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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно петия доклад за сближаване на Европейската комисия и стратегията за 
политиката на сближаване след 2013 г.
(2011/2035(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2010 г. озаглавен: 
„Заключенията от петия доклад за икономическото, социалното и териториалното 
сближаване: бъдещето на политиката на сближаване“ (COM(2010)0642), (наричан 
по-нататък „заключенията“),,

– като взе предвид петия доклад на Комисията относно икономическото, социално и 
териториално сближаване: бъдещето на политиката на сближаване от 9 ноември 
2010 г. (наричан по-нататък „доклад за сближаването“),

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално дял XVIII от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО) №1080/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1783/19991,

– като взе предвид Регламент (ЕО) №1081/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския социален фонд за и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1784/19992,

– като взе предвид Регламент № 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 фонд3;

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета от 11.7.2006 г. за създаване 
на Кохезионен фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) №1164/944,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за 
създаване на инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП)5,

– като взе предвид своята резолюция от 24 април 2007 г. относно въздействието на 
бъдещи разширявания върху ефективността на политиката на сближаване6,

– като взе предвид своята резолюция 24 март 2009 г. относно Зелената книга за 
териториално сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на 

                                               
1 OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 1-11.
2 OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 12-18.
3 OВ L 210, 31.7.2006, стр 25.
4 OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 79-81.
5 OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82-93.
6 ОВ C 74 E, 20.3.2008 г., стр. 275.



PE462.538v01-00 4/16 PR\861909BG.doc

BG

политиката на сближаване1,

– като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно приноса на политиката 
на сближаване към постигането на целите от Лисабон2,

– като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2010 г. относно политиката на 
сближаване и регионалната политика на ЕС след 2013 г.3,

– като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2010 г. относно бъдещето на 
Европейския социален фонд4,

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

– като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г. „Приносът на 
регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на стратегия „Европа 
2020“ (COM (2010) 0553),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 януари 2011 г. „Приносът на 
регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на стратегия „Европа 
2020“ (COM (2011) 0017),

– като взе предвид заключенията на Съвета относно петия доклад за икономическото, 
социалното и териториалното сближаване които Съветът (Общи въпроси) прие на 
21 февруари 2011 г. (6738/11),

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие, както и 
становищата на Комисията по заетост и социални въпроси, Комисията за бюджетен 
контрол и Комисията по права на жените и равенство между половете (A7-
0000/2011)

А. като има предвид, че политиката на сближаване на ЕС в значителна степен 
допринесе за това през миналия и текущия програмен период да бъде отбелязано 
нарастване на производителността; подчертава, че последващата оценка, освен това 
показа значително намаляване на икономическите, социалните и регионалните 
различия; като има предвид, че това развитие оказа в еднаква степен положително 
въздействие върху социалното осигуряване и върху инвестициите в опазването на 
околната среда,

Б. като има предвид, че политиката на сближаване и структурната политика доказаха 
своята гъвкавост в кризисни ситуации и в значителна степен подпомогнаха 
различни конюнктурни програми и програми за квалификация, 

                                               
1 ОВ C 117 E, 06.05.10, стр. 65.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0191.
3 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0356.
4 Приети текстове, P7_TA-PROV(2010)0357.
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В. като има предвид, че реорганизирането на структурните фондове предвид целите на 
Лисабонската стратегия беше оправдано, което беше доказано от впечатлителните 
обвързващи квоти по целите „конвергенция“ и „регионална конкурентоспособност 
и заетост“, но с критичната забележка, че едва малко над 20% от проектите по цел 
„териториално сътрудничество“ са съобразени с тази стратегия,

Г. като има предвид, че частичният неуспех на Лисабонската стратегия не се дължи на 
недостатъчното прилагане на политиката на сближаване, а в много по-голяма степен 
на последиците от финансовата криза и недостатъците при осъществяването на 
вътрешния пазар, слабата бюджетна дисциплина, както и нестабилните 
макроикономически условия на отделни държави-членки,

Д. като има предвид, че делът на грешките и злоупотребата с финансови средства в 
последните периоди силно намаляха; изразява съжаление за това, че структурната 
политика продължава да бъде област с много несъвършенства и че някои държави-
членки все още не са създали ефективни механизми срещу злоупотребата със 
субсидии и за отнемане на неправомерно изплатените средства,

