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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно регионалната политика в по-общия контекст на схемите за държавни 
помощи

(2013/0000(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 174 и следващите го членове от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в които се въвежда целта за 
икономическо, социално и териториално сближаване и се определят структурните 
финансови инструменти за постигането ѝ,

– като взе предвид член 107, параграф 3, букви а) и в) от ДФЕС, в които се 
предвиждат условията за отпускането на регионални държавни помощи за 
насърчаването на икономическото развитие на определени необлагодетелствани 
райони в Европейския съюз,

– като взе предвид предложението на Комисията от 6 октомври 2011 г. за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален 
фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата 
стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (COM(2012)0496) във вида, в който е 
изменено (COM(2013)0146),

– като взе предвид своята резолюция от 17 януари 2013 г. относно модернизиране на 
държавната помощ на ЕС1,

– като взе предвид Становище № 2232/2012 на Комитета на регионите от 1 февруари 
2013 г. относно насоките за регионалните държавни помощи за периода 2014—
2020 г.,

– като взе предвид насоките на Комисията за националната регионална помощ за 
2007—2013 г.2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 май 2012 г., озаглавено 
„Модернизиране на държавната помощ на ЕС“ (СOM(2012)0209),

– като взе предвид документа на Комисията, изготвен от службите на ГД 
„Конкуренция“ и съдържащ проектонасоки относно регионалните държавни 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2013)0026.
2 OВ C 54, 4.3.2006 г., стр. 13.
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помощи за периода 2014—2020 г.1,

– като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела T-
443/08 и T-455/08T, Mitteldeutsche Flughafen и Flughafen Leipzig/Halle срещу 
Комисията,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че Комисията е пристъпила към модернизиране на държавната 
помощ, чиято цел е да насърчи растежа, да насочи усилията към най-важните 
случаи на отпускане на помощи и да опрости, рационализира и ускори прилагането 
на съответните разпоредби; 

Б. като има предвид, че правното основание за новите предложения, както се съдържа 
в член 109 от ДФЕС, предвижда единствено консултация с Парламента, а не 
прилагане на обикновената законодателна процедура;

В. като има предвид, че обикновената законодателна процедура по пакета от 
законодателни мерки в областта на политиката на сближаване, свързани с 
европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г., все 
още не е приключила,

Г. като има предвид, че в повечето случаи схемите за държавни помощи са под 
формата на безвъзмездни средства и субсидии, намаляване на данъците, 
освобождаване от данъци, различни стимули, кредити с изгодни условия, гаранции, 
преференциални лихви и дялово участие, предоставяни от национални, регионални 
и местни органи на управление, както и от структури под държавен контрол;

Д. като има предвид, че има известен брой разпоредби относно държавните помощи и 
насоки, които се прилагат на регионално, секторно или хоризонтално равнище, а 
изборът на прилагания вид помощ до известна степен се извършва по усмотрение на 
държавите членки;

Е. като има предвид, че държавните помощи следва да бъдат в по-тясно съответствие с 
целите, определени на заседанието на Европейския съвет в Лисабон през март 2000 
г., като същевременно допълват целите на други политики на ЕС, по-специално на 
политиката на сближаване;

Ж. като има предвид, че прилагането и тълкуването на разпоредбите за държавните 
помощи зависят в голяма степен и от съдебната практика на Съда на Европейския 
съюз;

З. като има предвид, че наличието на механизъм, който осигурява ефективното 
изпълнение и прилагане на разпоредбите относно държавните помощи на ЕС, е едно 
от общите предварителни условия, предвидени в поредицата от предложения за 

                                               
1 Брюксел, 2012 г. (без по-конкретна дата). 
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регламенти в рамките на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.;

И. като има предвид, че последващата оценка на въздействието върху държавите 
членки, регионите и местните органи, както и върху предприятията, пазарите и 
икономиката като цяло на държавните помощи и контрола върху държавните 
помощи, не е достатъчно цялостна, както посочва Сметната палата в своя доклад 
„Ефективни ли са процедурите на Комисията за управление на контрола върху 
държавните помощи?“1;

