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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно Седмия и Осмия доклад на Европейската комисия за напредъка относно 
политиката на ЕС на сближаване и относно стратегическия доклад за 2013 г. във 
връзка с прилагането на програмите за периода 2007 – 2013 г.

(2013/2008(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид доклада на Комисията от 24 ноември 2011 г., озаглавен „Седми 
доклад за напредъка в икономическото, социалното и териториалното сближаване“ 
(COM(2011)0776), и придружаващия го работен документ на службите на 
Комисията (SEC(2011)1372),

– като взе предвид доклада на Комисията от 26 юни 2013 г., озаглавен „Осми доклад 
за напредъка в икономическото, социалното и териториалното сближаване –
Регионалното и градското измерение на кризата“ (COM(2013)0463), и 
придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SEC(2013)0232),

– като взе предвид доклада на Комисията от 18 април 2013 г., озаглавен „Политика на 
сближаване: стратегически доклад за 2013 г. относно изпълнението на програмата 
за периода 2007 – 2013  г.“ (COM(2013)0210), и придружаващия го работен 
документ на службите на Комисията (SWD(2013)0129),

– като взе предвид предложението на Комисията от 6 октомври 2011 г. за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2011 г. 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 (COM(2011)0615),

– като взе предвид своята резолюция от 11 март 2009 г. относно политиката на 
сближаване: инвестиране в реалната икономика1,

– като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2010 г. относно политиката на 
сближаване и регионалната политика на ЕС след 2013 г.2,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно приноса на политиката 
на сближаване към постигането на целите от Лисабон и на целите на стратегията 
„ЕС – 2020“3,

– като взе предвид предложението на Комисията от 6 октомври 2011 г. за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2011 г. относно специални 

                                               
1 ОВ C 87 E, 1.4.2010 г., стр. 113.
2 ОВ C 371 E, 20.12.2011 г., стр. 39.
3 ОВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 120.
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разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта 
„Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (EО) 
№ 1080/2006 (COM(2011)0614),

– като взе предвид Четвъртия мониторингов доклад на Комитета на регионите по 
стратегията „Европа 2020“ от октомври 2013 г.,

– като взе предвид съвместния документ на Генерална дирекция „Регионална и 
урбанистична политика“ и Генерална дирекция „Трудова Заетост, социални въпроси 
и социално приобщаване“, озаглавен „Политиката на ЕС за сближаване, 
допринасяща за заетостта и растежа в Европа“, от юли 2013 г.,

– като взе предвид публикуваното от Европейския парламент изследване, озаглавено 
„Политиката на сближаване след 2013 г.: критична оценка на законодателните 
предложения“, от юни 2012 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на 
комисията по заетост и социални въпроси и комисията по правата на жените и 
равенството между половете (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че емпиричните доказателства показват, че икономическата и 
финансова криза доведе до спиране на процеса на сближаване или дори до 
обръщане на развитието му, като по този начин се задълбочиха различията между 
регионите и се прекрати дългият период, по време на който регионалните различия 
по отношение на БВП на глава от населението и безработицата в рамките на ЕС 
последователно намаляваха, като в същото време се засегнаха по-сериозно по-
слабите региони в Съюза;

Б. като има предвид, че публичните ресурси както на държавите членки, така и на 
равнище ЕС намаляват все повече размера си и са подложени на нарастващ натиск, 
докато кризата и последващата рецесия, както и кризата на държавния дълг в 
няколко държави членки, принудиха държавите членки да приложат важни и 
задълбочени структурни реформи, за да допринесат за възстановяването на 
ценовата конкурентоспособност и фискалната устойчивост, което води главно до 
намаляване на разходите, благоприятстващи растежа;

В. като има предвид, че политиките за фискална консолидация засилиха ролята и 
значението на политиката на сближаване като източник на публични инвестиции, 
особено на поднационално равнище, тъй като това финансиране на политиката 
представлява повече от половината от всички публични инвестиции в значителен 
брой държави членки и региони;

Г. като има предвид, че приносът към целите на стратегията „Европа 2020“ има много 
силно регионално измерение, което следва да бъде взето предвид при подготовката 
и прилагането на следващото поколение програми по политиката на сближаване и 
другите инвестиционни политики на ЕС;
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Д. като има предвид, че досегашният акцент на политиката на сближаване беше по-
скоро върху усвояването, отколкото върху определянето и наблюдението – и 
оценяването на постигането на – цели, като системите за наблюдение и оценка не 
успяват да постигнат изцяло целта си за подобряване на определянето на 
диференцирани цели според регионалните характеристики, особености и 
потребности;

Е. като има предвид, че политиката на сближаване ще продължи да бъде основният 
източник на публично финансиране от ЕС в контекста на многогодишната 
финансова рамка за периода 2014 – 2020 г., и като има предвид, че новата рамка на 
политиката на сближаване поставя целия акцент върху необходимостта от 
концентриране на инвестициите в тези няколко области, за които се счита, че са от 
най-голямо значение, като например заетост (по-специално младежката заетост), 
обучение и образование, МСП, иновации, енергетика, околна среда и градско 
развитие и градове;

Ж. като има предвид, че партньорството и управлението на няколко равнища 
представляват хоризонтални общи принципи с оглед на предоставянето на 
стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в контекста 
на следващата законодателна рамка на политиката на сближаване;

1. счита, че понастоящем има достатъчно доказателства, че политиките на бюджетна 
консолидация сами по себе си са недостатъчни за повишаване на растежа и за 
насърчаване на инвестициите, които създават висококачествени и устойчиви 
работни места, което изисква също така мерки в подкрепа на икономиката и 
насърчаване на напредъка – който е все още нестабилен и колеблив – по пътя към 
възстановяване;