Е. като има предвид, че съществуващата система от цели на политиката на сближаване 
и на структурната политика (конвергенция(сближаване), конкурентоспособност, 
заетост и трансгранично сътрудничество) заедно с подхода за управление на 
няколко равнища и сигурността на планиране чрез надеждно финансово 
обезпечаване и приемливия срок за планиране (7 години) като цяло доказаха своята 
ефективност, като взе предвид обаче значителните закъснения при изготвянето на 
програмата, обосновани с прекалено дългите законодателни и финансови 
преговори,

Ж. като има предвид, че устойчивото подпомагане и развитие на районите за 
сближаване се отразява положително на пазарното търсене на стоки и услуги и по 
този начин това води до доказано положителни ефекти и за по-богатите държави-
членки на ЕС,

З. като има предвид, че значителните регионално икономически и социални 
дисбаланси, както и специфичните структурни проблеми и проблемите, породени от 
неблагоприятно географско разположение и за напред обосновават необходимостта 
от една всеобхватна европейска политика на сближаване във всички европейски 
региони и че Договорът от Лисабон отправя призив във връзка с това,

Добавена стойност и инвестиционни приоритети на политиката на сближаване

1. призовава за издигане ролята на европейската добавена стойност в програмите 
на политиката на сближаване и на структурната политика; счита, че тази добавена 
стойност съществува тогава, когато проектите на ЕС постигат дългосрочно и 
измеримо икономическо, инфраструктурно, социално и/или екологично повишаване 
на равнището на даден регион с неблагоприятно разположение и това не може да се 
осъществи без наличието на европейския импулс;

2. вижда, освен това, смисъла на добавената стойност от определена европейска 
субсидия тогава, когато подпомаганите проекти на регионално равнище допринасят 
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за постигането на общоевропейски цели в областта на икономическия растеж, 
научните постижения, опазването на околната среда, икономиите на ресурси, 
демографското развитие, устойчивост на енергийните доставки, социалното 
сближаване, трансграничното развитие и това не може да бъде осъществено без 
наличието на европейския импулс;

3. вижда в постигането на поставените европейски цели посредством принципа на 
споделената материална отговорност и управление на средствата (управление на 
няколко равнища) голямо предимство за политиката на сближаване, което само по 
себе представлява вид добавена стойност; призовава за по-нататъшно укрепване на 
партньорския принцип;

4. подчертава, че регионалните дисбаланси като тенденция намаляват, но че все още 
съществуват големи – в рамките на определени държави-членки дори нарастващи –
неравновесия и поради тази причина политиката на сближаване и занапред трябва
да се концентрира върху компенсиране на различията в регионалното развитие;

5. признава специалните потребности на регионите, които се намират в особено 
неблагоприятно положение поради своето географско или топографско 
разположение; призовава, както и в миналото, за запазване на особените 
преференции при отпускане на субсидии за упоменатите в Договора от Лисабон 
типове региони в особено неблагоприятно положение (региони в най-
отдалечената периферия, много рядко населените най-северни региони и 
островните, планинските и граничните региони);

6. подчертава, че Общността може да издържи на глобалната конкуренция, ако 
политиката на сближаване може да използва потенциала за развитие на всички 
региони за да посрещне предизвикателствата на Стратегията „ЕС - 2020“;

7. подчертава, че политиката на сближаване и занапред трябва да се обръща към 
регионалното сближаване („териториално сближаване“) и отново припомня, че 
Договорът от Лисабон добави целите за икономическо и социално сближаване към 
целта „териториалното сближаване“; отбелязва, че тези цели продължават да бъдат 
неразделно свързани с предизвикателствата на икономическото и социалното 
сближаване;

8. посочва големия шанс макрорегионалните стратегии да развият по по-добър 
начин между-регионалните потенциали и възможностите за съвместно посрещане 
на предизвикателствата от природно-пространствен характер, например в областта 
на опазването на околната среда; посочва шансовете за по-целесъобразно 
използване на структурните фондове на ЕС, чрез подобрена координация на 
съществуващите възможности за подпомагане;

9. изразява съмнение относно това, че отделните оперативни програми за 
функционални географски единици като например метрополии, морски дъна или 
корита на реки, носят допълнителни ползи; отбелязва, в особена степен, липсата на 
политическа (също и демократична) инстанция с достатъчно отчетност за 
изпълнението на програмите; призовава, вместо това, за по-интензивно съгласуване 
на макрорегионалните или природно пространствените стратегии на 
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междудържавно равнище;