Й. като има предвид, че що се отнася до разпоредбите относно държавните помощи 
или политиката на сближаване, административните пречки са основният източник 
на безпокойство сред бенефициерите;

Координация между разпоредбите относно държавните помощи и политиката на 
сближаване

1. заема становището, че прилагането както на политиката на сближаване, така и на 
разпоредбите относно схемите за държавни помощи с цел укрепване на местните и 
регионалните инвестиции е от ключово значение за насърчаването на 
икономическото, социалното и териториалното сближаване, развитието на 
регионално и местно равнище, промишления растеж и разкриването на работни 
места; при все това изразява загриженост във връзка с въпроса, дали разпоредбите 
относно държавните помощи са съгласувани с използването на средствата от 
европейските структурни и инвестиционни фондове;

2. изтъква, че разпоредбите относно държавните помощи, както и целите на 
политиката на сближаване, следва да водят до подобряване на положението на по-
слабо развитите региони и че процесът на модернизиране на държавните помощи 
трябва да отразява целите за сближаване на целия ЕС; счита, че модернизирането на 
разпоредбите в областта на конкуренцията трябва да се основават на разбиране на 
въздействието на поднационално равнище на тези разпоредби;

3. приветства факта, че в рамките на процеса на модернизиране на държавната помощ 
Комисията си поставя за цел да изясни и да придаде по-пряк смисъл на принципите, 
както и да улесни тяхното прилагане; заема становището, че тези принципи следва 
да бъдат както добре съгласувани с другите политики на ЕС, така и достатъчно 
ясни, предвидими и гъвкави, за да отговарят на потребностите на определени 
държави членки и техните региони, които преминават през период на криза и 
сериозни икономически затруднения; отново изтъква, че отчита ролята, която 
държавните помощи изпълняват по отношение на преодоляването на кризата; 
изразява своята загриженост във връзка с това, че предложението във вида, в който 
е публикувано с цел консултация, не се базира в достатъчна степен на фактически 
данни и че то ще се окаже в разрез с целта за опростяване;

Териториален обхват на регионалните държавни помощи за периода 2014—2020 г.

                                               
1 Специален доклад № 15/2011 на Сметната палата: „Ефективни ли са процедурите на Комисията за 
управление на контрола върху държавните помощи?“
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4. заема становището, че разделението на географски зони в новите насоки за 
регионалните държавни помощи за периода 2014—2020 г. не следва да се 
ограничава и че следва да се преразгледа идеята за намаляване на интензивността на 
помощта, като се вземе предвид политическото, икономическо и социално 
положение в държавите членки; изтъква, че в световен мащаб икономиката на ЕС 
може да се окаже в неблагоприятно положение в сравнение с трети държави, които 
се ползват с по-гъвкави схеми в областта на заетостта или по-ниски разходи;

5. посочва ограничителното въздействие на новите разпоредби върху инвестициите и 
растежа в региони, които преминават от категорията на по-слабо развитите в 
категорията на по-силно развитите региони; осъзнава, че някои региони, които 
отговарят на условията за отпускане на държавни помощи съгласно настоящата 
система, няма да задоволяват географските критерии в насоките за регионалните 
държавни помощи през следващия период; счита, че тези региони следва да се 
ползват със специален защитен режим, подобен на режима за регионите в преход в 
рамките на политиката на сближаване, който да им предостави възможност да се 
справят с новата ситуация;

6. изтъква ролята на държавните помощи в икономики, които са били особено силно 
засегнати от кризата и за които публичното финансиране в рамките на политиката 
на сближаване е възможно да бъде единственият източник на инвестиции; изтъква, 
че неблагоприятното икономическо положение все още не е отразено в данните за 
периода 2008—2010 г., въз основа на които Комисията ще определя дали са 
удовлетворени условията за отпускане на държавни помощи; посреща със 
задоволство намерението на Комисията да извърши междинен преглед на 
регионалните карти през 2016 г.;

