрочен план, които да доведат до ефективно управление на 
миграцията и гъвкавост на образованието и обучението в дългосрочен план. 

Основни констатации и препоръки 

Анализът на различните елементи на прилагането на водещите инициативи показва, че 
инициативите са разработени с цел осигуряване на по-добро съдействие при 
изпълнението на стратегията „Европа 2020“. Въпреки това тази цел не е взета предвид 
по отношение на развитието на политиката. Въз основа на резултатите от проучването 
се предлагат следните препоръки за по-добро интегриране на водещите инициативи в 
политическите инструменти и за осигуряване на последователно приспособяване в 
рамките на следващия програмен период. Поуките, извлечени при прилагането на 
Лисабонската програма, следва в бъдеще да доведат до подобрения в прилагането на 
стратегията.  
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„Лисабонизацията“ на текущия програмен период за политиката на 
сближаване на равнището на Европейския съюз 

Лисабонската програма представляваше по-скоро стратегия „отгоре-надолу“, за която 
до известна степен липсваше ангажимент от страна на държавите членки. Ето защо е 
необходимо стратегическите и абстрактните концепции да се разделят на реалистични 
проектни идеи, които могат да бъдат обхванати и изпълнени на местно равнище. Това 
е от решаващо значение както за програмирането, така и за консултирането, а и за 
прилагането, като улеснява ориентирането на програмните органи и бенефициерите. 
Тези проектни идеи трябва да бъдат индикативни, да позволяват на заинтересованите 
страни с необходимия капацитет да разработят своята намеса, но и да подпомагат 
изпълнението на тези, които разполагат с по-малък капацитет. Подкрепата на 
рамковите условия на равнището на ОП се оказа също полезна инвестиция, 
позволяваща подпомагането и ориентирането на местно равнище.  
1. Понастоящем европейските стратегии все още се считат за откъснати от 

действителността и неизпълними. Необходимо е европейските стратегии и 
концепции да бъдат разделени на разбираеми и приложими мерки, които могат да 
бъдат приети на местно и регионално равнище.  

2. Управляващите органи са включили кодексите за разпределяне на средствата в 
системите си за мониторинг.  Сега те могат да ги използват като стандартни 
показатели. За създаване на добавена стойност въз основа на този „ефект на 
учене“, би било полезно този елемент на кодексите да се запази за разпределяне 
на средства за целите на „Европа 2020“ в бъдеще.   

3. Препоръчва се въвеждането на разпоредби за „автоматизация“ между постигането 
на напредък при прилагането на програмите (както е изразено във финансовите 
резултати) и смяната на показателя за разпределяне на средствата. От периода 
2007-2013 г. програмите получават кодекси за разпределяне на средствата на 
„равнището на мярката“ и би било полезно да се въведе за всяка мярка ключ за 
процентен принос, като по този начин автоматично се изчислява напредъкът при 
кодексите в съответствие с финансовия напредък. По-късни преработки на 
програмата могат да бъдат въведени лесно или на равнището на мярката или в 
процентния ключ. Такъв подход ще предостави подходяща за целта картина на 
действителността и ще се нуждае от минимални административни тежести, което е 
постоянна цел на управляващите органи и техните отдели за мониторинг.  

4. Осигуряването на съгласуваност между европейските и националните инструменти 
трябва да включва управление на взаимодействията между различните налични 
инструменти. 

Прилагането на водещите инициативи с помощта на инструментите на 
политиката на сближаване 

Водещите инициативи бяха разработени в рамките на стратегията „Европа 2020“, за да 
се постигне по-голяма ангажираност на държавите членки. Този подход обаче все още 
не е достигнал до държавите членки и това няма да се промени без последователно 
прилагане на европейските инструменти за финансиране.  

Препоръки – европейско равнище 

5. Предвид на факта, че тези инициативи представляват централна част от 
стратегията „Европа 2020“, трябва да се предприемат мерки за справяне с липсата 
на приспособяване и координация между политиката на сближаване и „Европа 
2020“.  
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6. Всички водещи инициативи трябва да са разположени така, че представителите на 
държавата членка на всички равнища да съзнават съществуването им.  

7. Териториалното сближаване следва да се взема предвид при разработването на 
пътните карти за водещите инициативи и при прилагането на водещите 
инициативи.  

8. Привеждането в съответствие на политиката на сближаване с „Европа 2020“ 
изисква не само разпределяне на средства от политиката на сближаване към 
водещите инициативи, но и осигуряване на подходящи рамкови условия. 
Интервенционната логика на политиката на сближаване трябва да се съсредоточи 
върху областите на структурни и регулаторни промени, както и върху 
изграждането на капацитет. 

9. Съгласуваността между водещите инициативи и ERDF и ЕСФ трябва да бъде 
разработена и включена в общите разпоредби за инструментите на политиката на 
сближаване. 

10. Показателите, определени за оценка на структурните фондове, трябва да 
отразяват целите на водещите инициативи. 

