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Европа се нуждае 
от стратегия, за 
да излезе от 
кризата по-силна 
и да посрещне 
дългосрочните 
предизвикателст
ва.

Кризата направи по-трудна нашата задача да гарантираме 
бъдещия икономически растеж. Нашият потенциал за 
растеж намаля наполовина по време на кризата. 
Съществува риск голяма част от инвестиционните планове, 
талант и идеи да не бъдат използвани поради 
несигурността, недостатъчното търсене и липсата на 
финансиране. Изборът пред Европа е ясен, но труден: 
Европа трябва да се изправи като едно цяло пред 
неотложното предизвикателство на възстановяването и 
пред дългосрочните предизвикателства, да си възвърне 
конкурентоспособността, да подобри производителността и 
да позиционира ЕС на пътя към просперитета. Това, от 
което се нуждаем, е стратегия за превръщането на ЕС в 
интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с 
високи нива на заетост, производителност и социално 
сближаване. Това следва да бъде стратегията „Европа 
2020“.

Какво предлага 
Комисията?

След като направи оценка на Лисабонската стратегия, на 3 
март 2010 г. Европейската комисия прие предложение1 за 
„Европа 2020“. Комисията предлага три взаимно 
подсилващи се приоритета: интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж; и седем водещи инициативи2за 
стимулиране на напредъка по всяка приоритетна тема. 
Комисията също така предлага пет водещи цели 3, за да 
определи какво точно ЕС иска постигне до 2020 г., а също 
и да се проследи напредъкът. За да гарантира, че всяка 
държава-членка ще приспособи стратегията „Европа 2020“ 
към своето конкретно положение, тези цели на равнище ЕС 
следва да бъдат превърнати в цели и в начини за тяхното 
постигане на национално ниво. Стратегията ще наложи 
изграждането на силна рамка на управление и 
упражняването на по-целеви надзор върху страните, за да 
се гарантира навременно и ефективно изпълнение.

                                               
1 COM(2010)2020.
2 „Съюз за иновации”, „Младеж в движение”, „Програма в областта на цифровите технологии за 
Европа”, „Европа за ефективно използване на ресурсите”, „Индустриална политика за ерата на 
глобализацията”, „Програма за нови умения и работни места” и „Европейска платформа срещу 
бедността”.
3 Заетост за 75 % от населението на възраст 20–64 години; инвестиции в научноизследователска и 
развойна дейност (НРД) в размер на 3 % от БВП на ЕС; постигане на целите „20/20/20“ по отношение на 
климата/енергетиката (включително постигане на намаляване на въглеродните емисии с 30 %, ако 
условията са подходящи); дял на преждевременно напусналите училище под 10 %; дял на младото 
поколение със завършено висше образование от най-малко 40 %; намаление на броя на застрашените от 
бедност с 20 млн. души.
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Парламентът 
приветства 
общите цели, но 
е критично 
настроен спрямо 
основните 
елементи.

Европейският парламент приветства1предложението на 
Комисията за стратегия „Европа 2020“, тъй като тя 
отстранява много от слабостите на предходната 
Лисабонска стратегия. Той обаче също така изразява своето 
разочарование относно основните елементи на стратегията, 
одобрена от Европейския съвет на 26 март 2010 г., и 
призовава Европейския съвет да извлече поуки от 
настоящата криза и да определи истински далновидна, 
амбициозна и последователна стратегия2. По-специално, 
Парламентът предупреждава за твърде общия характер на 
съдържанието на стратегията „ЕС 2020“, като основните 
цели, водещите предложения, които не са нищо повече от 
планове за действие, затрудненията и показателите. 
Докладчикът е напълно съгласен с тези критики. 
Документът на Комисията за прегледа на бюджета не 
представя подробности за това как отделните политики ще 
бъдат разпределени по различните цели на „ЕС 2020“ или 
дори дали хоризонталните политики (напр. ОСП, 
политиката на сближаване) ще бъдат разделени между 
целите. Това е от изключително значение с оглед на 
планирането на структурата на следващата МФР и нейната 
вътрешна гъвкавост.

Реализиране на 
„ЕС 2020“: не 
става въпрос 
само за разходи; 
оптималната 
политическа 
комбинация.