Административни ограничения на разпоредбите относно държавните помощи в 
контекста на политиката на сближаване 

7. счита, че прилагането на разпоредбите относно държавните помощи в рамките на 
програмите в областта на политиката на сближаване би могло да се извърши по-
добре чрез насочване на усилията към големите по размер помощи, опростяване на 
разпоредбите, повишаване на тавана de minimis и разширяване на обхвата на 
хоризонталните категории в Регламента за упълномощаване1и на обхвата на 
разпоредбите за групово освобождаване в Общия регламент за групово 
освобождаване2;

8. отново отправя призив към Комисията да предвиди подробни критерии за 
разграничаване на важните от по-маловажните случаи, в които се отпускат 
държавни помощи;

9. заема становището, че прилагането на разпоредбите относно държавните помощи в 
рамките на програмите в областта на политиката на сближаване по отношение на 
инфраструктурни проекти, експлоатирани с оглед на различни икономически 

                                               
1 Регламент № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г.
2 Регламент (ЕО) № 800/2008 на Европейската комисия от 6 август 2008 г. (Общ регламент за групово 
освобождаване). 
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дейности, по-конкретно след гореспоменатото решение на Съда по съединени дела 
Mitteldeutsche Flughafen и Flughafen Leipzig/Halle срещу Комисията, може да доведе 
до налагането на по-голяма административна тежест върху местните и 
регионалните органи и/или техните публични структури; подчертава, че 
реализирането на тези проекти може да бъде застрашено от взискателните правила 
за финансово управление, включително правилата за отмяна на поети бюджетни 
задължения, приложими за политиката на сближаване, и обработването на жалбите 
в рамките на процедурата за отпускане на държавни помощи; 

10. отново отправя своето искане за разяснение във връзка с оценката на държавните 
помощи, отпускани съгласно регламентите за групово освобождаване от държавите 
членки, тъй като тя ще създаде особени затруднения не само за малките и средните 
предприятия, но и за местните и регионалните органи и техните структури в 
рамките на планирането на политиката на сближаване за периода 2014—2020 г.;

11. изтъква, че общото предварително условие за отпускането на държавни помощи в 
рамките на политиката на сближаване изисква Комисията да прилага по-активен 
подход към случаите на предоставяне на държавни помощи, особено ако се вземе 
решение за увеличаване на размера и обхвата на помощите, освободени от 
изискването за нотификация; подкрепя становището на Сметната палата, че 
Комисията следва да повиши информираността за задължението за нотифициране, 
да насърчава най-добрите практики, да предоставя целенасочена информация 
относно различните видове нотификация и или да предвиди публикуването на 
редовно актуализирана рубрика с отговори на често задавани въпроси на интернет 
сайта на Комисията, или да учреди справочна служба, която да отговаря на въпроси 
относно тълкуването на насоките;

12. счита, че държавите членки следва да координират по-добре своите дейности с 
Комисията по отношение на качеството или навременността на информацията, 
която те следва да предоставят, и нотификациите, които те следва да изготвят; 
призовава държавите членки да осигурят правилното прилагане на предварителното 
условие за отпускане на държавни помощи в рамките на политиката на сближаване 
и да гарантират по-добро спазване на разпоредбите за държавните помощи на 
национално равнище;

13. призовава Комисията и държавите членки да насочват своите информационни 
кампании относно разпоредбите за държавните помощи по-специално към 
регионалните и местните органи, много от които са отпускали само в редки случаи 
държавни помощи и които поради това имат ограничени познания за приложимите 
правила; призовава Комисията да вземе това предвид, когато извършва оценка на 
предварителното условие, което се прилага за държавните помощи в държавите 
членки;