10. подчертава ключовата роля на градовете за постигането на икономическите, 
екологичните и социалните цели на Стратегия „ЕС 2020“; насърчава оказването на 
помощ за концепции и проекти, които могат да служат като модел, на основата на 
интегрирани планове за развитие и повишаване на значението на отношенията град 
- прилежащи околности;

11. не възприема количествените ангажименти (квоти) по-специално относно 
национално разделяне на програми (ЕСФ/ЕФРР), градско развитие, развитие на 
селските райони, както и други пространствени категории, съответно функционални 
пространства; счита за проблематично задължаващото обвързване на градове и 
пространства, за които може да се отпуснат средства, още в оперативните програми, 
като отново призовава държавите-членки и регионите да въведат конкурентно 
ориентирани изборни процедури;

12. подчертава, че в структурната политика и политиката на сближаване на бива да се 
допуска едностранно насърчаване на определени типове региони; призовава, във 
връзка с това, партньорствата между селските и градските райони да бъдат 
разглеждани в по-голяма степен от гледна точка на социалните и пространствено 
икономическите взаимозависимости; 

13. подчертава, че подпомагането по линия на политиката на сближаване и 
структурната политика трябва да бъде насочено в по-голяма степен към 
предизвикателствата на Стратегия „ЕС 2020“ имащи образователен и социално -
политически характер; застъпва виждането обаче, че посъвместното европеизиране 
на съответните политически области ще се провали дори и поради финансови
причини; призовава, следователно, за по-нататъшното изграждане на подходи, 
които могат да служат за модел при запазване на компетенциите на национално и 
регионално равнище; 

14. призовава, на фона на наложителния енергиен преход към възобновяеми 
енергоносители и дебата относно климата, към засилване на ролята на политиката 
на сближаване за по-бързото развитие на възобновяемите видове енергия,  
подкрепя в тази насока плановете за децентрализирани енергийни концепции с 
ефективни технологии за съхраняване на енергия в регионите;

15. вижда възможности за това, структурните фондове да подпомагат конкретни 
инвестиции в енергийната инфраструктура, които обаче трябва да се ограничат 
върху региони, в които, поради политически или географски причини, 
възможностите за намиране на макроикономически решения по отношение на 
енергийните доставки са значително ограничени; отправя искане подпомагането от 
структурните фондове винаги да се обвързва с условието, че принципно се 
преследва пазарният подход и се спазва принципът за споделената материална 
отговорност;

16. подчертава, че транс - европейските транспортни мрежи играят решаваща роля за 
сближаването на европейските региони, поради което изграждането на 
инфраструктурата на транс - европейските транспортни мрежи и на 
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класифицираните европейски транспортни коридори и достъпът до тях, особено в 
пограничните региони, трябва да се засили; предлага, във връзка с цел 3 на 
европейското териториално сътрудничество, създаването на засилена инициатива за 
подпомагане „Инфраструктура“;

Целеви структури и рамки на програмното планиране

17. подчертава, че основните елементи на стратегия „ЕС 2020“ (иновации, образование, 
енергетика, околна среда, заетост, конкурентоспособност, квалификация, борба 
срещу бедността) са вече съставна част на политиката на сближаване и на 
структурната политика; счита, че предизвикателствата на стратегията „ЕС 2020“
по много добър начин могат да бъдат интегрирани в трите доказали се целеви 
структури (сближаване, растеж и заетост, трансгранично развитие); 

18. счита също, че насърчаването на основните инфраструктури и подкрепата на 
конвенционалните видове енергия трябва да бъдат разглеждани като отговарящи на 
Стратегията „ЕС 2020“, тъй като само конкурентоспособни транспортни, енергийни 
и комуникационни мрежи, както и инфраструктури за преработка на отпадъците ще 
дадат възможност на регионите, ползващи помощи, да дадат своя принос за 
постигането на целите на Стратегията – поради тази причина, точно за тези слаби и 
изостанали региони, трябва да съществува възможност за едно, до определена 
степен, по-свободно тълкуване на целите на Стратегията „ЕС2020“;

19. счита, че БВП трябва да се запази като ключов критерий при определяне на 
регионите, които отговарят на условията за максимално финансиране (тези с 
БВП/еквивалент жители под 75% от средната стойност за ЕС) и, по 
целесъобразност, кохезионните държави (БВП/еквивалент жители под 90% от 
средната стойност за ЕС); посочва, че на компетентните национални органи трябва 
да се остави свобода на действие за използване и на други показатели на 
подходящите равнища за вземане на решения;

