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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доклада за 2010 г. относно изпълнението на програмите на политиката на 
сближаване за периода 2007—2013 г.
(2010/2139(INI))

Европейският парламент,

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

– като взе предвид съобщението на Комисията от 31 март 2010 г. относно „Политика 
на сближаване: Стратегически доклад за 2010 г. относно изпълнението на 
програмите за периода 2007—2013 г.“ (COM(2010)0110),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 31 март 2010 г., 
придружаващ документ към съобщението на Комисията от 31 март 2010 г. относно 
„Политика на сближаване: Стратегически доклад за 2010 г. относно изпълнението 
на програмите за периода 2007—2013 г.“ (SEC(2010)0360),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 25 октомври 
2010 г. „Политиката на сближаване: Отговор на икономическата криза, Преглед на 
изпълнението на мерките на политиката на сближаване, приети в подкрепа на 
Европейския план за икономическо възстановяване“ (SEC(2010)1291),

– като взе предвид Регламент (EО) № 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 фонд1,

– като взе предвид Решение 2006/702/EО на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно 
стратегическите насоки на Общността за сближаване2,

– 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 
програми3,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно прилагането на 
взаимодействието между средствата, предназначени за изследвания и иновации, в 
Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие и в 
Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие в 
градовете и регионите, както и в държавите-членки и в Съюза4,

– като взе предвид информационния документ на Комисията № 1: „Целево 
набелязване“ от 28 февруари 2007 г. (COCOF/2007/0012/00),

                                               
1 ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25—78.
2 ОВ L 291, 21.10.2006 г., стр. 11—32.
3 Приети текстове, P6_TA(2009)0165.
4 Приети текстове, P6_TA(2010)0189.
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– като взе предвид информационната бележка на Комисията „Индикативна структура 
за националните стратегически доклади за 2009 г.“ от 18 май 2009 г. (COCOF 
09/0018/01),

– като взе предвид заключенията на Съвета относно стратегическия доклад от 2010 г. 
на Комисията относно изпълнението на програмите в областта на политиката на 
сближаване, приети на Съвета по външни работи на 14 юни 2010 г.,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите относно „Политика на 
сближаване: Стратегически доклад за 2010 г. относно изпълнението на програмите 
за периода 2007—2013 г.“ от 1—2 декември 2010 г. (CdR 159/2010),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на 
комисията по бюджети, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм и  
комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че съгласно член 174 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да насърчи цялостното си хармонично развитие, Съюзът 
разработва и осъществява свои инициативи, които водят до укрепването на 
неговото икономическо, социално и териториално сближаване, 

Б. като има предвид, че стратегическото измерение на политиката на сближаване, 
което гарантира съгласуваност с приоритетите на Европейския съюз, се определя и 
подчертава посредством Регламент (EО) № 1083/2006 на Съвета (по-долу наричан 
„Общ регламент“), Стратегическите насоки на Общността относно сближаването 
(по-долу наричани „стратегически насоки“), Националната стратегическа 
референтна рамка (НСРР) и оперативните програми (OП),

В. като има предвид, че представянето на стратегически доклади представлява нов 
елемент от политиката на сближаване, въведен в настоящия програмен период чрез 
Общия регламент като инструмент за разглеждане на изпълнението на 
стратегически насоки, целящ да увеличи стратегическото съдържание и да 
насърчава прозрачността и отчетността в политиката на сближаване,

Г. като има предвид, че целевото набелязване във връзка с Лисабонската програма е 
мероприятието, при което бяха определени подгрупи от съгласуваните 86 
приоритетни схеми като специфични приоритети съгласно Лисабонската програма 
за растеж и работни места, и че за регионите по целта за конвергенция бяха 
определени 47 приоритетни теми като набелязани приоритети, докато в регионите 
по целта за регионална конкурентноспособност и заетост бяха определени само 33 
приоритетни теми,

Д. като има предвид, че за националните стратегически доклади за 2009 г. Комисията 
и държавите-членки се съгласиха да разменят данни само относно приоритетните 
теми по цели, като определената за извличането на данните дата беше 30 септември 
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2009 г.,

Е. като има предвид, че европейските региони все още са изправени пред 
впечатляващи икономически, социални и екологични разлики, отчасти като 
естествено последствие от последните две вълни на разширяване, а също и поради 
преките последствия от глобалната финансова и икономическа криза, макар тези 
разлики да са намалели през последното десетилетие с активния принос на 
политиката на сближаване,