14. счита, че някои нови предложения за разпоредби в проекта на насоките за 
регионалните държавни помощи за периода 2014—2020 г. — например изготвяне на 
хипотетични сценарии, предоставяне на ясни доказателства, че помощите оказват 
въздействие върху избора на инвестиции, или условието, че работата по проекта не 
трябва да започва, преди публичните органи да вземат решение за отпускане на 
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помощите — които Комисията би искала да наложи през следващия период както за 
дружествата, които искат да се възползват от стимулите, така и за държавите членки 
и техните структури за управление на поднационално равнище, са в разрез с 
принципа на опростяване и премахване на бюрократизма, който се насърчава в 
рамките на политиката на сближаване и други политики на ЕС и национални 
политики; отново изтъква, че тези разпоредби могат да доведат до това, някои 
проекти да не бъдат одобрени за отпускането на инвестиционна помощ; 

Повишаване на привлекателността на регионите чрез разпоредбите за 
държавните помощи 

15. подчертава значението на разпоредбите за секторните държавни помощи на 
регионално равнище за привличането на преки чуждестранни инвестиции към ЕС и 
неговите региони и за осигуряването на тяхната конкурентоспособност в световен 
мащаб;

16. застъпва становището, че изключването на големите предприятия от обхвата на 
разпоредбите за държавните помощи в области, обхванати в член 107, параграф 3, 
буква в) от ДФЕС, не е основателно с оглед на техния принос за заетостта, веригите 
за доставки, които те създават с участието на малки и средни предприятия, тяхното 
широко участие в научноизследователската и развойна дейност и ролята, която те 
изпълняват в период на икономическа криза; застъпва становището, че 
присъствието на големи предприятия е често от ключово значение за успеха на 
малките и средните предприятия, които извличат полза от клъстерите, ръководени 
от големи дружества, и дейностите, които те възлагат на подизпълнители; 
подчертава, че подобно решение може да доведе до загуба на работни места и да 
ограничи икономическата дейност в регионите и до преместването на дружества в 
други региони в или извън ЕС;

17. счита, че това, дали големите предприятия отговарят на условията за отпускане на 
държавни помощи, следва да се определя не въз основа на размера на 
предприятието или сектора, в който то извършва своята дейност, а въз основа на 
броя на работните места, които биха могли да бъдат създадени благодарение на тези 
помощи, качеството на тези работни места или устойчивостта на проекта; 
подчертава, че в съответствие с принципа на субсидиарност решенията за 
определяне на това, кои конкретни проекти имат най-голям потенциал да постигнат 
целите на политиките на ЕС, следва да се вземат от държавите членки, съответните 
региони и местните органи на управление;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Увод
Европейската комисия постави начало на разискванията относно пакета от 
законодателни мерки в областта на политиката на сближаване през юни 2011 г. Целта е 
да се окаже принос за постигането на по-голяма конкурентоспособност на Европейския 
съюз и за стратегията „Европа 2020“ посредством инвестиции в рамките на политиката 
на сближаване, като същевременно се помага на по-слабо развитите региони да 
постигнат равновесие между своето развитие и развитието на по-силно развитите 
региони.  Вследствие на промените, въведени от Договора от Лисабон, 
законодателството в областта на политиката на сближаване подлежи на разглеждане в 
рамките на обикновената законодателна процедура, която предоставя възможност на 
Европейския парламент да включи своето политическо послание в регламентите. 
Междуинституционалните разисквания все още не са приключили и все още се полагат 
усилия за постигането на компромис по много въпроси.

От гледната точка на държавните помощи законодателния пакет от мерки в областта на 
политиката на сближаване въвежда предварителното условие за отпускането на 
държавни помощи, което трябва да се изпълни от държавите членки. Целта е да 
осигури ефективно изпълнение и прилагане на законодателството на ЕС относно 
държавните помощи в рамките на политиката на сближаване и това следва да се 
прилага за всички видове подкрепа (включително помощи de minimis, безвъзмездни 
средства или помощи, предоставяни чрез финансови инструменти). Комисията ще 
следи дали държавите членки спазват тези предварителни условия и дали националните 
администрации са в състояние да разглеждат отделните случаи, включително да си 
възстановяват дължимите суми навреме.