„ЕС 2020“ не е свързана само, нито дори основно, с 
разходите. Трябва да мобилизираме всички инструменти на 
равнище ЕС, най-вече единния пазар, за да се справим с 
проблемите и да постигнем целите на „Европа 2020“. При 
всички случаи следва да се прецени коя е най-добрата 
политическа комбинация за постигането на целите: 
законодателство, координация, разходи или комбинация от 
тях. Ако бъде обосновано прибягването до финансиране, 
ние трябва да спазваме принципите на субсидиарност (кой 
може най-добре да го осъществи) и пропорционалност 
(планиране на разходната програма така, че очакваните 
резултати да бъдат постигнати по оптимален начин).

Наложителна 
задача: 
постигане на 
взаимодействие 
между 
европейския 
бюджет и 
националните 

Стратегията „ЕС 2020“ поражда ангажименти за ЕС и най-
вече за държавите-членки. За да се постигнат резултати, 
задачите, ресурсите и отговорностите трябва да бъдат ясно 
определени в подходящ синхрон между европейското, 
национално, регионално и местно равнище на управление. 
Бюджетът на ЕС е в размер на едва 2 % от общите 
европейски публични разходи. Поради тази причина е 
наложително основната част от инвестициите да се правят 

                                               
1 Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2010 г. относно „ЕС 2020“ (P7_TA(2010)0053).
2 Резолюция на Европейския парламент от 16 юни 2010 г. относно „ЕС 2020“ (P7_TA(2010)0223).
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бюджети. от националните бюджети и – чрез подходящи стимули и 
благоприятни рамкови условия – от частния сектор. Също 
толкова наложително е да се постигне по-добро 
взаимодействие между европейските и националните 
разходи. Въпреки че ЕС и държавите-членки координират 
своите политики чрез широк набор от формални (напр. 
ОНИП, ОМК) и подразбиращи се механизми, рядко има 
взаимодействие между бюджетите1. Новият механизъм за 
координация на икономическата и бюджетната политика 
(т.нар. „Европейски семестър“) следва да предложи 
подходяща рамка за постигане на желаното бюджетно 
взаимодействие. Съгласно този нов шестмесечен цикъл, 
през април държавите-членки ще преразгледат своите 
средносрочни бюджетни стратегии и същевременно ще 
изготвят националните програми за реформи. През юни и 
юли Европейският съвет и Съветът ще предоставят 
политически насоки преди държавите-членки да 
финализират бюджетите си за следващата година. В своите 
средносрочни бюджетни стратегии държавите-членки 
следва да представят информация за приноса за различните 
цели на „ЕС 2020“. Те също така следва да предоставят и 
данни за това как са използвали национални и европейски 
средства за постигане на различните цели на „ЕС 2020“2. 
Комисията следва да използва тази полезна информация, за 
да насочи по-добре своите инструменти за финансово 
планиране и да насърчи обмена на най-добри практики и 
обучение в областта на политиката сред държавите-членки.

Бюджетът на 
ЕС: малък в 
сравнение с 
националните 
бюджети, но със 
значителен 
ефект на лоста.

Въпреки че много от целите на ЕС могат да бъдат 
постигнати чрез законодателство или координация на 
политиките, Парламентът подчерта 3, че макар и по-
голямата част от бюджетните ресурси да трябва да идват от 
държавите-членки, благодарение на своите мобилизиращи 
и координиращи възможности бюджетът на ЕС трябва да 
изпълнява централна роля в реализирането на тази 
стратегия, както и че това трябва да е пробният камък за 
новото поколение разходни програми.

В настоящия 
бюджет не се 

Парламентът вече посочи 4, че в настоящия бюджет не се 
отразяват в достатъчна степен финансовите потребности, 

                                                                                                                                                  
1 Според едно проучване, възложено от Парламента, с някои изключения – основно в регионалната 
политика, националните бюджети рядко включват приноса на съответната страна за постигането на 
целите на Лисабонската или други стратегии на ЕС.
2 P7_TA(2010)0223.
3 P7_TA(2010)0191.
4 P7_TA(2010)0053.
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отразява в 
достатъчна 
степен 
стратегията 
„ЕС 2020“.

