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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приноса на политиката на сближаване към постигането на целите от 
Лисабон
(2009/2235(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по-
специално членове 174–178 от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за 
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд,

– като взе предвид Решение на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите 
насоки на Общността за сближаване (2006/702/EC),

– като взе предвид своята резолюция от 24 март 2009 г. относно прилагането на 
регламента относно структурните фондове през периода 2007–2013 г.: резултатите 
от преговорите във връзка с националните стратегии за сближаване и оперативните 
програми,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 август 2007 г., озаглавено 
„Конкурентоспособни европейски региони чрез научноизследователска дейност и 
иновации – Принос за постигането на по-висок растеж и на повече и по-добри 
работни места“ COM(2007)0474

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 14 ноември 
2007 г., озаглавен „Регионите реализират иновации чрез политика на сближаване“ 
SEC(2007)1547

– като взе предвид съобщението на Комисията „Да работим заедно за растеж и 
създаване на работни места. Ново начало за Лисабонската стратегия“
COM(2005)0024

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията „Документ относно 
напредъка на Лисабонската стратегия” SEC(2010)0114

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2007 г., озаглавено 
„Изпълнение на Лисабонската стратегия за растеж и работни места посредством 
политиката на сближаване на ЕС от държавите-членки и регионите, 2007–2013 г.“ 
(COM(2007)0798),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 май 2008 г. относно резултатите 
от преговорите във връзка със стратегиите и програмите на политиката на 
сближаване за програмния период 2007–2013 г. (COM(2008)0301),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 декември 2009 г.относно 20-тия 
годишен доклад за изпълнението на структурните фондове (2008 г.) (COM 
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(2009)0617 окончателен/2),

– като взе предвид последващите проверки за изпълнението на програмния период 
2000–2006 г.,

– като взе предвид работния документ на Комисията от 24 ноември 2009 г., озаглавен 
„Консултация относно бъдещата стратегия „ЕС 2020“ (COM(2009)0647),

– като взе предвид заключенията на неформалния Европейски съвет от 11 февруари
2010 г.,

– като взе предвид започнатата от Комисията обществена консултация относно „ЕС 
2020“ и резултатите от нея (SEC2010)0116),

– като взе предвид предложението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено 
„Европа 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“
(COM(2010)2020),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че от 2007 г. регламентите за структурните фондове включват 
задължително насочване на средства за изпълнението на целите от Лисабон за 
ЕС15, насочване на ресурсите на политиката на сближаване към привлекателността 
на държавите-членки и регионите, растеж и работни места,

Б. като има предвид, че, особено по време на настоящата рецесия, политиката на 
сближаване е основен инструмент за подпомагане на растежа и работните места в 
ЕС поради стабилния размер на финансиране и прилаганата децентрализирана 
система на управление,

В. като има предвид, че две трети от инвестициите на публичния сектор в целия 
Европейски съюз се осъществяват на регионално и местно равнище, регионалните и 
местни органи често съсредоточават значителна компетентност по отношение на 
политиките и са основни участници в изпълнението както на Лисабонската 
стратегия, така и на бъдещата стратегия „ЕС 2020“,

Г. като има предвид, че политиката на сближаване трябва да бъде неразделна част от 
стратегията „ЕС 2020“, тъй като е включена в Договора от Лисабон като инструмент 
за постигане на целите на Договора,

Политиката на сближаване и Лисабонската стратегия
1. отбелязва, че приблизително 228 милиарда евро от отпуснатите средства за 

програмите за целия седемгодишен период 2007–2013 г. са насочени към
приоритетите от Лисабон; подчертава, че като цяло отпуснатите средства, 
включително в ЕС12, надвишиха изискваните проценти;

2. отбелязва, че размерът на отпуснатите средства е доста различен според държавите-
членки и целите; подчертава, че няма универсална политика за всички области и че 
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подобен опит би довел до липса на отъждествяване с която и да било стратегия за 
растеж и до нейното лошо изпълнение;

3. припомня, че още през периода 2000–2006 г., въпреки липсата на механизъм за 
насочване на средства, връзката между програмите в областта на политиката на 
сближаване и Лисабонската стратегия беше подкрепена от 10,2 милиарда евро 
инвестиции в научни изследвания и иновации;