През май 2012 г. Комисията даде ход на процеса на модернизиране на разпоредбите 
относно държавните помощи, като публикува своето съобщение относно 
модернизирането на държавната помощ. Трите основни цели на този процес са, както 
следва: да се укрепи растежът, като същевременно се запази стабилността, 
динамичността и конкурентоспособността на вътрешния пазар, усилията да се насочат 
към най-мащабните случаи на отпускане на държавни помощи, които нарушават 
вътрешния пазар, и да се рационализира и ускори вземането на решения в рамките на 
процедурите за отпускане на държавни помощи. Този процес беше последван от 
публикуването на редица нови проектодокументи относно разпоредбите за отпускането 
на държавни помощи за конкретни сектори и на нови проектонасоки за разпоредбите за 
отпускането на регионални държавни помощи. Всички тези документи бяха предмет на 
обществена консултация през периода от февруари до април 2013 г. и се очаква 
Комисията да ги одобри официално преди началото на лятото.

Проектът на насоките за регионалните държавни помощи във вида, в който той беше 
публикуван от Комисията в началото на настоящата година, въведе редица нови 
елементи, сред които най-важните са, както следва:

 преразглеждане на разделението по териториални зони в новите насоки и 
намаляване на 42 % на цялостния таван за покритие на районите, които 
отговарят на условията за отпускане на помощи;
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 намаляване на интензивността на помощта в зоните от група „а“;
 въвеждане на някои нови административни задължения, които бенефициерите 

трябва да изпълняват;
 изключване на големите предприятия от обхвата за отпускане на помощи в 

регионите от група „в“ и ограничаване на производствените инвестиции за тях в 
регионите от група „а“. 

Насоките за регионалните държавни помощи ще бъдат допълнени чрез изменения Общ 
регламент за групово освобождаване (който се очаква към края на 2013 г.), който, 
заедно с правилото de minimis, помощите, отпускани съгласно съществуващите схеми, 
помощите, отпускани за проекти за предоставяне на услуги от общ икономически 
интерес в съответствие със съобщението на Комисията относно услугите от общ 
икономически интерес1, и помощите, за които се прилага Регламент (ЕО) № 1370/20072, 
образува група от дерогации, които освобождават от задължението за предварително 
нотифициране. 

В рамките на процеса на модернизиране на държавната помощ ролята на Европейския 
парламент се състои единствено в участие в процедура на консултация, а не в 
процедура на съвместно вземане на решение. Европейският парламент изрази своята 
загриженост във връзка с демократичния дефицит на този начин на вземане на решение 
в своята резолюция от 17 януари 2013 г. относно модернизиране на държавната помощ. 
В тази резолюция се подчертава, през призмата на регионите, ролята, която изпълняват 
в държавите членки и регионите стимулите, свързани с държавните помощи, в период 
на криза; в нея също така се отправя призив към Комисията да бъде по-активна при 
разграничаването на важните от по-маловажните случаи на отпускане на държавни 
помощи и се насочва вниманието към факта, че според Сметната палата 40 % от 
случаите на отпускане на помощи съгласно Общия регламент за групово 
освобождаване са проблематични.

През декември 2012 г. Съдът на Европейския съюз постанови своето решение по делото 
Leipzig-Halle. Съдът реши, че съществува връзка между експлоатацията на 
инфраструктура като икономическа дейност и изграждането на инфраструктура с оглед 
на бъдещата ѝ експлоатация. Тъй като държавите членки са склонни да считат 
изграждането на инфраструктура като неподлежащо на разпоредбите относно 
държавните помощи (с оглед на това, че то е от обществен интерес), в много случаи се 
пропуска да се изпрати нотификация до Комисията. Това не следва да продължава 
отсега нататък, тъй като решението на Съда относно обществената инфраструктура 
изясни този въпрос. Има риск обаче това да доведе до по-силен натиск върху 
публичните органи, които финансират изграждането на обществена инфраструктура в 
рамките на бъдещата политика на сближаване, както и до опасения от допълнителни 
административни ограничения за местните и регионалните органи, инвестиращи в 
подобни проекти.

