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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно усвояване на средствата от структурните фондове и Кохезионния фонд: 
поуки за бъдещата политика на сближаване на ЕС
(2010/2305(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 26 януари 2011 г.: „Приносът на 
регионалната политика за устойчив растеж в рамките на стратегия „Европа 2020“, 
COM(2011)0017.

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно приноса на 
регионалната политика за устойчив растеж в рамките на стратегия „Европа 2020“ 
(SEC(2011)0092),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 25 октомври 
2010 г: „Политика 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 Съобщението на Комисията от 31 март 2010 г.: „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. –
Политика на сближаване: Стратегически доклад за 2010 г. относно изпълнението на 
програмите за периода 2007-2013 г.“ (SEC(2010)0360),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно „Европа 2020 – Стратегия за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” (COM (2010)2020);

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 539/2010 на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 юни 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за 
определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването 
на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото 
управление1,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 437/2010 на Европейския парламент и на Съвета 
от 19 май 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно 
Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимите 
интервенции в сектора на жилищното строителство в полза на маргинализирани 

                                               
1 ОВ L 158 24.6.2010 г., стр. 1.
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общности1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 397/2009 на Европейския парламент и на Съвета 
от 6 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския 
фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на инвестиране в 
енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници в жилищното 
строителство2,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 284/2009 на Съвета от 7 април 2009 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото 
управление3,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 85/2009 на Съвета от 19 януари 2009 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и 
Кохезионния фонд по отношение на някои разпоредби относно финансовото 
управление4,

– 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 фонд5,

– 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) № 1784/19996,

– 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) № 1783/19997,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. 
относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за 
определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006 
на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално 
развитие8,

– като взе предвид Решение на Съвета от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите

                                               
1 ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 1.
2 ОВ L 126, 21.5.2009 г., стр. 3.
3 ОВ L 94, 8.4.2009 г., стр. 10.
4 ОВ L 25, 29.1.2009 г., стр. 1.
5 OВ L 210, 31.7.2006 г., стр 25.
6 OВ L 210, 31.7.2006 г., стр 12.
7 OВ L 210, 31.7.2006 г., стр 1.
8 ОВ L 371, 27.12.2006 г., стр. 1.
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насоки на Общността за сближаване (2006/702/EC)1,

– 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 Европейския икономически и социален комитет 
от 14 юли 2010 г.: „Насърчаване на ефикасни партньорства в управлението на 
програми в областта на политиката на сближаване въз основа на добрите практики 
от цикъл 2007-2013 г.“(ECO/258),

– 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 своята резолюция от ... 2011 г. относно доклад за 2010 г. относно 
изпълнението на програмите за периода 2007–2013 г.2

– като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2010 г. относно постигане на 
действително териториално, социално и икономическо сближаване в ЕС –
задължително условие за конкурентоспособност на световно равнище?3

– 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 
програми4,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на 
комисията по заетост и социални въпроси (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че способността за усвояване е степента, до която държавата-
членка е в състояние ефективно и ефикасно да изразходва финансовите ресурси от 
структурните фондове и Кохезионния фонд и че тази способност е необходима за 
максималния принос към икономическото и социално сближаване с наличните 
ресурси от фондовете на ЕС,

Б. като има предвид, че способността за усвояване не е параметър, а променлива, и че 
тя се различава съществено в различните държави-членки и поради това са 
необходими индивидуални решения за нейното увеличаване,

В. като има предвид, че целта за усвояване на възможно най-голяма финансова 
подкрепа изисква продължителни усилия от страна на държавите-членки и участие 
на администрацията на местно и регионално равнище във всеки етап от процеса,

                                               
1 ОВ L 291, 21.10.2006 г., стр. 11.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0000.
3 Приети текстове, P7_TA(2010)0473.
4 Приети текстове, P6_TA(2009)0165.
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Г. като има предвид, че правилата относно структурните фондове и Кохезионния фонд 
са сложни и поради това са трудни за спазване, което води до грешки и принуждава 
държавите-членки да изразходват непропорционално време в опит за управление и 
контрол на тези грешки,