20. призовава политиката на сближаване да продължи, в съответствие с Договора от 
Лисабон, да отдава приоритет на регионите, чието развитие е най-изостанало; 
подчертава, че на най-нуждаещите се региони следва да се отпусне подходящ дял − 
съизмерим с проблемите им, свързани с развитието − на финансирането съгласно 
цел 1 (Конвергенция);

21. призовава за надежден и подходящ механизъм за постепенно изключване от 
финансирането (phasing out) за регионите, които преди са отговаряли на условията 
за максимално финансиране съгласно целта „Конвергенция“;

22. призовава за укрепване на цел 2, „Регионална конкурентоспособност и заетост“,
като се възприеме хоризонтален подход; подчертава, че доказалата се система за 
иновационни клъстери и конкуренция по отношение на средствата за финансиране 
трябва да се доразвие;

23. счита, че нова обща категория за финансиране между 75 % и 90 % е в 
противоречие с доказалите се принципи на политиката на сближаване на ЕС 
(финансиране на най-слабите региони, обединяване на ендогенния потенциал чрез 
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използване на хоризонтален подход по отношение на по-богатите региони) и 
следователно отхвърля тази междинна категория;

24. съзнава, че трябва да бъде засилена цел 3 на „териториалното“ сътрудничество 
по всички вътрешни граници на ЕС и в трите му измерения (трансгранично, 
междурегионално, транснационално), и призовава съответният дял на структурните 
фондове да бъде увеличен на 7 %; подчертава значението на граничните региони 
във връзка с постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“; счита, че е 
необходима по-тясна връзка с трансевропейските мрежи в съответствие с 
европейските приоритети, както и с трансграничните инфраструктури, и призовава 
за съответно увеличение на финансирането за всички гранични региони;

25. счита, че новите тематични фондове (климат, енергия, транспорт) биха подкопали 
доказалия се принцип на споделена отговорност при разходването на средства и 
биха застрашили приноса на регионите за прилагането на целите на стратегията „ЕС 
2020“;

26. призовава ЕСФ като част от политиката на сближаване да продължи да 
насърчава социалната интеграция, икономическия растеж и заетостта; счита ЕСФ за 
най-важния политически инструмент в областта на пазара на труда и заетостта в ЕС; 
отдава особено значение на подпомагането на квалификациите и мобилността, 
засилване на интегрирането на равенството между жените и мъжете, интеграцията 
на лица в неравностойно положение, както и подкрепата за МСП;

27. насочва вниманието към взаимодействието на интеграционните подходи, особено 
във връзка с ЕСФ и ЕФРР, и призовава за улесняване на възможността за 
кръстосано финансиране между двата фонда, особено с оглед на интегрираното 
планиране за развитие;

28. призовава за обща стратегическа рамка за ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, 
ЕЗФРСР и ЕФР за периода на финансиране след 2013 г.; счита, че моделът за 
единен регулаторен подход (управление, допустимост за финансиране, одит и 
правила за докладване) трябва да бъде допълнително засилен посредством общ 
рамков регламент;

29. предлага преразглеждане на повторната интеграция на регионално 
ориентираните програми по ЕЗФРСР (съществуващи стълбове за финансиране 3 
и 4) в тази рамка и призовава за определянето на задължителни цели за държавите-
членки и регионите, за да се постигнат по-хармонизирани управленски структури за 
структурните фондове на ЕС и регионално ориентираните програми за развитие на 
селските райони;

30. призовава от съображения за ефективност за отмяна или сливане на фондове, 
които са важни за регионалното развитие и сближаване; препоръчва Фондът за 
глобализация да не се използва като самостоятелен инструмент и неговите задачи 
съответно да бъдат отчетени в Социалния фонд; призовава да се преразгледа 
доколко сливането на Кохезионния фонд и Фонда за регионално развитие би било 
съвместимо с Европейските договори; посочва че по правило се предвижда 
средствата от Фонда за регионално развитие и от Кохезионния фонд да се разходват 
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за финансирането на един и същ вид проекти;

31. приветства целите за партньорства за развитие и инвестиции между ЕС и 
държавите-членки, които Комисията предлага (вместо стратегическите рамкови 
планове, които преди се изготвяха за отделните държави-членки); призовава на този 
етап за определяне на инвестиционни проекти за прилагане на стратегията „ЕС 
2020“, както и за определяне на допълнителни цели в областта на сближаването и 
структурната политика; счита, че е необходимо незабавно поясняване на 
конкретното поделяне на отговорности между съответните равнища и призовава за 
запазване на областите от национална или регионална компетентност в 
съответствие с принципа на субсидиарност;