С оглед на изложените по-горе въпроси, които са взаимосвързани и които ще окажат 
                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011XC1129(02):BG:NOT
2 Регламент (ЕО) № 1370/2007 от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически 

превоз с железопътен и автомобилен транспорт. 
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въздействие върху насочеността и прилагането на политиката на сближаване след 
2014 г., комисията по регионално развитие реши да реагира и да изготви предложение 
за резолюция на Европейския парламент.

Координация между разпоредбите относно държавните помощи и политиката на 
сближаване
Съгласно Договора за функционирането на ЕС политиката на сближаване следва да 
бъде насочена към икономическото и социалното положение и териториалното 
разположение на неблагоприятно засегнатите и по-слабо развитите региони1. В 
Договора също се определя, че помощите, предоставяни с цел подобряване на 
структурната, икономическата и социалната ситуация на по-слабо развитите региони, 
се считат за съвместими с вътрешния пазар на ЕС2. Въпреки че двете политики на ЕС 
— в областта на държавните помощи и на сближаването — са обусловени от различни 
фактори, има ценности, които се споделят и от двете: подпомагане на по-слабо 
развитите региони, насърчаване на тяхното развитие и оказване на подкрепа за 
районите с по-ниско жизнено равнище или висока безработица.

Институциите на ЕС следва да се стремят към съгласуван подход в рамките на двете 
политики. При все това настоящият график за работата по основните законодателни 
текстове в рамките на тези две политики, както и различните процедури за тяхното 
приемане не осигуряват дори частична яснота относно взаимодействието между тях. 
Разпоредбите относно държавните помощи или — от по-голямо значение за развитието 
на регионите — насоките относно регионалните държавни помощи е вероятно да бъдат 
приети от Комисията преди приключването на междуинституционалните преговори по 
пакета от законодателни мерки в областта на политиката на сближаване. Това може 
действително да доведе до различни подходи в рамките на двете политики и да не 
осигури в достатъчна степен приемането на ясни, предвидими и гъвкави правила, 
съвместими с политиката на сближаване.

Териториален обхват на регионалните държавни помощи за периода 2014—2020 г.
Въвеждането на новия таван за географския обхват на новите разпоредби относно 
държавните помощи, както и понижаването на интензивността на помощите в 
регионите от група „а“ са сред ключовите въпроси на новите насоки за регионалните 
държавни помощи. Докладчикът би искал да подложи отново на обсъждане тези 
аспекти, като има предвид, че в ЕС се изразяват опасения, които подкрепят идеята, че 
решението по тези въпроси не следва да се взема сега.

Първият довод е кризата и ролята на обществените инвестиции в периоди на 
икономически затруднения в държавите членки. Ролята на държавните помощи, 
отпускани в подобни периоди, е от решаващо значение за развитието на регионите и тя 
не трябва да се подценява. Както посочва Сметната палата, „държавната помощ за 
промишлеността и сектора на услугите (с изключение на железопътния транспорт, 
други видове транспорт, земеделието и рибарството) се колебае около 0,5 % от БВП 
на ЕС—27 до началото на финансовата криза през втората половина на 2008 г., но 
                                               
1 Член 174 от ДФЕС.
2 Член 107 от ДФЕС.
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нараства до 3,5 % от БВП или 410 млрд. евро през 2009 г., което е най-високото ниво 
от стартирането през 1990 г. на проучванията на Комисията за държавните 
помощи“1. Очевидно е, че схемите за предоставяне на държавни помощи и стимулите 
помагат на някои държави членки и на техните региони да преодолеят своите 
икономически проблеми и допринасят за растежа и заетостта.