4. изразява съжаление, че поради закъснялото стартиране на програмите и 
последващата липса на данни относно разходите, на този етап не може да бъде 
проверено съответствието между отпуснатите средства за програмите и 
действителните разходи; с нетърпение очаква публикуването на стратегическия 
доклад на Комисията и настоява за провеждането на междуинституционален дебат 
на високо равнище въз основа на него, за да се анализира приносът на политиката 
на сближаване за постигането на целите от Лисабон и да се направи оценка на 
бъдещите взаимоотношения;

5. отправя критика във връзка с липсата на цялостна оценка на въздействието на 
разходите, свързани с политиката на сближаване, върху регионалното развитие; 
призовава Комисията да направи оценка на териториалното въздействие на 
насочването на средства от структурните фондове за изпълнението на Лисабонската 
стратегия и дали тази система в действителност допринася за балансирано и 
последователно териториално развитие;

6. признава, че една ефективна оценка трябва да се основава на показатели, които 
дават възможност за сравняване и групиране на данните за различните региони; 
настоятелно призовава Комисията да направи преди 2012 г. предложение за 
показатели за оценка, за да предостави инструменти за измерване на въздействието 
и да извърши необходимите корекции за следващия програмен период;

7. изразява съжаление, че докато основните цели на Лисабонската програма 
първоначално включваха икономически растеж, заетост и социално сближаване, 
подновяването на стратегията през 2005 г. представи една по-малко амбициозна 
програма с незначителна роля за социалния стълб;

8. счита, че слабото многостепенно управление е едно от основните ограничения на 
Лисабонската стратегия, с недостатъчно участие на регионалните и местни органи и 
гражданското общество в разработването, изпълнението, оповестяването и оценката 
на стратегията; препоръчва в бъдеще по-голямото им включване на всички етапи;

9. подчертава, че в случаите, когато в Лисабонската стратегия е бил прилаган
принципът на партньорство, се е повишило чувството за отговорност на местните и 
регионални органи, както и на икономическите и социални заинтересовани страни, 
по отношение на целите и е била осигурена по-голяма устойчивост на 
интервенциите;

10. изтъква, че по-специално регионалното равнище ще играе особено важна роля като 
средство за достигане до безбройните икономически и социални участници, 
живеещи и произвеждащи в Европа, особено малките и средни предприятия (МСП), 
и за подпомагане на образованието и професионалното обучение, научните 
изследвания, иновациите и развитието;
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11. препоръчва да се подобри взаимодействието между националните стратегически 
референтни рамки и националните програми за реформи посредством засилен и 
редовен диалог между администрациите, които отговарят за политиката на 
сближаване и Лисабонската стратегия, насърчаван на всички равнища, включително 
на равнището на Общността;

12. високо оценява досега постигнатите чрез инструментите за финансов инженеринг и 
сътрудничеството с ЕИБ резултати за подпомагане на иновациите и научните 
изследвания посредством подлежащи на подновяване форми на финансиране; 
признава техния потенциал за инвестиции и настоява за тяхното укрепване, особено 
що се отнася до JEREMIE и JESSICA, за да се гарантира по-добра подкрепа за 
бизнеса и МСП; препоръчва правилата, регулиращи тези инструменти, да се 
опростят, за да могат да бъдат използвани в по-голяма степен от бенефициентите;

Политиката на сближаване и „ЕС 2020”
13. приветства приемането на предложението на Комисията относно бъдещата 

стратегия „ЕС 2020“; подчертава дългосрочния характер на тази стратегия, която 
има за цел създаването на рамкови условия за стабилен растеж в Европа и одобрява 
определените приоритети;

14. високо оценява факта, че социалното измерение е взето предвид в предложението, 
но изразява съжаление, че все пак не му е дадена централна роля в стратегията; 
подчертава, че последната криза показа, че никоя стратегия за растеж не може да 
пренебрегва целите за социална защита, достъп до услуги, борба с бедността и 
социалната изолация и създаването на качествени работни места;

15. приветства призива за по-устойчиви, интелигентни работни места, но признава, че 
един нов икономически модел би могъл да доведе до неравномерно разпределение 
на разходите и ползите между отделните държави-членки и региони и затова може 
да се наложи на равнището на Съюза да се предприемат действия, за да бъде 
избегнато това положение;

16. подчертава, че образованието, обучението, научните изследвания и иновациите са 
ключови инструменти за подпомагане на развитието на ЕС и за това той да бъде по-
конкурентоспособен пред глобалните предизвикателства; счита, че в тези области 
непрекъснато трябва да се инвестира и че по-специално иновациите следва да се 
измерват с техните резултати;