Д. като има предвид, че особено държавите-членки, присъединили се към ЕС по време 
на сегашния програмен период, срещат сериозни затруднения при усвояването в 
резултат от значителното увеличение на наличните средства в сравнение с 
предприсъединителните фондове,

1. посочва ускоряването на способността за усвояване и на бюджетното изпълнение на 
политиката на сближаване през 2010 г. и потвърждава положителния ефект на 
намесите, свързани с политиката на сближаване на Европейския план за 
икономическо възстановяване за ускоряването на изпълнението на програми и на 
достигането на средства до бенефициерите;

2. посочва, че проблемите с усвояването са породени от следните основни фактори:

 трудности при приключването на процедурите за оценка на съответствието във 
връзка с новата система за управление и контрол в началото на програмния 
период;

 световната икономическа рецесия;

 недостатъчни ресурси за съфинансиране на проекти;

 забавяне при установяването и въвеждането на правилата на ЕС и националните 
правила или свързаните с тях насоки, както и пропуски в правилата или неясни 
правила;

 забавяне при превода на насоките и при получаването на разяснения от 
Комисията и непоследователност на насоките на Комисията;

 прекалено сложни и прекалено строги национални изисквания и чести промени 
в тях;

 необходимостта от създаване на нови институции;

 недостатъчно разграничение между органите в държавите членки, проблеми с 
йерархията между институциите и трудности при разпределянето на задачите и 
отговорностите;

 ограничена численост на персонала, недостатъчна квалификация на персонала 
на национално и регионално равнище и проблеми със задържането на служители 
на работното им място;

 проблеми със създаването на системи за информационни технологии;

 неравновесие между контрол и съдържание;
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 недостатъчна първоначална подготовка за изпълнението на проекти и липсваща 
система за проекти;

 политически мотивирани промени на инвестиционните приоритети;

3. отново призовава за опростяването на правилата и процедурите на равнище ЕС и на 
национално равнище, без да се създават големи затруднения за бенефициерите; 
смята, че опростяването ще допринесе за ускоряването на разпределението на 
средства, по висок процент на усвояване, по-голяма ефикасност, по-малко грешки и 
по-кратки срокове на плащане; смята, че трябва да бъде намерен баланс между 
опростяването и стабилността на правилата и процедурите;

4. счита, че акцентът следва да бъде върху плащанията при постигане на резултати, а 
не върху проверка на входящата информация; в този контекст смята, че следва да 
бъде намерен по-добър баланс между правилата и процедурите, необходими, за да 
се гарантира законността и редовността на разходите на ЕС, от една страна, и това, 
политиката на сближаване да стане по-насочена към изпълнението и по-рентабилна, 
от друга страна;

5. счита, че следва да бъде поставен по-силен акцент върху измамите, отколкото върху 
формалните нередности и върху по-диференцирано третиране на нередностите, като 
се позволява гъвкавост в зависимост от сериозността на установената нередност;

6. подчертава, че следва да се засили пропорционалността между размера на помощта 
и изискванията по отношение на контрола и че през следващия програмен период 
следва да се подобри координацията на одитната дейност и да се следва принципът 
на единствена одиторска проверка;

7. подчертава изключителното значение на навременното приемане на 
многогодишната финансова рамка и на ясни и категорични правила и насоки за 
държавите-членки с цел избягване на първоначалните трудности в началото на 
следващия програмен период;

8. подчертава ползите от взаимодействието между ЕФРР, ЕСФ и ЕЗФРСР; счита, че 
следва да се увеличи гъвкавостта при подкрепата на действия от типа на тези по 
ЕСФ в програми на ЕФРР и че хармонизирането на правилата и процедурите ще 
доведе до опростени системи за изпълнение и ще насърчи участието на 
потенциални бенефициери в съфинансираните от ЕС програми; припомня в този 
контекст потенциала на кръстосаното финансиране, който до момента не е 
използван напълно;

