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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно най-добрите практики в сферата на регионалната политика и пречките 
при усвояване на структурните фондове
(2008/2061(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2066 г. относно 
определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юли 2066 г. относно Европейския фонд за регионално развитие2,

– като взе предвид членове 158 и 159 от Договора за ЕО,

– като взе предвид заключенията на Европейския съвет от Лисабон от 23 и 24 март 
2000 г., 

– като взе предвид Петия доклад за напредъка в икономическото и социалното
сближаване – Растеж в регионите, растеж в Европа (COM(2008)0371), 

– като взе предвид Зелената книга за териториално сближаване – Да превърнем 
териториалното многообразие в предимство (COM(2008)0616),

– като взе предвид съобщението на Комисията „Региони за икономическа промяна“ 
(COM(2006)0675),

– като взе предвид проучването на тематичния отдел „Структурни политики и 
политика на сближаване”, озаглавено „Най-добри практики в сферата на 
регионалната политика и пречки при усвояване на структурните фондове“,

– като взе предвид проведеното от комисията по регионално развитие на 
Европейския парламент публично изслушване от 17 юли 2008 г.;

– като взе предвид член 45 от своя Правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на 
комисията по бюджети (A6-0000/2009),

А. като има предвид, че политиката на сближаване на ЕС - не само с оглед на 
финансовите средства, а преди всичко поради нейното значение за социалното, 
икономическото и териториално сближаване на Европейския съюз и за развитието 
на 268-те региона - е една от най-значимите области на политиката;

                                               
1 ОВ L 239, 1.9.2006 г., стр. 248.
2 ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 1.
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Б. като има предвид, че регионите в Европейския съюз са изправени пред до голяма 
степен сходни предизвикателства - глобализацията и свързаното с нея ускорено 
икономическо преструктуриране, отварянето на търговските взаимоотношения, 
последиците от технологичната революция, развитието на икономиката, основана 
на знанието, демографските промени, както и нарастването на имиграционните 
потоци,

В. като има предвид, че политиката на сближаване не може да разгърне пълния си 
потенциал за преодоляване на предизвикателствата, тъй като потенциалните 
кандидати срещат сериозни пречки по отношение на използването на структурните 
фондове, като 

- значителни бюрократични препятствия
- твърде обширни и трудно разбираеми нормативни уредби
- непрозрачни правила за съфинансиране
- ограничени възможности за обмен на опит между организаторите на проектите, 

както и
- слабо развити възможности за междурегионална координация,   

Г. като има предвид, че много от съществуващите недостатъци в областта на 
политиката на сближаване произтичат от съществуващите пречки,

Премахване на пречките 
1. призовава Комисията да премахне посочените пречки, 

- да определи в дългосрочен план критериите за оценка на проектите, които 
трябва да бъдат съфинансирани от структурните фондове на Европейския съюз,

- иновационните проекти да не се оценяват по критериите за оценка, които се 
прилагат за другите проекти, а по специфични критерии, т.е. да се разработят 
критерии за оценка, приспособени към иновационните проекти, които по 
същество да допускат по-висок процент грешка,

- да се намали максималният срок за съхранение на проектната документация за 
целите на контрола от страна на Европейската комисия от сега действащите 
десет години на три години,

- фиксирани суми за техническите помощни средства да се прилагат не само за 
проектите по ЕСФ, а тяхното прилагане да се разпростре и върху проектите, 
които се съфинансират от ЕФРР;

2. освен това препоръчва на Европейската комисия да разработи съгласуван подход за 
междурегионален обмен на най-добрите практики, с цел участниците в областта на 
политиката на сближаване да се възползват от опита на другите.

