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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата специална комисия по 
политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски 
съюз след 2013 г. да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отчита засиленото значение на политиката на сближаване с влизането в сила на 
Договора от Лисабон и нейното допълване с трети стълб - териториалното 
сближаване, и установява, че регионите са в най-добро състояние да прилагат тази 
политика активно, като следователно разделянето на сектори ще има 
неблагоприятен ефект; 

2. застъпва становището, че политиката на сближаване представлява съществена част 
от Стратегия "ЕС-2020" и че добрата политика на сближаване е предпоставка за 
успешни общностни действия на ЕС;

3. посочва, че успешната политика за икономическо и социално сближаване в 271 
региона на 27 държави-членки е ясно видима и установява, че принципът на 
субсидиарност, както и управлението на много равнища са съществени 
предпоставки за това; потвърждава своята позиция относно най-добрите практики, 
представена в Резолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно най-
добри практики в областта на регионалната политика и пречки за използване на 
структурните фондове1

4. изтъква, че политиката на сближаване с най-големия собствен бюджет е една от 
най-важните и успешни политики на ЕС от десетилетия насам;

5. изтъква, че модерната политика на сближаване трябва да се приспособи към новите 
предизвикателства; във връзка с това е необходимо определянето на приоритети:

- нуждаем се от устойчив икономически растеж с положително въздействие 
върху пазара на труда както в градските, така и в селските райони;
- нуждаем се от добре функционираща и модерна инфраструктура (транспорт, 
комуникации, водоснабдяване и канализационна система, отпадъци, енергетика);
- в политиката на сближаване залагаме на засилена подкрепа от:

i) научни изследвания, развойна дейност и иновации,
ii) образование, обучение и повишаване на квалификацията,
iii) интегрирано градско развитие (включително например на насърчаването 
на енергийната ефективност на сградите),
iv) засилване на социалното измерение,
v) малките и средните предприятия (МСП) като движеща сила за 
стопанското и социалното развитие на регионите;

6. застъпва становището, че ЕСФ остава неотменима част от политиката на 
сближаване и трябва да бъде подсилен; изисква засилена координация с политиката 
на сближаване, с цел ангажиране на селските райони в необходимата степен и по-

                                               
1 ОВ C 117 E, 6.5.2010 г., стр. 38.
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ефективно използване на средствата;

7. изтъква, че всички форми на териториално сътрудничество трябва да бъдат 
засилени;

8. изисква особената подкрепа за районите в най-неблагоприятно положение в ЕС-27 в 
съответствие с принципа на солидарност; изтъква същевременно необходимостта от 
силна цел 2 и добри преходни правила;

9. счита, че разделянето на сектори на политиките ще направи регионите по-слаби, тъй 
като то улеснява разпокъсване там, където само интегриран подход може реално да 
постигне поставената цел; установява, че точно в регионите понастоящем, но и в 
бъдеще ще се реализира изключителен принос например в областта на изменението 
на климата, научноизследователската и развойната дейност, нововъведенията и 
развитието на технологии;  във връзка с това обръща внимание на най-важните 
резултати, които са представени от Комисията в обобщителния доклад на еx-post 
оценката на ЕФРР 2000-2006, като например 1,4 млн. новосъздадени работни места, 
38 000 финансирани научноизследователски проекти и над 800 000 подпомогнати 
МСП;

10. изтъква, че успешната политика на сближаване има нужда от съответно финансово 
обезпечаване, което в никакъв случай не бива да бъде по-малко от това за текущия 
период на финансиране 2007-2013 г.;

11. изтъква, че средствата трябва да се разпределят по прозрачен и ефективен начин 
между регионите и да са подкрепени от възможно най-опростена система от 
правила и от добро управление;

12. подчертава, че по-добър микс от различни финансови инструменти като например 
субсидии, заеми или револвиращи фондове може да подкрепи ефективното 
използване на средствата;

13. изисква в бъдеще контролът върху разходите да бъде в по-голяма степен 
ориентиран спрямо резултатите;

14. установява, че пет години са твърде кратък период, тъй като процедурите за 
разрешение биха били твърде дълги и не биха позволили ефективно използване на 
средствата; изтъква факта, че продължителност от 7 години се е доказала в 
миналото и в никакъв случай не бива да се намалява; подчертава, че при 
продължителност от седем години до 2020 г. би станала ясна и връзката със 
Стратегия "ЕС-2020";

15. изтъква, че съфинансирането, както и правилото n+2, съответно n+3, следва да се 
запазят, с евентуално увеличаване на гъвкавостта за извънредни ситуации, които 
могат логично да възникнат в рамките на следващия програмен период; изисква 
неусвоените средства да се предоставят на друг региони и да не се връщат в 
държавите-членки;

16. изтъква, че средства от фондове, които се предоставят в рамките на политиката на 
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сближаване, не бива да се използват в рамките на Пакта за стабилност и растеж като 
"наказателен инструмент"; това би било контрапродуктивно за засегнатите региони, 
държави-членки и за ЕС;

17. подчертава голямата европейска добавена стойност с оглед на солидарността на 
политиката на сближаване; изтъква, че солидарността е еднопосочен път и във 
връзка с това подчертава, че всички региони на ЕС трябва да имат достъп до 
политиката на сближаване;

18. застъпва становището, че с подпомагането на регионите ЕС придобива повече 
видимост в рамките на регионите и изтъква, че по-добрата обществена работа в 
държавите-членки би могла да разкрие това още по-ясно;

19. изтъква категорично, че политиката на сближаване е единствената европейска 
политика, която може да бъде както "интелигентна", "екологосъобразна", така и 
"интегративна" в Стратегията "ЕС-2020"; посочва, че това още веднъж разкрива 
значението на политиката на сближаване като цяло и отрича разпокъсване на 
различни бюджетни редове.