Ж. като има предвид, че политиката на сближаване е ключов елемент от Европейския 
план за икономическо възстановяване, който демонстрира значението на 
структурните фондове като инструменти за икономическо стимулиране, по-
специално за малките предприятия, за устойчивост и за енергийна ефективност, и 
като има предвид, че към Комисията беше отправено искане да представи доклад 
през 2010 г. относно възприемането на мерките, приети като част от отговора на 
Европа към кризата,

1. поздравява държавите-членки за усилията им да подготвят първите си национални 
стратегически доклади, които се доказаха като ценен източник на информация за 
изпълнението;

2. посочва, че когато се извършват сравнителни анализи, следва да се вземе предвид 
обстоятелството, че пет държави-членки са извлекли данните на по-скорошна дата, 
а една на по-ранна дата; счита, че е по-подходящо да се сравнява напредъкът на 
отделните страни със средната стойност за ЕС;

3. счита, че прозрачността при разпределението на средствата стимулира правилното 
изпълнение и е ключова предпоставка за постигане на общите цели на политиката 
на сближаване и поради това трябва да бъде укрепена; счита, че определянето на 
насоки на Общността и въвеждането на стратегически доклади като нов 
инструмент са допринесли за увеличената отчетност при постигане на целите на 
политиката;

Изпълнение

4. отбелязва, че докладваният финансов размер на избраните проекти е 93,4 милиарда 
евро, което представлява 27,1 % от наличните ресурси на ЕС в настоящия период, и 
че тази средна стойност е валидна за трите цели на политиката на сближаване, 
както и за категориите за целево набелязване във връзка с Лисабонската програма и 
за напредъка при изпълнението на стратегическите насоки на Общността; въпреки 
това подчертава, че напредъкът се различава значително при отделните държави и 
по отделните теми, като съвкупният дял на подбор е над 40 % при 9 държави-
членки и под 20 % при 4 държави-членки;

5. отбелязва със задоволство, че според доклада общо 63 милиарда евро са отпуснати 
за набелязани целево във връзка с Лисабонската програма проекти и че подборът на 
такива проекти е на същото равнище или е малко по-ускорен от подбора по други 
действия;
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6. отбелязва, че темпът на напредък при темите от стратегическите насоки на 
Общността (СНО) е най-висок по темата за териториалното измерение (30 %), над 
средния при „Подобряване на познавателната и иновационна дейност с цел 
постигане на растеж“, но е под 27,1 % по другите две насоки и че освен това делът 
на подбор е над средния за целево набелязаните във връзка с Лисабонската 
програма проекти както по целта за конвергенция, така и по целта за регионална 
конкурентоспособност и заетост, но е само 20,5 % по целта за европейско 
териториално сътрудничество; изразява съжаление, че при липсата на показатели за 
постиженията и резултатите за всички държави-членки анализът на политическите 
резултати, представен в стратегическия доклад, се оказва сериозно ограничен;

7. изразява съжаление относно забавянията при подбора на проекти за стратегически 
области като железопътния сектор, някои инвестиции в енергетиката и околната 
среда, цифровата икономика, социалното приобщаване, управлението и 
изграждането на капацитет и призовава за подробен анализ на причините за тези 
забавяния; от друга страна, подчертава по-високото равнище на усвояване при 
проектите за околна среда по програмите за европейско териториално 
сътрудничество и посочва ясната добавена стойност на сътрудничеството в този 
контекст;

Предизвикателства при изпълнението

8. подчертава факта, че ефективният подбор и ефективното изпълнение на проектите 
в някои области се възпрепятстват от отсъствието на съответни предпоставки, 
например липса на ясни национални приоритети за някои области на интервенция, 
закъснения при транспонирането на правните норми на ЕС и липса на 
институционален и административен капацитет;

9. припомня със съжаление, че значителното забавяне при изпълнението на 
политиката е в резултат основно от следните фактори: късно приключване на 
преговорите по многогодишната финансова рамка и законодателния пакет на 
политиката, което доведе до закъснение при завършването на националните 
стратегии и оперативните програми, промени в правилата за финансов контрол, 
застъпване с приключването на периода 2000—2006 г. и недостиг на публични 
средства за съфинансиране в държавите-членки;