При все това кризата в държавите членки не е единственият довод в подкрепа на 
идеята, че модернизирането на държавните помощи трябва да се извършва внимателно 
и да отразява действителността. Има и други въпроси — конкурентоспособността на 
ЕС на световния пазар в сравнение с трети държави, които се ползват с по-гъвкави 
схеми в областта на заетостта или по-ниски разходи, или политическото и социалното 
положение в държавите членки. Всички тези доводи би следвало да са достатъчно 
силни, за да оправдаят изоставянето на първоначалната идея за ограничаване на 
териториалния обхват на новите насоки за регионалните държавни помощи за периода 
2014—2020 г. или за понижаване на интензивността на помощите в регионите. При 
модернизирането на държавните помощи трябва да се вземе предвид действителното 
положение в държавите членки и в регионите, като се анализира въздействието на 
поднационално равнище на новите разпоредби. 

Много трудно е също така положението на регионите, които отпадат от картите за 
регионалните държавни помощи. Ако на тези региони не се окаже подкрепа 
посредством специални защитни мерки, подобни на мерките за регионите в преход в 
рамките на политиката на сближаване, това би било счетено за несправедливо и би 
могло да затрудни изпълнението от страна на тези региони на целите на стратегията 
„Европа 2020“. Едно евентуално решение на този проблем е например всички райони 
от настоящата група „а“ да се третират като райони от група „в“, независимо от 
официалните статистически данни за тяхното икономическо положение.

Административни ограничения на разпоредбите за държавните помощи в 
контекста на политиката на сближаване 
С оглед на ефикасното и улеснено прилагане на разпоредбите относно държавните 
помощи в рамките на политиката на сближаване е важно модернизирането на 
държавната помощ да се съсредоточи върху големите по размер помощи и върху 
опростяването на разпоредбите. Това може да се постигне чрез повишаване на тавана 
de minimis или разширяване на обхвата на хоризонталните категории в Регламента за 
упълномощаване2 и на обхвата на разпоредбите за групово освобождаване в Общия 
регламент за групово освобождаване3.

Това ще изисква също така по-добро прилагане на правилата за освобождаване от 
страна на Комисията и държавите членки. Комисията следва да изясни кои критерии се 
прилагат за важните и по-маловажните случаи на отпускане на помощи, а държавите 
членки следва да предоставят своевременна и пълна информация, когато получат 
                                               
1 Специален доклад № 15/2011 на Сметната палата: „Ефективни ли са процедурите на Комисията за 
управление на контрола върху държавните помощи?“.
2 Регламент № 994/98 на Съвета от 7 май 1998 г.
3 Регламент (ЕО) № 800/2008 на Европейската комисия от 6 август 2008 г. (Общ регламент за групово 
освобождаване). 
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запитване от бенефициери по конкретни въпроси. Според докладчика подходът на 
Комисията следва да бъде по-активен и да води до повишаване на информираността 
относно държавните помощи, по-конкретно по отношение на местните и регионалните 
органи, които много рядко предоставят държавни помощи.

Вследствие на решението на Съда на Европейския съюз по съединени дела 
Mitteldeutsche Flughafen и Flughafen Leipzig/Halle срещу Комисията държавите членки и 
местните и регионалните органи очакват, че обемът на работа по отпускането на 
държавни помощи и бюрократичната тежест ще се увеличат при администрирането на 
проектите в рамките на политиката на сближаване. Това се отнася по-специално за 
проектите, свързани с по-мащабна инфраструктура, ако тя е предвидена за бъдещи 
икономически дейности.