9. призовава държавите-членки да обърнат повече внимание на изготвянето на 
проекти и да създадат система за проекти с цел свеждане до минимум на риска от 
надхвърляне на предвидените разходи и достигане на висок процент на усвояване;

10. призовава държавите-членки да продължат с усилията си да привличат и задържат 
квалифицирани кадри за управлението на фондовете на ЕС;

11. призовава държавите-членки да създадат форуми за обмяна и мрежи сред техните 
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структури за прилагане с цел обсъждане на придобития опит и срещнатите 
трудности и обмяна на най-добри практики; призовава държавите-членки да 
помагат на бенефициерите в изпълнението на по-строгите изисквания за контрол, 
осигурявайки им нужната подкрепа;

12. призовава комисията да създаде програма за сътрудничество за целия ЕС въз основа 
на опита от програмите за побратимяване с цел подобряване на сътрудничеството 
между регионите с високо усвояване и регионите с ниско усвояване и улесняване на 
разпространението на успешни практики;

13. призовава комисията да проучи въвеждането на хармонизирани информационни и 
комуникационни системи, като се отчитат различията в системите за управление и 
контрол на държавите-членки;

14. отбелязва, че създаването на „публично-частни партньорства“ често е дълга и 
тромава процедура, но въпреки това смята, че предварително добре подготвени 
„публично-частни партньорства“ могат да допринесат за увеличаване на 
способността за усвояване и за разрешаване на трудности при съфинансирането;

15. призовава държавите-членки да информират обстойно гражданите и регионалните и 
местни органи относно възможностите за финансиране, допустимостта за 
съфинансиране от структурните фондове и Кохезионния фонд, правилата за 
съфинансиране, правилата за възстановяване на разходите и къде могат да бъдат 
намерени покани за представяне на предложения;

16. отново заявява, че многостепенното управление и партньорският принцип са 
ключови елементи в ефективността на операционните програми и високата 
способност за усвояване; препоръчва на държавите-членки непрекъснато да 
укрепват принципите на партньорство и прозрачност при изпълнението на 
операционните програми и да включват от самото начало поднационалните 
равнища на управление в определянето на инвестиционните приоритети, в самия 
процес на взимане на решение и в изпълнението на програмите;

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

Въведение

След края на 90-те години усвояването на средствата от структурните фондове и 
Кохезионния фонд се признава като основен предмет на загриженост във връзка с 
осъществяването на политиката на сближаване на ЕС. Много от държавите-членки са 
изправени пред трудности с усвояването на средствата от структурните фондове и 
Кохезионния фонд от бюджета на ЕС, особено по време на първите години след 
присъединяването. Настоящият доклад по собствена инициатива има за цел да разгледа 
проблемите, свързаните с тях причини и добрите практики по време на настоящия 
програмен период (2007–2013 г.), както и да извлече поуки за бъдещата политика на 
сближаване на ЕС.

Общ контекст

Под способност за усвояване докладчикът разбира степента, до която държавата-членка 
е в състояние ефективно и ефикасно да изразходва финансовите ресурси от 
структурните фондове и Кохезионния фонд. Тази способност е необходима за 
максималния принос към икономическото и социално сближаване с наличните ресурси 
от фондовете на ЕС. По отношение на търсенето способността за усвояване означава 
действителната способност на кандидатите по проекти да генерират приемливи 
проекти. По отношение на предлагането способността за усвояване може да се 
определя от три основни фактора:

 способност за усвояване на макроикономическо равнище, която се определя и 
измерва по отношение на БВП;

 финансова способност за усвояване, която се определя като способността за 
съфинансиране на програми и проекти, подкрепени от ЕС, за планиране и 
гарантиране на тези национални вноски в многогодишните бюджети и за 
събиране на вноски от партньорите, които участват в различните програми и 
проекти;

 административен капацитет, който се определя като способността и 
квалификацията на централните и местни органи на управление да изготвят 
програми и целесъобразни и своевременни проекти, да вземат решения във 
връзка с тях, да гарантират координацията между участващите партньори, да 
спазват административните изисквания и изискванията за отчитане, да 
финансират и наблюдават изпълнението на програмите и проектите и да 
избягват нередности.