10. изразява съжаление относно факта, че въпреки че стратегическият доклад следва да 
подчертава приноса на програмите, съфинансирани от структурните фондове, към 
изпълнението на целите на политиката на сближаване, той не предоставя пълни 
данни за положението относно различията между регионите до 2009 г.; 

Отговор на икономическата криза

11. приветства публикуването на работния документ на службите на Комисията 
„Политиката на сближаване: Отговор на икономическата криза, Преглед на 
изпълнението на мерките по политиката на сближаване, приети в подкрепа на 
Европейския план за икономическо възстановяване“; подчертава, че този преглед 
се основава предимно на информацията, предоставена в националните 
стратегически доклади;
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12. отбелязва, че настоящата рамка на политиката на сближаване доказа, че дава 
възможност за гъвкав и подходящ отговор на бързо влошаващата се социално-
икономическа среда; подчертава, че държавите-членки оцениха това, че кризисните 
мерки могат да бъдат адаптирани за специфичните им потребности;

13. отбелязва трудността на това, да се измери цялостното въздействие на 
специфичните свързани с политиката на сближаване мерки по Европейския план за 
икономическо възстановяване, и изразява съжаление, че следователно прегледът 
може да даде само ограничени познания за отделни примери на национално 
равнище; въпреки това приветства анализа на добрите практики и първите 
заключения, представени в доклада;

Създаване на взаимодействия и недопускане на разпокъсване по сектори на 
ресурсите на регионалната политика

14. споделя мнението на Съвета, изразено в заключенията на Съвета относно 
стратегическия доклад за 2010 г. относно реалната добавена стойност, произтичаща 
от наличието на един стратегически подход и на общи правила за прилагане за 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд 
(ЕСФ) и Кохезионния фонд; подчертава също необходимостта в периода след 
кризата  да се консолидират публичните бюджети и да се увеличат 
взаимодействията и въздействието на всички налични източници на финансиране 
(ЕС, национални източници, инструменти на ЕИБ) чрез ефективна координация;

15. подчертава особената добавена стойност на по-голямото взаимодействие между 
ЕФРР и ЕСФ, тъй като опитът ясно доказва, че успешното изпълнение на 
финансираните по ЕСФ програми е от съществено значение за постигане на 
максимална ефективност на финансирането по ЕФРР за икономически действия;

Мониторинг и оценка

16. отбелязва, че мониторингът и оценяването следва да стимулират извличането на 
изводи за усъвършенстване на политиката и заедно с финансовия контрол следва да 
представляват стимул за подобряване на качеството на резултатите;

17. изразява съжаление, че само 19 държави-членки са докладвали относно основните 
показатели и следователно на този етап е невъзможно да се добие ясна 
първоначална представа за въздействието на политиката по места в целия ЕС; 
настоятелно насърчава държавите-членки да използват основни показатели при 
следващия период на изготвяне на стратегически доклади през 2012—2013 г.;

18. призовава Комисията да подобри съгласуваността и качеството на мониторинг на 
напредъка, постигнат от държавите-членки, като направи задължително 
използването на минимален набор от основни показатели в националните 
стратегически доклади през следващия програмен период, за да се улесни 
сравнението, както и като осигури по-подробни насоки;

Добри практики
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19. счита, че добрите практики в изпълнението на политиката трябва да се подчертават 
и насърчават, за да се подобри ефикасността и да се избегне повтарянето на минали 
грешки;

20. насърчава добрите практики по отношение на националното докладване, като 
например използване на основни показатели, докладване относно резултатите и 
постиженията, докладване относно взаимодействията между националните 
политики и тези на ЕС, организиране на публични дискусии и консултации със 
заинтересованите страни, представяне на докладите пред националните парламенти 
за становища и публикуване на докладите на правителствените интернет страници, 
тъй като тези практики подобряват качеството на представянето на докладите и 
повишават ангажираността на заинтересованите страни в рамките на държавите-
членки;

Заключения и препоръки

21. изразява твърдото си убеждение, че доброто управление на европейско, 
национално, регионално и местно равнище е от основно значение за обезпечаване 
качеството на процеса на вземане на решения, стратегическото планиране и 
успешното и ефикасно прилагане на политиката на сближаване; насърчава 
Комисията и държавите-членки да укрепят управлението на различни равнища в 
съответствие с Договора и с принципа на партньорство;