свързани със справянето с предизвикателствата на 21-ви 
век. Според извършената от Комисията идентификация на 
програмите, които подпомагат различните водещи 
инициативи на стратегията „ЕС 2020“1, в първоначалния 
проектобюджет за 2011 г. едва 43 % от бюджета 
(изключвайки административните разходи) подпомагат 
целите на „ЕС 2020“. От анализа на предоставените от 
Комисията данни се виждат следните резултати: 

- Само функции 1а („Вътрешни политики“, 86 %) и 1б 
(„Политика на сближаване“, 67 %) се считат за 
подкрепящи „ЕС 2020“.

- От функция 2 („Природни ресурси“) Комисията не 
счита свързаните с пазара разходи и преките помощи 
(73.5 % от тази функция) за допринасящи за стратегията 
„ЕС 2020“. 

- Функция 1б („Политика на сближаване“) очевидно 
допринася в най-голяма степен (60% от всички разходи, 
свързани с „ЕС 2020“) за трите цели на стратегията „ЕС 
2020“. Затова политиката на сближаване се счита за 
основен инструмент за постигане на „ЕС 2020“.

- За функции 3а („Свобода, сигурност и правосъдие“), 3б 
(„Гражданство“) и 4 („Външни отношения“) се счита, че 
както в абсолютно, така и в относително отношение 
допринасят твърде недостатъчно за стратегията „ЕС 
2020“.

Докладчикът изразява известен скептицизъм по отношение 
на резултатите от идентификацията на Комисията и я 
призовава да обясни критериите, които е използвала, за да 
прецени дали разходните програми подпомагат стратегията 
„ЕС 2020“.

                                                                                                                                                  
1 Писмо от г-н Lewandowski до г-жа Jedrzejewska от 20 август относно финансирането на стратегията „ЕС 
2020“ в бюджета на ЕС за 2011 г.
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„ЕС 2020“ следва 
да бъде главната, 
но не и 
единствена 
отправна точка 
за политиката за 
следващата 
МФР.

От обсъжданията в комисията докладчикът достигна до 
заключението, че стратегията „ЕС 2020“ следва да бъде 
отправната точка за политиката за МФР след 2013 г. Той 
същевременно счита, че „Европа 2020“ не трябва да се 
приема за всеобхватна стратегия, която покрива всички 
области на политиката на ЕС. Това ще размие нейния 
акцент върху растежа и работните места и ще направи 
невъзможно управлението й по-последователен начин. 
Докладчикът счита, че областите на политиката като 
гражданство; свобода, сигурност и правосъдие; и външни 
отношения преследват други цели и следва да се 
разглеждат отделно от стратегията „ЕС 2020“.

Реформираната 
ОСП и 
сближаването 
следва да бъдат 
включени в 
рамката на 
стратегията 
„ЕС 2020“.

Докладчикът е съгласен със заключението на Европейския 
съвет1, че „всички общи политики, в т.ч. общата 
селскостопанска политика и политиката на сближаване, 
ще трябва да са в подкрепа на стратегията“.
Селскостопанската политика и политиката на сближаване 
може би ще се интегрират най-трудно в рамката на 
стратегията „ЕС 2020“, но техният принос е от съществено 
значение за нейния успех. В тази връзка докладчикът би 
искал да припомни последните позиции, приети от 
Парламента относно интегрирането на ОСП2и политиката 
на сближаване3в рамката на „ЕС 2020“.

Политиката на 
сближаване е 

Както се вижда от анализа на проектобюджета за 2011 г. 
политиката на сближаване и нейните структурни фондове 

                                               
1 Заключения на Европейския съвет от 25/26 март 2010 г.
2 P7_TA(2010)0223 „63. Изтъква, че реформата на ОСП до 2013 г. и стратегията за устойчиво горско 
стопанство следва да бъде разгледано в рамката на стратегията ЕС 2020; изразява убеждение, че, с 
помощта на правилната рамка за политики и адекватни бюджетни средства, селското и горското 
стопанство могат д а  играят значителна роля в общата европейска стратегия за гарантиране на 
икономическо възстановяване, като същевременно допринасят за сигурността на храните на равнище ЕС 
и в световен план, спомагат за запазването на селския ландшафт, който съставлява 90% от територията 
на ЕС, гарантират защита на работните места в селските райони, ползи, свързани с околната среда, и 
значително спомагат за търсенето на алтернативни енергийни източници;“

3 P7_TA(2010)0223 „61. Счита, че една силна и добре финансирана политика на сближаване, която 
обхваща всички европейски региони, следва да бъде изцяло в съзвучие със стратегията ЕС 2020 и че 
такава политика, със своя хоризонтален подход, е предпоставка за успешно постигане на целите на ЕС 
2020, както и за постигането на социално, икономическо и териториално сближаване;поради това 
настоятелно призовава за това правилата за изпълнение на политиката на сближаване да бъдат още по-
опростени в интерес на лесното прилагане, отчетността и по-гъвкав подход към бъдещи 
предизвикателства и риска от икономически кризи;“
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ключова за 
постигането на 
целите на „ЕС 
2020“.