Способността за усвояване не е параметър, а променлива. Тя се различава съществено в 
различните държави-членки и поради това са необходими индивидуални решения.

Целта за усвояване на възможно най-голяма финансова подкрепа в този контекст 
изисква продължителни усилия от страна на държавите-членки и участие на 
администрацията на местно и регионално равнище във всеки етап от процеса.

Причини за проблемите с усвояването на средствата
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 Проблеми в началото на програмния период

Държавите-членки изпитаха трудности при приключването на процедурите за 
оценка на съответствието във връзка с новата система за управление и контрол, 
изложена в 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. Това доведе до забавяне на плащанията, тъй 
като одобрението на системата от Комисията беше предварително условие за 
първите междинни плащания. Освен това успоредното изпълнение на два 
програмни периода (2000–2006 г. и 2007–2013 г.) също се счита за значително 
натоварване, което породи забавяне в началото на текущия период.

 Финансови проблеми

Въздействието на световната икономическа рецесия породи трудности в много 
държави-членки по отношение на използването на средствата от фондовете. 
Последиците се изразяваха в проблеми с постигането на резултати, промяна в 
очакваното търсене и нарастващи ограничения в националното или местно 
публично финансиране. Намирането на достатъчно ресурси за съфинансиране на 
проекти стана дори още по-трудно.

 Регулаторни изисквания

Регулаторната рамка за периода 2007–2013 г. като цяло предоставя по-голяма 
яснота в сравнение с предходния вариант, но са необходими допълнителни усилия.
Трудностите на държавите-членки във връзка с регулаторните изисквания бяха 
породени наред с другото от несъвместимост, тъй като в някои случаи изискванията 
на ЕО не бяха съвместими с действащите национални разпоредби, които трябваше 
да бъдат преразгледани.

Възникнаха допълнителни проблеми вследствие от забавяне при установяването и 
въвеждането на правилата на ЕС и националните правила или свързаните с тях 
насоки и пропуски в правилата или неясни правила. Някои от регулаторните 
изисквания следва допълнително да се адаптират с цел отчитане на опита от 
изпълнението. В допълнение, трудности създаде определението на правилата за 
допустимост. При някои от оперативните програми за териториално сътрудничество 
бяха срещнати трудности с националните правила за допустимост, тъй като в 
зависимост от броя на участващите държави-членки съществуват няколко различни 
набора от национални правила. 

Значително забавяне може да се наблюдава при превода на насоките и при 
получаването на разяснения от Комисията по отношение, например, на оценките на 
въздействието върху околната среда и допустимостта на разходите. Допълнителни 
трудности бяха породени от честата промяна на националните изисквания и 
несъответствието на насоките на ЕО, тъй като по време на финансовата перспектива 
европейските институции променяха своето тълкуване на нормативната уредба.

 Организационни изисквания
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Трудностите на държавите-членки с организационните изисквания са породени от 
необходимостта от създаване на нови институции, недостатъчно разграничение 
между органите, проблеми с йерархията между институциите и трудности при 
разпределянето на задачите и отговорностите. В някои случаи са създадени 
прекалено много организации и се дублират функции.

 Човешки ресурси

Общият регламент не установява конкретни изисквания по отношение на 
качеството и количеството на персонала, необходим за спазване на изискванията за 
управление и контрол. В духа на по-строгите изисквания за контрол сериозно 
притеснение представляват ограничената численост на персонала и недостатъчната 
му квалификация на национално и регионално равнище. Имаше трудности по 
отношение на задържането на персонала. Свързаните с кризата ограничения върху 
заетостта в публичния сектор означават засилен контрол върху дейностите, които се 
възлагат на външни подизпълнители. Ротацията на персонала в Комисията може да 
доведе до промени в тълкуването на определени правила по време на изпълнението 
на оперативните програми.