Общи и тематично определени критерии за определяне на най-добри практики
3. приветства подхода, установен в рамките на инициативата „Региони за 

икономическа промяна“, първо, най-добрите практики да бъдат определяни и 
отличавани с годишната награда „REGIO STARS“, както и да бъдат публично 
огласявани, и второ, да бъде създадена уебстраница за най-добри практики;

4. отправя критика за липсващата прозрачност по отношение на обективната основа на 
Европейската комисия за определяне на най-добри практики;
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5. призовава Комисията, с оглед на широко разпространеното използване на понятието 
„най-добри практики“, както и често употребяваните паралелно изрази „добри 
практики“ или „sucess stories“, да разработи ясен каталог от критерии, приспособен 
към политиката на сближаване, чрез който „най-добрите практики“ да могат 
разграничени от другите проекти;

6. препоръчва на Комисията следните точки за идентифициране на „най-добри 
практики“: 

- качество на проекта 
- гарантиране на принципа на партньорство 
- устойчивост на предлаганата мярка
- осигуряване на равни възможности
- новаторство на проекта 
- ефективност на вложените средства 
- продължителност на проекта до началото на неговото реализиране
- стриктно изпълнение на проекта от времева и организационна гледна точка
- значимост като импулс за региона или за ЕС като цяло
- приложимост на проекта и в други региони на Европейския съюз;

7. препоръчва въз основа на анализа на многобройни проекти от различни региони на 
Европейския съюз въвеждането на допълнителни фактори за определяне на „най-
добри практики“ за областите на политиката на сближаване, които са от особено 
значение за по-нататъшното развитие както на отделните региони, така и на ЕС като 
цяло, и които се отличават с многообразие на подходите при прилагането;

8. препоръчва следните фактори за областта „Научноизследователска и развойна 
дейност / иновации“:

- качествено значими инвестиции в науката и изследванията
- свързване на икономиката и науката 
- създаване на връзки между научните и изследователските институти
- по-нататъшно развитие и / или създаване на технологии, ориентирани към 

бъдещето;
9. препоръчва следните фактори за областта „Опазване на околната среда, опазване на 

климата и устойчива енергийна политика“:
- мерки за опазване на особено застрашени райони, приспособени за съответния 

район (чувствителност)
- опазване и ефективно използване на ограничени суровини 
- отговорен подход към суровините
- значително повишаване на енергийната ефективност 
- значително намаляване на енергопотреблението
- увеличаване на дяла на възобновяемите източници на енергия
- мерки за намаляване на емисиите на CO2
- методи и / или процеси за щадящо използване на ограничени или застрашени 

суровини;
10. препоръчва следните фактори за областта „Създаване на висококачествени работни 

места“:
- подобряване на условия на труд
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- създаване на работни места, ориентирани към бъдещето
- повишаване на производителността
- повишаване на конкурентоспособността
- създаване на работни места, необвързани с конкретно местоположение 
- прилагане на съвременни информационни и комуникационни медии;

11. препоръчва следните фактори за областта „Обучение през целия живот“: 

- подобряване качеството на условията за обучение и увеличаване количеството 
на офертите за обучение, по-специално с оглед на шансовете на онези групи от 
населението, които са в особено неблагоприятно положение или са застрашени 

- тясна връзка между обучение и образование 
- проекти в областта на образованието, приспособени качествено и количествено 

към изискванията 
- въвеждане и използване на съвременни технологии и процеси
- създаване и поддържане на готовност за обучение 
- повишаване на участието в програмите за продължаващо обучение;

12. препоръчва следните фактори за областта „Интегрирано развитие на градската 
среда“:
- подобрена съвместимост на обществения транспорт, пешеходците и 

автомобилното движение
- увеличаване на инвестициите от страна на предприемачите, стимулиране и 

поддържане на заетостта и подобряване на социалния живот 
- ново развитие на пустеещите градски площи  
- повишаване на градското качество на живот;

13. препоръчва следните фактори за областта „Демографско развитие“:

- повсеместен достъп до услуги 
- мерки за повишаване привличането на квалифицирана работна ръка
- мерки за интегриране на по-възрастните работници и служители;

14. препоръчва следните фактори за областта „Трансгранично сътрудничество“:

- повишаване на качеството и увеличаване на количеството на трансграничните 
контакти 

- създаване на трайни мрежи, съотв. програми за дългосрочно сътрудничество
- хармонизиране на различните системи и процедури 
- привличане на нови партньори
- създаване на финансова независимост
- постоянен трансграничен трансфер и обмен на знания
- съвместно развитие на потенциала на регионите партньори 
- свързване на инфраструктурите на регионите партньори;

15. препоръчва следните фактори за областта „Публично-частни партньорства“: 

- подобряване качеството на изпълнението на проектите
- ускоряване изпълнението на проектите

16. призовава Европейската комисия, с оглед на бъдещото използване на понятията 
„най-добри практики“, „добри практики“, както и „sucess stories“, въз основа на 
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посочените фактори, да разработи ясна и прозрачна класификация, съотв. 
степенуване на посочените понятия за целите на квалифицирането на проектите. 