са основни механизми за постигането на приоритетите за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в 
държавите-членки и регионите. Затова е толкова важно да 
максимизираме добавената стойност на финансирането за 
сближаване, насърчавайки неговото концентриране върху 
целите на „Европа 2020“ и строгото концентриране върху 
резултатите.

Последици за 
структурата

Има очевидни ползи от бюджет, който по структура, а 
също и като балансираност, отразява политическите 
приоритети на ЕС. Затова оптималният отговор би бил 
бюджетът да се организира около стратегията „Европа 
2020“. Комисията предложи структура, която включва 
подфункция за всяка от трите цели на „ЕС 2020“. Тази 
организация ще осигури по-добро отразяване на 
политическите приоритети, като същевременно ще даде 
възможност за по-добра координация на политиките, 
допринасящи за едни и същи цели, както и за повишена 
гъвкавост в рамките на подфункциите. Тази структура 
обаче може да е свързана със сложно планиране и 
управление, ако определени политики (напр. 
селскостопанската политика и политиката на сближаване) 
обхващат няколко цели/подфункции. В работния документ 
относно структурата докладчикът ще разгледа подробно 
този въпрос. 

Гъвкавостта е 
задължително 
условие

Ако съществува някакво изискване за стратегия, 
обхващаща периода до 2020 г., това е наличието на 
гъвкавост. Въпреки че можем да се осмелим да заявим, че 
интелигентният, устойчив и приобщаващ растеж ще се 
запази като актуална цел до 2020 г., същото не важи за 
приоритетите и дейностите по тези цели. Както е казал 
физикът Нилс Бор: „ много е трудно да се правят точни 
предсказания, особено когато се отнасят до бъдещето“. 
Синхронизирането на бюджета на ЕС със стратегията 
„Европа 2020“ ще бъде продължителна задача: не само 
заради необходимостта да адаптираме нашите основни 
политики към новите цели, но и защото съдържанието на 
тези цели най-вероятно ще се промени. Как ще можем да 
отразим в МФР след 2013 г.  поуките от средносрочния 
преглед на стратегията „ЕС 2020“ през 2015/2016 г.? Само 
чрез адекватни механизми за гъвкавост.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ИЗБРАНИ ДОКУМЕНТИ НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ НА ЕС ОТНОСНО 

СТРАТЕГИЯТА „ЕС 2020“

Като основа на работния документ, настоящото приложение представя извадки от 
неотдавнашни резолюции на Европейския парламент, заключения на Европейския 
съвет и становища на Комитета на регионите и Икономическия и социален комитет, 
свързани с последиците от стратегията „ЕС 2020“ за МФР след 2013 г. Те са групирани 
около четирите установени хоризонтални въпроса. Прегледани бяха следните 
документи:

Съобщение на Комисията „Преглед на бюджета на ЕС“ 
(COM(2010)700) (COM3)
Вж. http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_en.htm.

19 октомври 2010 г.

Съобщение на Комисията „Приносът на регионалната политика за 
интелигентен растеж в рамките на стратегия „Европа 2020“ 
(COM(2010)553) (COM2)
1 http://ec.europa.eu/budget/reform/library/communication/com_2010_700_en.pdf

6 октомври 2010 г.

Заключения на Европейския съвет (EC2)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/115346.pdf

17 юни 2010 г.

Резолюция на Европейския парламент относно „ЕС 2020“ (EP5)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

16 юни 2010 г.

Резолюция на Европейския парламент относно политиката на 
Общността в областта на иновациите в един променящ се свят, „ЕС 
2020“ (EP4)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0143+0+DOC+XML+V0//EN

15 юни 2010 г. 