17. отбелязва, че в Европа инфраструктурните недостатъци все още се различават 
значително, което блокира потенциала й за развитие; изразява убеждение, че е 
необходимо да бъдат създадени истински равни условия в транспортната, 
енергийна, телекомуникационна и информационната инфраструктура, същите 
следва да бъдат включени в стратегията и продължават да бъдат жизнено важна 
част от политиката на сближаване;

18. приветства признаването на ролята на структурните фондове за изпълнението на 
целите на „ЕС 2020“; подчертава обаче, че политиката на сближаване не е просто 
източник на стабилни финансови средства. Нейните основни принципи –
интегриран подход, многостепенно управление и истинско партньорство – са 
ключови елементи за успеха на стратегията и следва изцяло да бъдат включени в 
нея; 
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19. подчертава, че ключов елемент на стратегията „ЕС 2020“ трябва да бъде силната и 
добре финансирана политика на сближаване, която да обхваща всички европейски 
региони; счита, че тази политика със своя хоризонтален подход е предварително 
условие за успешното изпълнение на целите на „ЕС 2020“, както и за постигане на 
социално, икономическо и териториално сближаване в ЕС; отхвърля всички опити 
за повторно национализиране на политиката на сближаване и настоява 
регионалното измерение да бъде подкрепено в пълна степен при прегледа на 
бюджета на ЕС;

20. подчертава, че политиката на сближаване не е подчинена на стратегията „ЕС 2020“; 
изтъква, че докато приоритетите на политиката на сближаване следва да бъдат в 
унисон с целите на „ЕС 2020“, трябва да има достатъчна гъвкавост за обхващане на 
регионалните особености и подпомагане на по-слабите региони за преодоляване на 
техните социално-икономически трудности и намаляване на различията;

21. изисква по-добра система за управление в стратегията „ЕС 2020“ в сравнение със 
Лисабонската стратегия; препоръчва тя да бъде разработена и изпълнена в 
съответствие с принципа на многостепенното управление, за да се гарантира по-
голямо участие на местните и регионални органи и гражданското общество;

22. счита, че териториалното сближаване, включено като нова цел в Договора от 
Лисабон, трябва да бъде неразделна част от стратегията като предпоставка за 
постигането на нейните цели;

23. изтъква, че едно по-силно териториално измерение на стратегията, отчитайки 
особеностите на европейските региони, с прякото участие на регионалните и местни 
органи в планирането и изпълнението на съответните програми, ще доведе до по-
голямо чувство за отговорност по отношение на нейните цели на всички нива и ще 
осигури по-добра информираност за целите и резултатите по места;

24. изтъква ключовата роля на градовете за постигане на целите на „ЕС 2020“; 
настоятелно призовава при изпълнението на приоритетите на „ЕС 2020“ да бъдат 
взети предвид техният опит и принос, особено по отношение на изменението на 
климата, демографските промени и екологично съобразните (зелени) инвестиции; 

25. признава, че независимо от голямото им значение, структурните фондове не са 
единственият инструмент за изпълнение на стратегията „ЕС 2020“; очаква 
Комисията да представи конкретни предложения за създаване на взаимодействие 
между политиката на сближаване и съществуващите секторни политики съгласно 
интегриран подход; препоръчва рационализация на целите, инструментите и 
административните процедури на програмите и хармонизиране на времетраенето на 
програмите на тези политики;

26. препоръчва в бъдещата регулаторна рамка да се приеме опростен подход към 
използването на структурните фондове; подчертава, че хармонизирането на 
правилата и процедурите може да доведе до опростени системи за изпълнение и да 
насърчи участието на потенциални бенефициенти в съфинансираните от ЕС 
програми;

27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 
Оценка на сегашната система
Както Лисабонската стратегия, така и политиката на сближаване, определиха
иновациите в по-широкия им смисъл като основен инструмент за подпомагане 
развитието на европейската територия и за засилване на възможностите й за 
конкурентоспособност на фона на предизвикателствата, идващи от глобализирания 
свят. В резултат на това иновациите са поставени в центъра и на двете и тяхната 
стратегическа роля е подчертана, както никога досега.