22. счита, че опростяването на разпоредбите и процедурите на равнище ЕС и на 
национално равнище следва да продължи без да създава големи затруднения за 
получателите на средства и следва да допринесе за повишаване на ефикасността; 
изразява съжаление, че поради прекомерната бюрокрация, твърде сложните 
правила и липсата на хармонизирани процедури, много от средствата остават 
неоползотворени;

23. насърчава държавите-членки да подобрят изграждането на капацитет и по-
специално да гарантират съфинансиране на проекти с национален принос и с 
подкрепа във финансовото планиране, с цел по-добро усвояване на средствата и 
предотвратяване на големи закъснения при инвестициите в бъдеще;

24. подчертава, че Стратегическият доклад за 2013 г. следва да бъде насочен към 
резултатите и да бъде съсредоточен повече върху качествения анализ на 
постиженията, резултатите, ранното въздействие и ефективността на програмите на 
политиката на сближаване, а не толкова върху прекалено подробното представяне 
на статистически данни;

25. призовава всички институции на ЕС и държавите-членки да допринесат за по-
бързото приключване на важните документи, каквито са  многогодишната 
финансова рамка и регламентите, при следващия кръг от преговори, с цел 
преодоляване на първоначалните трудности, които е възможно да възникнат в 
началото на следващия програмен период;

26. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Докладите относно изпълнението анализират транспонирането на законодателство на 
ЕС в националното законодателство и неговото изпълнение и прилагане в държавите-
членки. В случая на политиката на сближаване правната рамка се състои от регламенти, 
които се прилагат пряко. 
С публикуването на съобщението на Комисията „Политика на сближаване: 
Стратегически доклад за 2010 г. относно изпълнението на програмите за периода 
2007—2013 г.” Европейският парламент най-после може да осъществи първия 
действителен анализ на процеса на изпълнение на оперативните програми.

Ето защо настоящият доклад анализира дали законодателството е приложено правилно 
в държавите-членки, както и начина, по който държавите-членки са разбрали и 
следвали стратегическите насоки на Общността при изпълнението на техните 
национални стратегически референтни рамки и оперативните програми. 

Докладът бе разработен главно въз основа на следните два документа: Съобщение на 
Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата, озаглавено: 
„Политиката на сближаване: Стратегически доклад за 2010 г. относно изпълнението 
на програмите за периода 2007—2013 г.” (наричан по-долу Стратегически доклад) и 
Работния документ на службите на Комисията, придружаващ Съобщението.

Общ контекст 

Представянето на стратегически доклади представлява нов елемент от политиката на 
сближаване, въведен в настоящия програмен период чрез Общия регламент като 
инструмент за разглеждане на изпълнението на стратегически насоки. Целта на тези 
доклади, както се посочва в съображение 36 от Регламент 1083/2006 на Съвета (Общ 
регламент), е да се увеличи стратегическото съдържание и да се насърчи прозрачността 
на политиката на сближаване чрез интегриране на приоритетите на Общността.

Член 29, параграф 2 и член 30, параграфи 1 и 2 от същия регламент създават правното 
основание на стратегическите доклади. Съгласно посочения регламент от държавите-
членки се изискваше да представят първите национални стратегически доклади до края 
на 2009 г. Данните, представени в Стратегическия доклад, се основават на тези 
национални стратегически доклади.

Основни оценки 

Изпълнение на програмите

На първо място следва да бъде отбелязано, Комисията и държавите-членки постигнаха 
споразумение за обмен на данни за националните стратегически доклади за 2009 г., при 
определена за извличането на данните дата 30 септември 2009 г., но някои държави-
членки пристъпиха към извличането на данни да други дати. Ето защо при 
осъществяването на сравнителния анализ трябва да бъдат взети под внимание 
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разликите от по няколко месеца, тъй като те биха могли да повлияят върху обема на 
предоставяните помощи за даден сектор.