Резолюция на Комитета на регионите относно „По-голямо участие на 
местните и регионалните власти в стратегията „Европа 2020“ (COR)
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/news/Documents/CdR 199-2010 fin EN.doc

10 юни 2010 г.

Резолюция на Европейския парламент относно „Програма в областта 
на цифровите технологии за Европа“: 2015.eu (EP3)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-
2010-0066+0+DOC+XML+V0//EN

25 май 2010 г.

Резолюция на Европейския парламент относно приноса на политиката 
на сближаване към постигането на целите от Лисабон и целите на „ЕС 
2020“ (EP2)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0191+0+DOC+XML+V0//EN

20 май 2010 г. 

Заключения на Европейския съвет (EC1)
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/113591.pdf

25/26 март 2010 г.

Резолюция на Европейския парламент относно „ЕС 2020“ (EP1)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0223+0+DOC+XML+V0//EN

10 март 2010 г.

Съобщение на Комисията „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж“ (COM (2010) 2020) (COM1) 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-

3 март 2010 г.
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%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf

Становище на Европейския икономически и социален комитет 
относно „Лисабонската стратегия след 2010 г.“ (EESC)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.news.10090

4 ноември 2009 г.
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СИНХРОНИЗИРАНЕ НА МФР СЛЕД 2013 Г. С „ЕС 2020“

Общи положения
„Комисията ще предложи действия за развиване на иновативни решения за 
финансиране в подкрепа на целите на „Европа 2020“ като използва в пълна степен 
възможностите за подобряване на ефективността и ефикасността на 
съществуващия бюджет на ЕС чрез по-силно степенуване по важност и по-добро 
разпределение на разходите на ЕС съгласно целите на „Европа 2020“ за справяне с 
настоящата разпокъсаност на инструментите за финансиране на ЕС (напр. 
изследвания, развой и иновации, ключови инфраструктурни инвестиции в 
трансгранични енергийни и транспортни мрежи и технологии с ниски въглеродни 
емисии)...;“ (COM1)

„Днес ние приемаме „Европа 2020“ — нашата нова стратегия за работни места и 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Тя представлява съгласувана рамка, 
която ще позволи на Съюза да мобилизира всичките си инструменти и политики, а на 
държавите-членки — да предприемат засилени координирани действия. Тя ще насърчи 
изпълнението на структурните реформи. Сега трябва да се наблегне на изпълнението 
и ние ще насочваме и наблюдаваме този процес. През следващите месеци ще 
продължим да обсъждаме как да мобилизираме конкретни политики, за да отключим 
потенциала за растеж на ЕС, като започнем с политиките в областта на иновациите 
и енергетиката;“ (EC2)

„5. ж) Всички общи политики, в т.ч. общата селскостопанска политика и 
политиката на сближаване, ще трябва да са в подкрепа на стратегията. Един 
устойчив, продуктивен и конкурентоспособен селскостопански сектор ще бъде ценен 
принос за новата стратегия, като се има предвид потенциалът за растеж и заетост 
на селските райони, като същевременно се осигурят условия за честна конкуренция. 
Европейският съвет изтъква значението на насърчаването на икономическото, 
социалното и териториалното сближаване, както и на развиването на 
инфраструктурата, за да се допринесе за успешното изпълнение на новата 
стратегия. (EC1)

„25. признава, че бюджетът на ЕС трябва да играе централна роля за постигане на 
целите на стратегията „ЕС 2020“;...“ (EP2)

„33. счита, че в настоящия бюджет не се отразяват в достатъчна степен 
финансовите нужди за справяне с предизвикателствата на 21 век; настоятелно 
призовава Комисията да представи амбициозно предложение с цел да гарантира 
успеха на стратегията „ЕС 2020“; (EP1)

„3.9.1. Реформиране на бюджета на ЕС в съответствие с Лисабонската стратегия: 
Най-общо трябва да се осъществи съобразено с Лисабонската стратегия 
преразпределение на средствата, предназначени за различните политики с насоченост 
към научните изследвания и конкурентоспособността, околната среда и климата, 
инвестициите в устойчиво използване на енергията; продуктивни публични разходи в 
икономическите центрове, активна политика по отношение на пазара на труда, 
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съчетаване на професионален и семеен живот, социално сближаване, избягване на 
бедността и създаване на нови и висококачествени работни места. Дискусията за 
реформа на бюджета на ЕС съобразно Лисабонската стратегия би следвало да бъде 
включена и в бъдещата финансова рамка за периода 2014–2020 г. Ефикасното 
прилагане на европейските цели изисква също така засилването на регионалното 
измерение да бъде включено в дискусията за финансирането на структурната 
политика и на политиката на сближаване след 2013 г. (EESC)