32. подкрепя запазването на оперативните програми като най-важния инструмент за 
прилагане на стратегическите документи по отношение на конкретните 
инвестиционни приоритети; призовава за определянето на ясни и измерими цели 
във връзка с това;

33. призовава за задължително участие на федералните провинции и региони при 
установяването на партньорства за развитие и оперативни програми; счита, че е от 
съществено значение да се предвидят съответните формулировки в регламентите за 
структурните фондове;

34. подкрепя системата на тематични приоритети, предложена от Комисията; 
колкото е по-слабо развитието на държавите-членки или на регионите, толкова по-
належащо е изготвянето на такъв списък с приоритети, като се отчитат 
специфичните потребности на всеки регион в областта на развитието;

35. призовава, ако приоритетите станат задължителни за всички държави-членки, те 
да бъдат предвидени в областите иновации, инфраструктура и опазване на 
ресурсите, като във всеки конкретен случай се адаптират към специфичните 
потребности на регионите; подчертава, че трябва да се предложат и приложат 
допълнителни приоритети на доброволна основа и в съответствие с принципа на 
субсидиарност; призовава енергията, образованието и борбата с бедността да бъдат 
включени в предлаганите приоритети;

36. призовава за избягване на забавяне при стартирането на програмата, както и за 
ускоряване на процесите на вземане на решения и оценяване по принцип; освен 
това призовава за подобряване на техническото оборудване и включване в мрежа на 
съответните администрации, както и за значително намаляване на задълженията за 
публикуване и на сроковете за публикуване на предложения и за представяне на 
необходимите експертни становища;

Стимули, обвързване с условия, постигане на резултати, съфинансиране и 
възможности за финансиране

37. изисква плащанията на субсидии да бъдат обвързани с условия в рамките на 
партньорствата за инвестиции, които изискват провеждането на реформи от страна 
на държавите-членки с цел гарантиране ефективното използване на финансовата 
подкрепа в областите, които са пряко свързани с политиката на сближаване; счита 



PR\861909BG.doc 11/16 PE462.538v01-00

BG

за основателно по-специално обвързването с правилното прилагане на вече 
приетото законодателство на ЕС (регулиране на цените, покана за внасяне на 
предложения, транспорт, околна среда, здравеопазване и  др.), с цел 
предотвратяване на нередности и гарантиране на ефективност; при все това 
отхвърля насоки, които изискват от държавите-членки провеждането на 
фундаментални социални и икономически реформи;

38. приветства акцента върху постигането на резултати в областта на политиката на 
сближаване, предвиден от Комисията, посредством предварително определяне на 
подходящи цели и показатели; подчертава, че следва да става въпрос само за 
няколко ясно определени и измерими показатели, които трябва да бъдат пряко 
свързани с финансирането и трябва да бъдат приети съвместно с 
регионите/държавите-членки;

39. призовава показателите да се съсредоточат върху връзката с европейската 
добавена стойност (повишаване на производителността, научни постижения, 
транспортни услуги, регионален растеж и подходящи подобрения по отношение на 
околната среда); изисква при измерването на напредъка в области, които са 
изключително от национална компетентност (стандарти на образование, праг на 
бедност, интеграция), да се избягват насоки в количествено отношение, а по-скоро 
да се извършва оценка на модела и новаторския характер на проекти;

40. счита съфинансирането за един от основните принципи на политиката на 
сближаване; изисква преразглеждане на максималния дял на ЕС, който следва да е 
съобразен в по-голяма степен с равнището на регионално развитие, европейската 
добавена стойност и видовете мерки и трябва да бъде съответно увеличен или 
намален; 

41. счита, че е необходимо таванът за максимално финансиране да се определи на 75 %, 
тъй като в противен случай на преден план в заявленията ще бъде по-скоро 
финансовата перспектива (безвъзмездно отпуснати средства), а не необходимостта, 
свързана с проекта; призовава по отношение на регионалното участие да се улесни 
частното съфинансиране и възможностите за отпускане на кредит с пазарна 
насоченост;