Докладваният обем на финансирането на избрани проекти е 93,4 милиарда евро, което 
представлява 27,1 % от наличните средства от ЕС през текущия период. Тази средна 
стойност е валидна за трите цели на политиката на сближаване, както и за категориите 
за целево набелязване във връзка с Лисабонската програма и за напредъка при 
изпълнението на стратегическите насоки на Общността. Общо 63 милиарда евро са 
отпуснати за набелязани целево във връзка с Лисабонската програма проекти и че 
подборът на такива проекти е на същото равнище или е малко по-ускорен от подбора 
по други действия;

Горепосочените средни стойности, постигнати от държавите-членки могат да бъдат 
счетени за по-скоро задоволителни, предвид контекста на сериозно влошаване на 
социално-икономическото положение през 2008-2009 г., предизвикано от световната 
криза, както и предвид реформата на политиката за периода 2007-2013 г., тъй като тези 
два фактора имаха значително въздействие върху изпълнението. 

В същото време кризата демонстрира уместността на структурните фондове, като по-
специално Европейският социален фонд се оказа много полезен при справянето с тежки 
предизвикателства в много региони. Доказателството за това е представено в прегледа 
на изпълнението на мерките на политиката на сближаване, приети в подкрепа на 
Европейския план за икономическо възстановяване (работен документ на службите 
на Комисията „Политиката на сближаване: Отговор на икономическата криза“), 
който се основава предимно на представената в националните стратегически доклади 
информация.

Все още съществува очевидно разминаване в много отношения между по-слабо 
развитите и най-развитите региона на ЕС и напредъкът се различава значително при 
отделните държави и по отделните теми, като съвкупният дял на подбор е над 40 % при 
9 държави-членки и под 20 % при 4 държави-членки. Изоставащите региони се нуждаят 
от допълнителна подкрепа в усилията им за преодоляване на икономическите 
трудности. 

Според докладчика, някои стратегически области са изправени пред особено големи 
закъснения при избора на проекти. Областите, предизвикващи особена тревога, за 
които следва да бъде осъществен задълбочен анализ на причините, са следните: 
железопътният сектор, някои инвестиции в енергетиката и околната среда, цифровата 
икономика, социалното приобщаване, управлението и изграждането на капацитет. 

Ето защо са необходими повече усилия за предотвратяването на прекомерни 
закъснения, за засилване на действията по изпълнението и за гарантиране на по-добра 
финансова дисциплина. От друга страна докладчикът подчертава по-високото равнище 
на усвояване при проектите за околна среда по програмите за европейско териториално 
сътрудничество като едно положително развитие, посочващо ясната добавена стойност 
на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество. 

Представяне на стратегическите доклади
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Представянето на стратегическите доклади предоставя навременно доказателство за 
напредъка в изпълнението в 27-те държави-членки на ЕС, полагайки основите за 
дискутиране на високо равнище, партньорска проверка, усъвършенстване на 
политиките и стимули за повишаване на качеството и постиженията. 

При все това бяха констатирани някои значителни пропуски. Така например, само 19 
държави-членки са докладвали относно основните показатели. Ето защо на този етап е 
невъзможно да се добие ясна първоначална представа за въздействието на политиката 
по места в целия ЕС. Според докладчика държавите-членки следва да използват 
основни показатели при следващия период на изготвяне на стратегически доклади през 
2012—2013 г., за да се улесни сравнението на равнище ЕС. Освен това, за да подобрят 
съгласуваността и качеството на мониторинг на напредъка, държавите-членки следва 
да увеличат стратегическото съдържание на съответните си доклади, а Комисията 
следва да осигури по-подробни насоки за повишаване на качеството на представянето 
на стратегическите доклади. 

Представянето на докладите има за цел да повиши отчетността пред широката 
общественост по отношение на постиженията на политиката; поради тази причина 
представянето на резултатите се нуждае от по-голяма публичност. Освен това следва да 
бъде насърчаван обменът на опит, така че държавите-членки да могат да се възползват
от добрите практики, допринесли за постигането на положителни резултати. 
Докладчикът изтъква следните добри практики, допринасящи за повишаване 
качеството на представянето на докладите и за повишаване ангажираността на 
заинтересованите страни в рамките на държавите-членки: 

 използване на основни показатели, 
 докладване относно резултатите и постиженията, 
 докладване относно взаимодействията между националните политики и тези на 

ЕС,  
 организиране на публични дискусии и консултации със заинтересованите 

страни, 
 представяне на докладите пред националните парламенти за становища и 

публикуване на докладите на правителствените интернет страници. 