Обща селскостопанска политика
„9. Изразява разочарование, че в първоначалните предложения за стратегия „ЕС 
2020“ не се споменава нищо за сектора на селското стопанство, въпреки 
потенциалът на този сектор активно да допринесе за справяне с основните бъдещи 
предизвикателства; изразява убеждение, че, с помощта на правилната рамка за 
политики и адекватни бюджетни средства, селското и горското стопанство могат 
да играят значителна роля в общата европейска стратегия за гарантиране на 
икономическо възстановяване и постигане на целите във връзка с изменението на 
климата, като същевременно могат да допринесат за продоволствена сигурност в ЕС 
и в световен мащаб, както и за растеж и създаване на работни места;“ (EP1)

„63. Изтъква, че реформата на ОСП до 2013 г. и стратегията за устойчиво горско 
стопанство следва да бъде разгледано в рамката на стратегията ЕС 2020; изразява 
убеждение, че, с помощта на правилната рамка за политики и адекватни бюджетни 
средства, селското и горското стопанство могат да играят значителна роля в 
общата европейска стратегия за гарантиране на икономическо възстановяване, като 
същевременно допринасят за сигурността на храните на равнище ЕС и в световен 
план, спомагат за запазването на селския ландшафт, който съставлява 90% от 
територията на ЕС, гарантират защита на работните места в селските райони, 
ползи, свързани с околната среда, и значително спомагат за търсенето на 
алтернативни енергийни източници;“ (EP5)

Политика на сближаване
„Икономическото, социално и териториално сближаване ще остане в центъра на 
стратегията „Европа 2020“, за да се осигури мобилизирането и насочването на 
цялата енергия и възможности за постигане на приоритетите на стратегията.
Политиката на сближаване и нейните структурни фондове, важни сами по себе си, 
са ключов механизъм за постигане на приоритетите за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж в държавите-членки и регионите.“ (COM1)

„25. ...счита, че поради своята стратегическа насоченост, строги и задължителни 
изисквания, съобразени със специфичните условия, дейности, наблюдение и техническа 
помощ, политиката на сближаване е ефективен и ефикасен механизъм за изготвяне 
на стратегията „ЕС 2020“;“ (EP2)

„28. Подчертава, че ключов елемент на стратегията „ЕС 2020“ трябва да бъде 
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силната и добре финансирана политика на сближаване, която да обхваща всички 
европейски региони; счита, че тази политика със своя хоризонтален подход е 
предварително условие за успешното изпълнение на целите на „ЕС 2020“, както и за 
постигане на социално, икономическо и териториално сближаване в ЕС; отхвърля 
всички опити за повторно национализиране на политиката на сближаване и настоява 
регионалното измерение да бъде подкрепено в пълна степен при прегледа на бюджета 
на ЕС;“ (EP2)

„30. подчертава, че политиката на сближаване не е подчинена на стратегията „ЕС 
2020“; изтъква, че докато приоритетите на политиката на сближаване следва да 
бъдат в унисон с целите на „ЕС 2020“, трябва да има достатъчна гъвкавост за 
обхващане на регионалните особености и подпомагане на по-слабите региони за 
преодоляване на техните социално-икономически трудности, неблагоприятни 
природни условия и намаляване на различията;“ (EP2)

„37. счита обаче, че Съюзът следва да продължи да използва като свои основни 
механизми за финансиране Кохезионния фонд и структурните фондове, които имат 
добре установени и оперативни методи на прилагане; счита, че не е необходимо 
създаването на нови отделни тематични фондове за изпълнение на целите на „ЕС 
2020“ и счита, че вместо това следва те да бъдат включени в политиките за 
сближаване и развитие на селските райони;“ (EP2)

„2. подчертава, че политиката на сближаване със своя децентрализиран подход и 
система за многостепенно управление е единствената политика на Европейския съюз, 
която свързва целите на стратегията „Европа 2020“ и новите предизвикателства с 
местните и регионалните власти, но че наистина се нуждае от достатъчно 
финансиране. Поради това изключително важно е политиката на сближаване да бъде 
и занапред насочена към постигането на целите за устойчив икономически растеж, 
социално приобщаване, заетост, борба с изменението на климата, както и качество и 
ефективност на предоставяните обществени услуги;“ (COR)