2. изразява безпокойството си относно липсата на достатъчно публични финансови 
ресурси, особено на поднационално равнище, за да се осъществи стратегията 
„Европа 2020“ по подходящ начин, поради въздействието на икономическата криза, 
както и относно факта, че значителен брой по-слабо развити държави членки и 
региони зависят до голяма степен от финансирането на политиката на сближаване;

3. счита, че въпреки че ресурсите, предоставени за политиката на сближаване в 
следващата многогодишна финансова рамка, са относително малки в сравнение с 
нуждите по места, осигуряването на по-висока ефикасност, както и 
взаимодействието между бюджета на ЕС и националните бюджети, могат при все 
това да представляват важни лостове за политиките за повишаване на растежа;

4. счита, че макар че привеждането в съответствие със стратегията „Европа 2020“ е 
важно, от съществено значение е да не се изпускат от поглед целите за 
икономическо, социално и териториално сближаване, изложени на сериозен риск 
вследствие на кризата; призовава за решителни действия за поддържане на 
сближаването и за поставяне на акцент върху инвестициите в инфраструктурни 
проекти в основни сектори, като например транспорт, телекомуникации и 
енергетика;

5. счита, че – независимо от доказателствата, че местните и регионалните органи са 
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включени в подготовката на споразуменията за партньорство – трябва да бъдат 
предприети допълнителни действия за укрепване на териториалното измерение на 
системата на управление на политиката на сближаване, на стратегията „Европа 
2020“ и на европейския семестър чрез гарантиране на действителна координация и 
взаимно допълване между различните равнища на управление, от една страна, и 
съгласуваност на приоритетите, установени на тези равнища, с нуждите и 
особеностите, установени на национално, регионално и местно равнище, от друга 
страна, като същевременно се позволява, когато това е целесъобразно и 
необходимо, някои политически въпроси да бъдат разгледани чрез подхода „отгоре-
надолу“;

6. счита, че политиката на сближаване е в най-добра позиция да предостави на 
стратегията „Европа 2020“ онова териториално измерение, което е необходимо за 
справяне както с много важните разлики в растежа в рамките на Съюза и в 
отделните държави членки, така и с факта, че разликите в институционалния 
капацитет означават, че различните региони не могат да използват по същия начин 
определените цели като референция;

7. изразява особено безпокойство във връзка с това, че поради кризата населението, 
изложено на риск от бедност или социално изключване, се увеличи значително, по-
специално в регионите и градовете за сближаване, и счита, че е неотложно да се 
разрешат тези проблеми – които пречат значително на сближаването между 
регионите и могат да изложат на риск конкурентоспособността на Съюза в 
средносрочен и дългосрочен план – чрез съсредоточаване върху политики, които 
гарантират устойчива и качествена заетост и социално приобщаване;

8. настоява върху ролята на Европейския социален фонд (ЕСФ) за намаляване на 
разликите в човешкия капитал между регионите и в контекста на осъществяването 
на социалното измерение на стратегията „Европа 2020“, тъй като този фонд, 
успоредно с Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), допринася 
значително за изпълнението на някои от настоящите основни приоритети на Съюза, 
а именно укрепване на младежката заетост и пазара на труда, насърчаване на 
устойчива икономика и растеж, намаляване на броя на преждевременно 
напусналите училище и борба срещу бедността, дискриминацията и социалното 
изключване;

9. припомня обаче, че макар и да има сериозни доказателства за това, че прилагането 
на политиката на сближаване се е ускорило и че създанието вследствие на това 
програми са отдали важен принос в много области, в които е необходимо 
инвестиране за модернизиране на икономиката и конкурентоспособността (като 
научни изследвания и развитие, подкрепа на МСП, реиндустриализация, социално 
приобщаване, образование и обучение), редица държави членки не рискуват да 
изпълнят своите програми до края на текущия програмен период;

10. насърчава държавите членки да проучат възможностите за взаимодействие между 
финансирането на политиката на сближаване и другите източници на финансиране 
от ЕС (като например за TEN-T, TEN-E, МСЕ и други програми), както и с 
финансирането, предоставено от Европейската инвестиционна банка и 
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Европейската банка за възстановяване и развитие; настоятелно призовава 
държавите членки да опростят и подобрят достъпа до наличните финансови 
средства, за да се стимулират МСП, местните общини и други заинтересованите 
бенефициенти да се възползват от тях;

11. изразява загриженост, че макар и да е ясно, че оценяването има съществена роля в 
политическия дебат и обучение, липсата на данни – и невъзможността в много 
случаи те да се съберат – води до невъзможност за наблюдение по подходящ начин 
на постигнатия на регионално и местно равнище напредък в посока към 
установените цели, и счита, че е от приоритетно значение да се разшири и 
актуализира регионалната статистика и да се подобри качеството на данните;

12. счита, че докладите за напредъка не предоставят в пълна степен ясна картина на 
постигнатия напредък по отношение на прилагането на политиката на сближаване и 
в посока към установените цели, което се дължи или на липсата на данни на 
съответното равнище, или на недостатъчно ясна връзка между предоставените 
статистически данни и степента, до която подлежащите на наблюдение цели на 
политиката на сближаване са изпълнени;

13. изисква от Комисията и държавите членки, с цел да се повиши качеството на 
планирането и прилагането, да се възползват в пълна степен от наличните 
инструменти за наблюдение и оценка в контекста на следващата законодателна 
рамка;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и държавите членки.