 Системи за информационни технологии

Може да се наблюдава сериозно забавяне поради трудности със създаването на 
системи за информационни технологии, недостатъчно ясни или закъснели насоки на 
Комисията относно комуникационните и информационни системи, качеството и 
навременността на националните насоки относно комуникационните и 
информационни системи.

 Изисквания по отношение на контрола

Изискванията за засилен контрол гарантират по-голяма яснота, но липсва 
равновесие между контрола и съдържанието. Регулаторните изисквания за периода 
2007–2013 г. са насочени към контрола и отклоняват вниманието от съдържанието. 
Изискванията по отношение на контрола възпират бенефициерите, а 
ръководителите посвещават повече време на оценката на спазването на 
изискванията по отношение на контрола, отколкото на постигането на целите на 
оперативните програми. Освен това националните изисквания по отношение на 
контрола често излизат извън нормативната уредба на ЕС.

Предложения за подобряване на способността за усвояване

Правилата относно структурните фондове и Кохезионния фонд са сложни и поради 
това са трудни за спазване, което води до грешки. Поради тази причина държавите-
членки изразходват непропорционално време в опит за управление и контрол на тези 
грешки. Докладчикът счита, че правилата и процедурите трябва да бъдат опростени с 
цел постигане на по висок процент на усвояване, намаляване на грешките и 
увеличаване на ефикасността. Същевременно трябва да бъде намерен правилният 
баланс между опростяването на правилата и процедурите и тяхната стабилност.
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Акцентът следва да бъде върху плащанията при постигане на резултати, а не върху 
проверка на входящата информация. Може да се помисли дали е възможен по-силен 
акцент върху измамите, отколкото върху формалните нередности, и върху по-
диференцирано третиране на нередностите, като се позволява гъвкавост в зависимост 
от сериозността на установената нередност. Може дори да се окаже необходимо да се 
помисли върху размера на допустимата грешка в разходите по проектите. Освен това 
следва да се подобри координацията на одитната дейност, като се прилага принципът 
на единствена одиторска проверка Докладчикът подчертава, че следва да се засили 
пропорционалността между размера на помощта и изискванията за контрол.

Следва да бъде намерено по-добро съответствие, от една страна, между правилата и 
процедурите, необходими, за да се гарантира законността и редовността на разходите 
на ЕС, а от друга страна, политиката за сближаване да стане по-насочена към 
изпълнението и по-рентабилна. Комисията следва да предложи начин за поставяне на 
по-силен акцент върху постигането на целите, без отклонение от ключовото правило по 
отношение на доброто финансово управление.

Докладчикът подчертава изключителното значение на навременното приемане на 
бюджета на ЕС, както и на ясни и категорични правила и насоки за държавите-членки.

Докладчикът счита освен това, че съществуват значителни възможности за по-тясно 
хармонизиране на системите за програмиране и изпълнение. Хармонизирането на 
правилата и процедурите може да доведе до опростени системи за изпълнение и да 
насърчи участието на потенциални бенефициери в съфинансираните от ЕС програми. 
Може да се обмисли възможността за по-голяма гъвкавост при подкрепата на действия 
от типа на тези по ЕСФ в програми на ЕФРР и обратно.

Мнението на докладчика е, че държавите-членки следва да обръщат повече внимание 
на изготвянето на проекти и на системите за проекти, за да могат успешно да 
управляват структурните фондове и Кохезионния фонд. Освен това трябва да положат 
усилия да привличат и задържат квалифицирани кадри на всяко равнище на управление 
и усвояване на фондовете на ЕС.

Докладчикът обръща внимание на голямата разлика в способността за усвояване на 
държавите-членки. Той предлага съответно създаването на програми за сътрудничество 
между държавите-членки с цел обмен на успешни практики. И накрая, докладчикът 
отново подчертава значението на многостепенното управление и на партньорския 
принцип при управлението на структурните фондове и Кохезионния фонд.