Външно измерение
„5. з) Стратегията ще включва и силно външно измерение, за да се гарантира, че 
инструментите и политиките на ЕС се използват за утвърждаване на нашите 
интереси и позиции на световната сцена чрез участие в отворени и справедливи 
световни пазари.“ (EC2)

„64. подчертава, че следва да се обръща повече внимание на външното измерение на 
стратегията „ЕС 2020“; настоятелно призовава Комисията да възприеме по-
широкообхватен и изчерпателен подход в своите външни действия съгласно 
концепцията на ЕС за последователност на политиките за развитие; призовава 
Комисията да използва своята стратегия за търговия за Европа 2020, за да насърчава 
основните ценности на Съюза, като подкрепата за правата на човека, демокрацията, 
принципите на правовата държава, основните свободи и защитата на околната 
среда;“ (EP5)
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ

„41. Счита, че ЕС следва да се заеме с основни икономически проекти като например 
същинска европейска енергийна мрежа, завършване на проекта „Галилео“, 
повсеместно прилагане на зелените технологии, включително системно обновяване на 
сградния фонд в ЕС, електронно здравеопазване и усилия за подобряване и 
осъвременяване на инфраструктурата на ИКТ;“ (EP1)

„21. призовава към по-силен европейски подход към осигуряването на средства за 
иновациите и предотвратяването на настоящата фрагментация и краткосрочност; 
счита, че снабдяването с достатъчно финансови средства е неотменен елемент за 
развитието на иновациите и че следователно бюджетът на ЕС за иновации следва да 
бъде чувствително увеличен; изисква това да следва да се вземе предвид при 
предстоящото преразглеждане на настоящата финансова рамка и при планиране в 
рамките на финансовата перспектива за 2014-2020 г.;...“ (EP4)

„26. подчертава, че Европа следва да бъде на най-високото равнище на развитие на 
интернет технологии и нисковъглеродни приложения за ИКТ; предлага в новата 
финансова перспектива бюджетът на ЕС за изследвания в областта на ИКТ да бъде 
удвоен;“ (EP4)

„50....предлага в новата финансова перспектива бюджетът на ЕС за изследвания в 
областта на ИКТ да бъде удвоен, а бюджетът за въвеждането на ИКТ да се увеличи 
четири пъти;“ (EP3)

„19. подчертава, че основните научноизследователски и развойни проекти, 
инвестициите в ключова енергийна инфраструктура и новите правомощия на ЕС в 
политиката за космическото пространство, както и финансирането на политиката 
на ЕС в областта на иновациите изискват стабилно, надеждно и устойчиво 
финансово подпомагане от страна на ЕС, така че да се постигнат ключовите цели на 
Съюза за 2020 г.;“ (EP5)

„29. ...призовава Комисията да увеличи общия финансов пакет, запазен за научните
изследвания и новаторството в общностния бюджет;“ (EP5)

„50. отбелязва, че с цел предприемане на мерки срещу изменението на климата ще 
бъдат необходими съществени инвестиции в енергийна инфраструктура преди 2020 г. 
и след това, включително инвестиции в модернизирането на европейските енергийни 
мрежи, наистина европейска, интелигентна енергийна супермрежа, зелени коридори, 
взаимосвързаност, завършване на проекта „Галилео“, зелени технологии, електронно 
здравеопазване, програмата за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) и 
безплатен и равнопоставен достъп до ИКТ и широколентови услуги;“ (EP5)

„55. отново заявява своето искане за осигуряване на адекватно финансиране за 
подкрепа на чисти, устойчиви и ефикасни нисковъглеродни енергийни технологии, 
което възлиза на сума в общ размер най-малко на 2 милиарда евро годишно, в 
допълнение към 7РП и Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, 
считано от 2010 г.;...“ (EP5)
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„49. ...поради това призовава Комисията и държавите-членки да поставят 
енергийната ефективност на първо място в програмата на ЕС, включително по 
отношение на бюджета;“ (EP5)