42. призовава да се отчита фактът, че при отпускане на преки субсидии за 
предприятия политиката на сближаване по-специално по отношение на големи 
предприятия благоприятства по-скоро въздействието на странични фактори, а не 
въздействието на местно равнище, и следователно изисква финансирането за 
предприятия да се съсредоточи върху инвестициите в научноизследователска и 
развойна дейност или в по-голяма степен да се предоставя непряко посредством 
финансиране за инфраструктури; освен това изисква ясна разпоредба в общия 
регламент за структурните фондове, която изключва финансиране от ЕС за 
преместване на дейност в рамките на ЕС, както и ясно понижаване на прага, 
определен за контрола на този вид инвестиции;

43. признава ефекта на лоста и потенциала за мобилизиране на нови инструменти за 
финансиране, по принцип подкрепя по-засилено финансиране чрез отпускане на 
заеми и изисква разширяване на револвиращите финансови инструменти, с цел 
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обхващане на повече области за финансиране (като научни изследвания, 
инфраструктура); във връзка с това изисква опростяване и по-голяма правна 
сигурност за целия период на финансиране; счита, че отговорността за използване 
на средствата следва да се прехвърли върху националното равнище или равнището 
на проекта най-късно след изтичане на един период на финансиране; 

44. подчертава, че подпомагането чрез субсидии трябва във всички случаи да остане 
факултативно средство и местните участници трябва да бъдат задължени да 
прилагат подходящото за дадената ситуация съчетание от начини на финансиране 
съгласно регионалните изисквания;

45. счита, че ЕИБ следва да играе по-значима роля във финансирането на 
инфраструктурата на трансевропейските транспортни мрежи; призовава за повече 
инициативи за самостоятелни решения в рамките на публичното публично-
частните партньорства; счита, че Европейският парламент носи важна 
отговорност за необходимата прозрачност, както и за задачите по вземане на 
решения и осъществяване на контрол; 

46. счита, че глобалните субсидии на равнище по-ниско от това на регионите 
представляват подходящ инструмент за самостоятелно определени иновационни 
стратегии съгласно целите на европейската структурна политика; предлага 
утвърдилият се инструмент на конкурсите за проекти да се използва и за глобалните 
субсидии;

Бюджет, финансово управление, намаляване на бюрокрацията, бюджетна 
дисциплина, финансов контрол

47. счита, че седемгодишният програмен период е оправдал очакванията и следва да 
бъде запазен най-малко до края на следващия програмен период (2020); въпреки 
това призовава за създаването на система за по-бърза стратегическа преоценка на 
изходните условия, за да може да се реагира още по-бързо и гъвкаво на извънредни 
събития (финансова криза, енергийна криза, природни бедствия);

48. посочва, че бюджетът на ЕС в настоящата му бюджетна структура и при 
заложените в основата му регламенти за фондовете е оправдал очакванията по-
специално за изпълнението на политиката на сближаване и структурната политика; 
поради това изменения следва да се предприемат само по отношение на процесите, 
които не са доказали пригодността си, съответно съществуват противоречия с 
действащия финансов регламент; призовава да се подхожда с особено внимание към 
всяка, макар и незначителна промяна във вече установената му и утвърдена 
структура;

49. счита за възможно интегрирането на целите на стратегията „ЕС 2020“ в 
действащите целеви и фондови структури, а оттам и в бюджетните редове; 
отхвърля подразделянето на бюджета на ЕС на теоретичните понятия за растеж 
„интелигентен“, „включващ“ или „устойчив“;

50. вижда в политиката на сближаване и структурната политика след 2013 г. 
решаващата политическа област за междусекторно изпълнение на стратегията „ЕС 
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2020“ и поради това изисква най-малко същите бюджетни средства, както през 
текущия програмен период;

51. призовава за предложение по отношение на държавите-членки, които сериозно 
нарушават критериите за стабилност на ЕС и в които същевременно има 
значителни нередности  при използването на средствата от структурните фондове, 
за автоматично приложими по-строги правила за по-сериозен надзор на 
правомерното и съответстващо на целите използване на средствата по структурните 
фондове;

52. призовава държавите-членки, съответно регионите да определят органи, които да 
носят изключителна отговорност за правомерното управление на средствата по 
структурните фондове;

53. счита, че в бъдеще Комисията следва да носи по-голяма отговорност за 
подобряването на националните процедури за управление; поради това счита, че 
Комисията следва да носи отговорност за процедурите по акредитиране на 
националните, съответно федералните администрации и контролни органи; счита, 
че успешните акредитации и постигането на нисък процент грешки е свързан с 
правото на изготвяне на опростени доклади на по-продължителни времеви 
интервали; 