Стратегическите насоки на Общността за сближаване за периода 2007–2013 г. поставят 
формално изискване за ЕС15 (и препоръка за ЕС12) да насочват за постигане на целите 
от Лисабон най-малко 60% от отпуснатите средства за програмите в регионите по 
програмата за сближаване и 75% в регионите по програмата за конкурентоспособност и 
заетост.
В действителност още през периода 2000–2006 г., когато нямаше формално изискване 
за отпускане на финансови средства, между 5,5% и 7,4% от всички разходи на 
структурните фондове (общо 10,2 милиарда евро) бяха инвестирани в изследователски 
и иновационни дейности.
Наличните до момента последващи оценки подчертават, че използването на 
регионалните програми за постигане на целите от Лисабон е по-очевидно за
сравнително по-богатите региони и по-ограничено за по-бедните, където тенденцията е 
програмите да наблягат преди всичко на основна инфраструктура.
Очевидно не може да бъде прилагана универсална стратегия за всички области; 
напротив особеностите на различните региони – тяхното териториално измерение –
имат голямо въздействие върху ефективността на изпълняваните мерки. Следователно 
участието на регионалните и местни органи освен в изпълнението на програмите и в 
тяхното разработване става наложително, тъй като те най-добре познават 
потребностите на своите съответни територии.
От анализа на отпуснатите средства за програмите за периода 2007–2013 г. се вижда, че 
определените средства осезателно са надхвърлили установените прагове. По-конкретно 
65% от средствата за цел сближаване и 82% от средствата за конкурентоспособност са 
били насочени към приоритети, свързани с Лисабонската стратегия. Тези проценти, 
които възлизат общо на приблизително 228 милиарда евро за седемгодишния период, 
се отнасят за ЕС27, което показва, че ЕС12 също сериозно са се ангажирали с това 
начинание.

Както може да се предполага, размерът на отпуснатите средства е доста различен по 
отношение на държавите-членки и целите. По-специално в регионите по програмите за 
конкурентоспособност програмирането е силно свързано с Лисабонската стратегия, 
като ударението се поставя върху иновациите, знанията и технологиите, докато в 
програмите за сближаване по-скоро привилегировани са приоритетите, свързани със 
заетостта, което показва, че тук реформата на системите за образование и обучение се 
счита за предпоставка за по-нататъшното развитие.
Първият стратегически доклад, анализиращ резултатите от изпълнението на държавите-
членки за постигане на тези приоритети чрез разходите през първите 18 месеца на 
изпълнението на програмите, ще бъде публикуван от Комисията най-късно до 1 април 
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2010 г.
В действителност е необходима задълбочена оценка до каква степен тези ангажименти 
са отразени по отношение на действителните разходи на ниво проект. За съжаление, 
поради закъснялото стартиране на програмите и последващата липса на данни относно 
разходите, на този етап това съответствие не може да бъде проверено.
Следователно, в този смисъл стратегическият доклад на Комисията ще представлява 
ключов документ, независимо от обхванатия ограничен период, въз основа на който ще 
се проведе междуинституционален дебат на високо равнище, за да се направи оценка на 
степента и вида принос на структурните фондове за постигането на целите от Лисабон 
и да се даде възможност за сериозна дискусия между националните институции, 
институциите на ЕС, регионалните заинтересовани страни и гражданското общество 
относно формата и съдържанието на стратегията за растеж и работни места след 2010 г. 
или така наречената стратегия „ЕС 2020“.
Дори още по-важно е да може да се оцени в дългосрочен план какво е действителното 
въздействие в държавите-членки и регионите на инвестициите, направени чрез 
структурните фондове във връзка с Лисабонската стратегия. Всякаква дискусия за 
бъдещето, без да са известни резултатите от тази оценка, няма да бъде ефективна.
Независимо че тези данни все още не са на разположение поради ранния етап на 
изпълнение на програмите, особено важно е да се проправи пътят и Комисията да 
разбере необходимостта от незабавно разработване на инструментите, които ще дадат 
възможност за такъв анализ, т.е. съизмерими показатели, които могат да бъдат 
групирани и сравнени за всички програми и държави-членки по време на целия период, 
за да се провери въздействието и да се направят необходимите корекции.

Ролята на политиката на сближаване в стратегията „ЕС 2020“
Изграждането на бъдещето предполага анализ на миналото, за да се увеличат в 
максимална степен постигнатите резултати, да се използва опитът и да се избегнат 
старите грешки. Следователно е необходимо задълбочено да се обмисли връзката 
между политиката на сближаване и Лисабонската стратегия, когато се разработва 
новата стратегия „ЕС 2020“, чиято цел е да се справи с предизвикателствата на 
следващите десет години.