11. Следва да се избягва дублирането на процеси и задължения за докладване и да се 
осигурява прозрачност. 

Препоръки – равнище държави членки 

12. При определяне на оперативните програми обхватът следва да съответства 
напълно на целите на водещите инициативи.   

13. Държавите членки следва да вземат предвид целите и задачите на водещите 
инициативи при разработването на договорите за партньорство.  

14. Предвид на факта, че свързаните с водещите инициативи съображения не са 
довели в договорите за партньорства и в съответните оперативни програми до 
допълнителни средства или друг вид предимство, следва да се обмисли 
въвеждането на стимули за държавите членки, така че интеграцията на водещите 
инициативи да надмине празните думи или обикновения мониторинг на 
съответните кодекси за намеса. В крайна сметка следва да се подпомагат 
проправящи пътя проекти, отнасящи се до дадена водеща инициатива, вместо 
например стандартни тежки инфраструктурни проекти. Такъв е случаят по-
специално в държавите членки от ЕС 12. 

Участието на Европейския парламент в процеса на прилагане 

Европейският парламент може да изиграе важна роя на ранните етапи на действията 
за определяне на рамката за прилагане на водещите инициативи. Това се отнася както 
до темите, посочени в пътните карти (напр. кратко- до дългосрочни действия на 
равнището на ЕС, основно дейности от тип А и евентуално тип В) и до вида на 
консултациите за окончателния вариант на регламентите за структурните фондове.  
15. Европейският парламент следва да осигури съответствието на финансирането на 

политика та на сближаване с дейностите, очертани в пътните карти, както и 
мониторинга на прилагането на различните етапи в пътната карта от страна на 
отделните държави членки. 

16. Поради сложността и широкия спектър от теми на водещите инициативи, за 
препоръчване е извършването на всеобхватен мониторинг на напредъка (напр. под 
формата на мисловна карта към съобщенията за водещите инициативи, които 
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насочват към предишни и следващи документи). Понастоящем основната част на 
системата би могло да бъде съсредоточаването върху създаването на съпътстващи 
документи, но в краткосрочен до средносрочен план тя трябва да се доразвие, 
включвайки нови елементи, например преразглеждане на регламенти и нови 
стратегии на равнището на ЕС, разработени въз основа на водещите инициативи и 
т.н. Този мониторинг би могъл да има или вертикална структура въз основа на 
темите на водещите инициативи (насочени към видимост и разбиране) или 
хоризонтална, въз основа на вида на въпросните продукти (напр. политики, 
регламенти, структури, мониторинг и др., насочени към ефективност и 
координация). 

17. По подобен начин като мониторинга на водещата инициатива би могъл да се 
предвиди принос по темата на работни групи или комитети. В такъв случай 
вертикалната структура, насочена към темите, е по-лесно управляема, тъй като 
създава специални работни групи, които разполагат с необходимите експертни 
познания. 

 

Участието на регионално и местно равнище 

Участието и прилагането на регионално и местно равнище не е ограничено до 
регионалните и локалните административни органи. В някои случаи други 
заинтересовани страни се оказват по-подходящи партньори за ефективно и ефикасно 
използване на европейската финансова помощ. Въпреки това регионалните и местните 
равнища следва да имат поглед върху цялостната картина на програмата.  

Препоръки – европейско равнище 

18. Включване на конкретни индикативни предложения за действия от страна на 
регионалните и местните органи в съпътстващите документи към регламентите. 
Може да се приеме, че повечето регионални и местни органи нямат капацитета или 
мотивацията за участие на най-високото равнище на стратегията на водещите 
инициативи, особено като се има предвид, че не е  предвидено допълнително 
финансиране. Колкото по-лесни за проследяване и колкото по-близо до „местното 
равнище„ са индикативните предложения, толкова по-голяма е възможността да 
бъдат приети. 

Препоръки – равнище държави членки 

19. Засилване на развитието на териториални съюзи между регионалните и местните 
органи с цел подобряване на прилагането на договорите за партньорство 

20. Местните и регионалните органи не вземат достатъчно участие в прилагането на 
европейските стратегии и в много случаи е необходим по-добър и по-всеобхватен 
трансфер на ноу-хау. Тук отново държавите членки са отговорни за осигуряване 
на непрекъснат трансфер на ноу-хау.  

21. Включване на регионалните и местните органи в програмния процес и процеса на 
консултации така, че те да се справят и да представят дълбокомислени отговори. 
Предлагане на регионалните и местните органи на конкретни индикативни 
действия и спечелване на одобрението им или проучване на различни мнения, 
вместо ангажирането им във „високополитически“ разсъждения с установени или 
неподлежащи на преговаряне сценарии.  

22. Насърчаване на обмена на опит и разпространението на най-добри практики, 
представяне на лесни насоки за прилагането на важните действия на „Европа 
2020“ стъпка по стъпка с помощта на услуги, предоставяни от бюра за съдействие. 