Разсъждения и заключения на докладчика 

Политиката на сближаване продължава да доказва своята уместност, предвид 
значителния си принос към подобряването на социално-икономическата обстановка. 
Държавите-членки възприеха нови изисквания по положителен начин и отбелязват 
напредък при постигане на целите на политиката на сближаване, както става явно от 
фактите и данните, представени в националните доклади, макар и при известна 
присъща хетерогенност на равнище държави-членки и региони. При все това 
политиката на сближаване представлява един дългосрочен механизъм и повечето 
резултати стават видими по-късно в програмния период. И наистина пълната картина за 
програмния период 2007 - 2013 г. ще стане ясна едва през 2015 г., две години след 
втория Стратегически доклад, тъй като някои държави разполагат с две години след 
2013 г. за използване на всички ангажирани средства.
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Докладчикът обръща внимание на факта, че ефективният подбор и ефективното 
изпълнение на проектите в някои области се възпрепятстват от множество фактори, 
като например късно приключване на преговорите по многогодишната финансова 
рамка и законодателния пакет на политиката, довело до закъснение при завършването 
на националните стратегии и оперативните програми, промени в правилата за финансов 
контрол, недостиг на публични средства за съфинансиране в държавите-членки, както и 
недостатъчен институционален и административен капацитет. Тези фактори трябва да 
бъдат третирани в най-кратки срокове на равнище ЕС и държави-членки. На 
държавите-членки се препоръчва също така да ускорят и улеснят използването на 
структурните фондове по места и най-вече да предприемат коригиращи мерки в 
областите с ниски резултати, с цел предотвратяване на закъсненията при постигане на 
договорените резултати. 

Естествено ключови предпоставки за постигане на общите цели на политиката на 
сближаване са строгата финансова дисциплина и прозрачността при разпределението 
на средствата. В този смисъл стратегическите доклади като нов инструмент могат да 
допринесат за повишаване на отчетността при постигане на целите на политиката. Друг 
важен фактор, обезпечаващ качеството на процеса на вземане на решения, 
стратегическото планиране, както и успешното и ефикасно изпълнение на политиката 
на сближаване, е ефикасността на публичната администрация. Поради това следва да 
бъдат положени допълнителни усилия за укрепване на доброто управление на 
европейско, национално, регионално и местно равнище, в съответствие с  Договора и с 
принципа на партньорство. Опростяването на управлението и изпълнението на 
политиката на сближаване остава особено желателно, тъй като със сигурност не е 
добре, че някои средства остават неоползотворени поради прекомерната бюрокрация и 
сложните правила и процедури.

В този контекст усвояването на средствата може да бъде подобрено посредством 
целево изграждане на капацитет  и мобилизиране на всички необходими национални 
средства за получаване на наличното съфинансиране от структурните фондове. 
Инструментите за финансово планиране също могат да предоставят нужна подкрепа.

И накрая, политиката на сближаване има за цел да намали различията в равнищата на 
развитие на европейските региони, улеснява стремежа към модернизация и устойчиво 
развитие и демонстрира европейската солидарност. Така тя е доказала своята основна 
роля за напредъка на европейската интеграция, установявайки силно взаимодействие 
между всички европейски политики. Действителността показва, че европейските 
региони все още са изправени пред огромни икономически, социални и екологични 
различия. Някои от тях са последствие от последните две вълни на разширяване 
(примерно: присъединяване на исторически и икономически необлагодетелствани 
държави), а други бяха задълбочени от преките последствия от глобалната финансова и 
икономическа криза. 

Въпросът за структурата на бъдещата политика на сближаване за периода 2007–2013 г. 
ще бъде в центъра на политическия дебат през идните години. Съществува опасност 
пропуските в Лисабонската стратегия да се повторят при изпълнението на стратегията 
Европа 2020. Докладчикът повтаря, в контекста на предстоящите преговори за бъдещия 
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програмен период, че политиката на сближаване следва да продължава да третира 
всички европейски региони и социални предизвикателства, помагайки на по-бедните да 
напреднат и постигайки интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Докладчикът е 
също така твърдо убеден, че в контекста на продължаващия териториален дисбаланс и 
на проточилата се криза, силната и добре финансирана регионална политика на ЕС 
представлява необходимо условие за постигането на социално, икономическо и 
териториално сближаване, и затова предоставеният за следващия програмен период 
бюджет за политиката на сближаване не бива в никакъв случай да бъде намаляван. 