„51. посочва, че Европейският съюз трябва да инвестира по-ефективно в 
съществуващите транспортни инфраструктури като например TEN-T, така че да се 
стимулира създаването на работни места, да се подобри социалното и териториално 
сближаване и да се създаде устойчива и характеризираща се с оперативна 
съвместимост транспортна система; призовава за взаимодействие между 
различните форми на транспорт и за интелигентно използване на логистиката, тъй 
като изграждането на невъглероден транспортен сектор и гарантирането на 
неговата устойчивост ще изискват иновации, нови технологии и финансови ресурси;“
(EP5)

„34. подчертава, че Парламентът също определи младежта като основен приоритет
за бюджета за 2011 г. и ясно изрази намерението си да продължи да предоставя 
финансова помощ на всички основни програми в тази област;“ (EP5)

ВЗАИМНО ДОПЪЛВАНЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ БЮДЖЕТИ

„19. Счита, че държавите-членки следва да посочат начините, по които те са 
използвали фондовете на ЕС за постигане на различните цели на стратегията „ЕС 
2020“...;“ (EP1)

„55. ...в този контекст призовава Комисията и държавите-членки спешно да 
изработят график за заделеното от тях финансиране, за да се гарантира, че 
финансовите средства ще бъдат отпускани от 2010 г., за различните инициативи на 
Стратегическия план за енергийни технологии, както и за допълващи инициативи;“
(EP5)

КАЧЕСТВО НА РАЗХОДИТЕ

„Многогодишната финансова рамка на ЕС също ще трябва да отрази дългосрочните 
приоритети за растеж. Комисията възнамерява да включи приоритетите, щом има 
споразумение по тях, в предложенията си за следващата многогодишна финансова 
рамка, която следва да се изготви догодина. Дискусията следва да бъде не само 
относно нивата на финансиране, но и относно това как различните инструменти за 
финансиране като структурни фондове, фондове за земеделие и развитие на селските 
райони, рамковата програма за изследвания и рамковата програма за 
конкурентоспособност и иновации следва да бъдат изготвени, за да се постигнат 
целите на „Европа 2020“, така че да се постигне най-голямо въздействие, да се 
осигури ефективност и наличие на добавена стойност за ЕС. Ще бъде важно да се 
намерят начини за повишаване въздействието на бюджета на ЕС — макар и малко, 
то може да има важен ефект на катализатор, когато е внимателно насочено.“
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(COM1)

„19. счита, че ...финансирането от ЕС следва да зависи от резултатите и 
съвместимостта с целите на стратегията „ЕС 2020“;“ (EP1)

„6. Отправя критика във връзка с липсата на цялостна оценка на въздействието на 
разходите, свързани с политиката на сближаване, върху регионалното развитие; 
призовава Комисията да направи оценка на териториалното въздействие на 
насочването на средства от структурните фондове за изпълнението на 
Лисабонската стратегия и дали тази система в действителност допринася за 
балансирано и последователно регионално развитие;“ (EP2)

„32. счита, че следва да бъдат поставени изрични цели по отношение на средства за 
финансиране, съвместими с МСП, за да се гарантира дигиталната оперативна 
съвместимост и достъпност, и че тези цели следва ясно да включват целите на ЕС за 
екологично новаторство;“ (EP5)

„40. Подчертава значението на осигуряването на минимум от средства за МСП в 
общи покани за представяне на предложения, публикувани в рамките на инициативи в 
научноизследователската дейност и иновациите, които следват ангажимента, поет 
в Седмата рамкова програма (15% от ресурсите в програмата за сътрудничество);“
(EP4)

„46. Счита, че правилата за разпределяне на структурните фондове на ЕС следва да 
бъдат пригодени така, че да отчитат необходимостта от насърчаване на иновации, 
които намаляват разходите и подобряват оползотворяването на ресурсите;“ (EP5)

„30. Подчертава значението на опростяването на финансирането за 
научноизследователска и развойна дейност и намаляването на бюрокрацията, така че 
предприятията, залагащи на знание, да могат да увеличат максимално 
ефективността си и да се насърчават нови възможности за заетост;“ (EP5)

„44. Счита, че едно по-добро подпомагане на иновациите следва винаги да бъде 
съпътствано и от бюрократично облекчаване за заявителите; призовава Комисията 
да премахне бюрокрацията, като преструктурира процесите на рамковата програма 
и създаде комитет на ползвателите;“ (EP4)