Докладът на Сметната палата насочва вниманието към продължителността на 
процедурата за предварително разглеждане и процедурата за нотифициране. В 40 % от 
случаите вземането на решение отнема над 6 месеца. Комисията често се възползва от 
правото си да отправи искане за разяснителна информация към държавата членка и 
често тя прави това малко преди изтичането на правния срок. Като се има предвид, че в 
много случаи съответната държава членка не отговаря навреме или ѝ отнема прекалено 
дълго за изготвянето на отговор, целият процес се проточва прекомерно. Същото се 
отнася и за официалната процедура по разследване. Процедурата за подаване на жалба 
е прекалено дълга и недостатъчно прозрачна. Като се има това предвид, местните и 
регионалните органи могат да срещнат проблеми по отношение на спазването на 
стриктните правила за финансово управление, включително правилото за отмяна на
поети бюджетни задължения в рамките на политиката на сближаване.

Намерението да се опрости прилагането на политиката на сближаване, както и на други 
политики на ЕС, се поставя под въпрос от новите разпоредби за държавните помощи. 
Нарасналите изисквания за предварително нотифициране или нотифициране в рамките 
на Европейския фонд за регионално развитие или Кохезионния фонд за 
инфраструктурни проекти увеличават бюрократичната тежест. Разпоредбите за 
регионалните държавни помощи за периода 2014—2020 г. рискуват също така да 
увеличат административната тежест за предприятията, напр. чрез въвеждането на 
елементи като изготвяне на хипотетични сценарии, предоставяне на ясни 
доказателства, че помощите оказват въздействие върху избора на инвестиции, или 
условието, че работата по проекта не трябва да започва, преди публичните органи да 
вземат решение за отпускане на помощите. Тъй като процедурите и без това са вече 
прекомерно дълги и самите държави членки в много случаи не разбират какво и как 
следва да оценяват, това в действителност може да доведе до лишаването на някои 
проекти от инвестиционна помощ. 

Повишаване на привлекателността на регионите чрез разпоредбите за 
държавните помощи 
Възможността държавите членки да предоставят стимули, например под формата на 
безвъзмездни средства, намаляване на данъците, различни стимули, кредити или 
гаранции, в много случаи повишават привлекателността на съответните региони, що се 
отнася до преките чуждестранни инвестиции. При все това съгласно проекта на 
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насоките за регионалните държавни помощи условията за отпускане на помощи на 
големи предприятия в регионите, които отговарят на съответните критерии, следва да 
бъдат ограничени. Насоките предвиждат изключването на големите предприятия от 
обхвата за отпускане на помощи в регионите от група „в“ и ограничават 
производствените инвестиции в регионите от група „а“. В тези региони съгласно 
проекта на Комисията следва да се допускат производствени инвестиции за малките и 
средните предприятия и следва да се определи горна граница по отношение на 
големите предприятия.

Това решение обаче също е свързано с политиката на сближаване. В предложението за 
регламент относно Европейския фонд за регионално развитие от май 2011 г. Комисията 
предложи големите предприятия като цяло да бъдат изключени от обхвата на 
производствените инвестиции. Срещу това обаче възразиха Европейският парламент и 
Съветът, които по време на междуинституционалните преговори изразиха желанието 
си някои приоритети в областта на инвестициите да се прилагат и по отношение на този
вид предприятия и техните производствени инвестиции.

Новите насоки за регионалните държавни помощи следва да отразяват постигнатия 
напредък в рамките на преговорите по Регламента относно Европейския фонд за 
регионално развитие, както и посланието, което изпращат двете институции по 
отношение на своята позиция относно участието на предприятия, различни от малките 
и средните предприятия, в регионалното развитие. В това отношение е уместно да се 
посочи, че решението относно това, кое дружество следва или не следва да получи 
помощи в райони, включени в обхвата на насоките за регионалните държавни помощи, 
следва да се взема, в съответствие с принципа на субсидиарност, по усмотрение на 
органите на национално или поднационално равнище. Докладчикът обаче също така 
застъпва становището, че критерият за отпускането на помощи следва да бъде не 
размерът на предприятието, а неговият принос за регионалното развитие, заетостта, 
качеството на инвестициите или устойчивостта на проекта.