54. с цел на опростяване на администрацията призовава за разширяване на 
стандартните процедури с по-високи стандартни единични разходи, както и общи 
фиксирани разходи; изисква да се отчита в по-голяма степен принципът на 
пропорционалността, т.е. за изпълнението на по-малки програми да се налагат 
значително по-малки задължения за докладване и контрол;

55. подкрепя предложението на Комисията, възстановяването на разходите на 
националните органи да се извършва едва след като на бенефициентите бъде 
изплатен съответният принос на ЕС; счита, че това ще доведе до ускоряване на 
изплащането, както и до решително стимулиране на строг национален контрол; 
въпреки това посочва, че могат да възникнат евентуални проблеми с ликвидността 
при държави-членки и провинции и във връзка с това трябва да бъдат намерени 
решения за обезпечение;

56. подкрепя предложението на Комисията, правилото „n+2“ да се прилага 
последователно с изключение на първата година на подпомагане и да се премахнат 
изключенията; счита, че това би представлявало гаранция за едно балансирано 
съотношение между инвестициите с висока стойност и безпроблемното и бързо 
изпълнение на програмите;

Политики за съседство и разширяване

57. подчертава значението по отношение на политиката на сближаване на 
Европейския инструмент за съседство и партньорство (ЕИСП) за 
трансграничното сътрудничество с държави извън Европейския съюз; счита, че 
именно инфраструктурните връзки (транспорт, енергетика) на съседните държави 
могат да имат положително въздействие и върху европейските гранични региони; 
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призовава средствата по ЕИСП да бъдат концентрирани в по-голяма степен върху 
стратегическите потребности на енергийното покритие и транспортната 
инфраструктура;

58. освен това подчертава значението на единството на процеса на разширяване на ЕС с 
инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), който наред с другото служи 
на страните кандидатки съдържателна и организационна подготовка на структурите 
на сближаване;

59. отново призовава за отговорно включване на комисията по регионално развитие в 
бъдещото формиране на двата инструмента;

60. посочва отново във връзка с актуалните изчисления изключителните финансови 
последствия на присъединяването на нови страни за политиката на сближаване1; 
подчертава, че от гледна точка на политиката на сближаване тези размери 
значително ще надхвърлят капацитета на Общността за приемане; призовава 
ИПП да бъде открит за подготовката на предварителни, специални форми на 
съседство с ЕС или членство в него и отново призовава за създаването на поетапна 
концепция във връзка с политиката на сближаване за големи страни кандидатки 
като Турция;

61. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.

                                               
1 Ако се приеме, че през програмния период 2007-2013 г. намиращите се понастоящем в процес на 
преговори страни Турция и Хърватия бъдат подкрепени със средните финансови средства на глава от 
населението на новите държави-членки (ЕС 12), това би възлязло на общо необходими финансови 
средства в размер на 132,5 милиарда евро. От тях 124,9 милиарда евро или 94,3 % се падат на Турция и 
7,6 милиарда евро или 5,7% се падат на Хърватия. Ако се изхожда от подпомагане в размер на средния 
дял на БВП в новите държави-членки (2006), допълнителните финансови средства биха възлезли на 109,1 
милиарда евро. От тях 99,8 милиарда евра се падат на Турция и 9,3 милиарда евро – на Хърватия. 
(Untiedt, G. (2011) Размер и разпределение на средствата по структурните фондове на ЕС за периода 
на подпомагане 2007-2013 г., като се отчитат Турция и Хърватия, Становище на проф. д-р G. Untiedt, 
GEFRA GbR, по искане на д-р Markus Pieper, член на ЕП).
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Рамкови условия

Поради глобалните прогнози за растеж и демографски промени европейската общност 
от държави ще загуби част от своето значение. Ако понастоящем ЕС-27 представлява 
около 8% от населението по света, през 2050 г. този дял ще бъде едва 5%. Поради 
растежа най-вече в Китай и важните държави с бързо развиващи се икономики 
икономическата тежест ще спадне от днешните 20% на около едва 12%1.