В действителност политиката на сближаване може най-добре от всички останали 
политики да успее да мобилизира инвестиции за растеж и работни места; тя доказа 
също така, че когато се прилага правилно принципът на партньорство и регионалните и 
местни участници станат главни действащи лица в изпълнението на приоритетите, се 
създава по-голямо чувство за отговорност по отношение на целите и резултатите на
политиките.

Предложението на Комисията за стратегията „ЕС 2020“ признава политиката на 
сближаване като ключова политика за постигане на целите на „ЕС 2020“.

Въпреки това, тя явно я разглежда по-скоро като източник на стабилни финансови 
средства, а не като главна препоръка, заради прилагането на принципи като 
партньорство, интегриран подход, многостепенно управление, както и заради 
способността й да мобилизира регионални и местни участници. Ако тези принципи, 
които представляват основен принос на политиката на сближаване за успешното 
изпълнение на стратегия „ЕС 2020”, не бъдат надлежно включени в нея, може да бъде 
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застрашен успехът на самата стратегия.
В доклада са направени няколко конкретни препоръки, за да се гарантира надлежното 
отчитане на тази връзка:

 приоритетите, посочени в стратегия „ЕС 2020“, следва да бъдат тясно 
хармонизирани с тези на бъдещата политика на сближаване: необходими са повече 
концентрация върху главните приоритети и по-добро съчетаване между тях, 
осигурявайки достатъчна гъвкавост за обхващане на регионалните особености;

 следва да се развие взаимодействие между националните стратегически референтни 
рамки и националните програми за реформи и по-добре да се използва техният
потенциал посредством по-добра административна координация на общностно, 
национално, регионално и местно равнище, за да се подобри управлението;

 целите на „ЕС 2020“ трябва да се определят на равнище на Общността, но в бъдеще 
тяхното изпълнение и приспособяване в националните политики следва в по-голяма 
степен да включва местните и регионални органи. Едно от широкопризнатите 
ограничения до момента на Лисабонската стратегия е слабото многостепенно 
управление и недостатъчното участие на местните и регионални органи в 
изпълнението на нейните цели въпреки факта, че две трети от инвестициите на 
публичния сектор се осъществяват на регионално и местно равнище и че тези 
органи често съсредоточават значителна компетентност по отношение на 
политиките. Вземането под внимание на регионалното измерение в бъдещата 
стратегия се изисква от прилагането на новите разпоредби на Договора от Лисабон, 
който признава субсидиарността на местно и регионално равнище. Подходът отдолу 
нагоре ще може да гарантира действителна отговорност за стратегията и нейната 
устойчивост в дългосрочен план. Многостепенното управление трябва да се вземе 
предвид не само в неговото вертикално, но и в хоризонталното му измерение, 
развивайки отношенията между икономически и социални участници на еднакво 
равнище;

 принципът на партньорство следва в пълна степен да се прилага при изпълнението 
на бъдещата стратегия. Тази промяна в подхода би имала предимството да осигури 
по-добра информация за целите и резултатите на стратегията в гражданското 
общество, чиято липса в момента се оказва една от големите слабости на 
Лисабонската стратегия;

 въпреки че териториалното сближаване е признато от Договора от Лисабон като цел 
на Общността, териториалното измерение твърде слабо присъства в предложението 
на Комисията, което може да доведе до риск от секторизация на политиките. 
Обратно, само интегрираният подход чрез включването на регионалното измерение 
в стратегията ще доведе до ефективни резултати. По-конкретно следва да се 
подобри взаимодействието между инструментите на ЕС, които насърчават 
иновациите (структурните фондове, Рамковата програма за конкурентоспособност и 
иновации, и VII рамкова програма) и в бъдеще да се хармонизира времетраенето на 
многогодишното програмиране на тези инструменти;

 потенциалът на инструментите за финансов инженеринг, особено JEREMIE и 
JESSICA, следва да се използва в пълна степен, за да се гарантира по-добра 
подкрепа за потенциала на дружествата, особено по отношение на МСП; по-
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конкретно, правилата за достъп и управление на предоставените финансови 
средства следва да се опростят, за да се стимулира използването им от 
заинтересованите бенефициенти;

 следва да се осигури подходящо финансиране за политика на сближаване, която 
обхваща цялата територия на Европейския съюз, за да се даде възможност за 
ефективна подкрепа при изпълнението на новата стратегия;

 бъдещата регулаторна рамка на политиката на сближаване трябва да бъде 
опростена, за да се намали настоящото ниво на грешки и да се улесни участието в 
проектите, особено на частните партньори.