Ако европейската общност от държави желае да постигне успех в икономическото и 
политическото съревнование и тази загуба на значение да не бъде свързана с загуба на 
благосъстояние, в бъдеще общността трябва да бъде по-обединена по важните въпроси.
Това важи както за външната политика и политиката на сигурност, така и за 
решаващите въпроси в областта на вътрешния пазар, изследванията, 
енергоснабдяването и осигуряването на суровини. Още повече, отколкото досега, 
общността трябва да се посвети на бързото развитие на възобновяемите 
енергоизточници и възможностите за съхранение.

2. Ролята на регионите и добавената стойност на политиката на  сближаване

Политиката на сближаване и структурната политика имат също така ключова роля по 
въпросите на бъдещата конкурентоспособност. Европейските региони и градове и 
техните предприятия вече имат силна позиция в световната икономика, което е 
свързано с европейската история на отделните национални държави. Поради това 
европейската икономическа структура е значително по-комплексна от азиатската или 
северноамериканската структури. Произходът на повече от половината от глобалните 
връзки между мултинационалните предприятия и техните дъщерни предприятия е в ЕС.
Политиката на сближаване трябва да използва в по-голяма степен това все още 
съществуващо предимство на международната свързаност и да въведе повече малки и 
средни предприятия на международните пазари, които се отличават с растеж.

Една такава политика, насочена към растеж и иновации, функционира обаче само при 
условията на вътрешен пазар без бариери, който трябва да бъде хармонизиран в още 
по-голяма степен. Освен това една такава политика може да бъде устойчива, само ако 
целите на регионалната политика са свързани с общоевропейските цели за иновации и 
научноизследователска дейност, както и с екологичните предизвикателства, и ако се 
вземе предвид това ноу-хау, с което разполагат по-богатите региони.

Освен компонентите, свързани с растежа, е необходимо да се мисли и за 
преодоляването на регионалните и социалните различия. Само ако населението и 
регионите като цяло се ангажират с тази политика, политиката на сближаване и 
структурната политика ще получат признанието, което е необходимо за успешното им 
изпълнение. В този контекст следва да се подчертае, че политиката на сближаване на 

                                               
1 Източник: Публикации на ООН от 2006 г. и на МВФ от 2009 г. 
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ЕС с нейните принципи на споделена отговорност за програмите и средствата 
представлява единствен по рода си в световен мащаб, интегриран и доказан 
политически подход, който трябва да се развива.
За тази цял – включително и предвид приемането на необходимите бюджети за 
структурните фондове – е необходимо понятието „европейска добавена стойност“, да 
се определи по-точно и то да бъде откроено по по-категоричен начин. Необходимо е да 
се постигне повече по обвързването на европейските цели с целите на регионалното 
развитие. В това отношение прилаганото досега в рамките на Лисабонския процес 
целево обвързване на разпределението на средствата с една иновационно ориентирана 
политика представлява успешен подход и трябва – макар и с по-силна ориентация към 
резултатите – да бъде продължено и в стратегията „ЕС 2020“.

Въпросът, който сега допълнително трябва да бъде зададен по отношение на 
европейската добавена стойност, е следният: В каква степен политиката на сближаване 
действително е инициирала проекти? Дали много от проектите, селищата, 
инфраструктурните връзки не биха могли да бъдат осъществени само на национално 
или регионално равнище или на равнището на предприятие? Една силна политика на 
сближаване може да бъде обоснована, само ако европейските програми представляват 
оригинален източник на импулси за проекти и по този начин създават добавената им 
стойност. В противен случай Общността финансира по множество заобиколни пътища 
само странични ефекти.

Именно в някои от ключовите области на стратегията „ЕС-2020“ (по-малко деца, които 
напускат рано училище, повече висококвалифицирани дипломанти, по-голяма заетост, 
по-малко бедност, повече инвестиции в околната среда на местно равнище) 
докладчикът открива приоритетно заложена политическа отговорност на национално 
или дори регионално/местно равнище. Политиката на сближаване не следва да 
представлява катализатор на принципно европеизиране на социалната политика и 
политиката за опазване на околната среда. Това би надхвърлило значително 
възможностите на политиката на сближаване. Вместо това фокусът трябва да бъде 
поставен в по-голяма степен върху регионалния принос в общоевропейските 
въпроси (опазване на околната среда, изменение на климата, енергетика, транспортна 
инфраструктура и др.), стимулите за растеж и иновации (МСП в международни мрежи 
и др.), образци за социални проекти (интегрирано планиране на развитието, 
здравеопазване, демография и др.) и в рамките на всички тези основни теми да бъде 
насочен в особена степен към подхода за постигане на равни условия в регионите в 
неблагоприятно положение.