Обмен на най-добри практики
17. призовава Европейската комисия да организира обмен на най-добри практики чрез 

мрежа на регионите, координирана от Европейската комисия;
18. препоръчва на Комисията да създаде в рамките на съществуващата администрация 

съответна служба към Генерална дирекция „Регионална политика“, която да 
организира, в сътрудничество с мрежата на регионите, оценяването, събирането и 
обмена на най-добри практики  и да действа като постоянна служба за контакти от 
гледна точка както на предлагането, така и на търсенето, с цел установяване на 
дългосрочен, постоянен, надежден и успешен обмен на най-добри практики в 
областта на политиката на сближаване; 

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

Регионалната и структурната политика са сред най-важните области на политиката в 
Европейския съюз. Това е така не само с оглед на финансовите средства, а преди 
всичко поради тяхното значение за социалното, икономическото и териториално 
сближаване на Европейския съюз и за развитието на 268-те региона. На много места 
регионите на Европейския съюз са изправени пред доста сходни предизвикателства. 
Така например те трябва да се справят с глобализацията и свързаното с нея ускорено 
икономическо преструктуриране, отварянето на търговските взаимоотношения, 
последиците от технологичната революция, развитието на икономиката, основана на 
знанието, демографските промени, както и нарастването на имиграционните потоци.

Пречки при използването на структурните фондове 
Въпреки че целта на структурната политика на ЕС е подпомагане на регионите при 
преодоляването на предизвикателствата, много от потенциалните кандидати са 
изправени пред големи препятствия по отношение на усвояването на средствата от 
структурните фондове на Европейския съюз. При това става дума включително и за 
сериозни бюрократични препятствия, за прекалено обширни и трудно разбираеми 
разпоредби, някои от които с краткосрочно и средносрочно действие, или за 
непрозрачни разпоредби за съфинансиране. 
Така, с оглед на бюрокрацията, организаторите на проектите трябва понастоящем да 
съхраняват проектната документация в продължение на десет години след 
приключването на проекта, за да може тя да бъде представена при евентуален контрол 
от страна на Комисията. Тази разпоредба представлява прекомерен бюрократичен 
разход по-специално за малките проекти. За да бъде той минимизиран и за да бъде 
намалена бюрокрацията, Европейският парламент призовава този период да бъде 
намален на три години.

Освен тези бюрократични пречки, по отношение на техническото оборудване, което е 
от особено значение за изпълнението на проектите, някои от кандидатите за проекти 
срещат значителни затруднения. Докато за проекти, които се съфинансират по ЕСФ, се 
предоставят фиксирани суми за технически помощни средства, това не е възможно при 
проектите, за които се получават средства от ЕФРР. Във връзка с това Европейският 
парламент призовава Европейската комисия да отпусне такива фиксирани суми, 
предназначени за технически помощни средства, и за проекти, които се съфинансират 
по ЕФРР.

Освен това проектите срещат проблем по отношение на критериите за оценка от страна 
на Европейската комисия, тъй като тези критерии не са определени в дългосрочен план. 
Поради свързаната с това несигурност за организаторите на проекти Европейският 
парламент призовава Комисията да определи критерии с дългосрочно действие и да 
оценява проектите по критериите, валидни в момента на изпълнение на проекта. 
Критериите за оценка от страна на Европейската комисия представляват значителен 
проблем и при иновационните проекти. Причината за това е фактът, че за 
иновационните проекти се прилагат същите критерии за оценка, както за останалите 
проекти. Това не е оправдано по отношение на иновационните проекти, при които, 
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поради естеството им, рискът от допускане на грешки и дори неуспех е значително по-
висок, отколкото при другите проекти. Европейският парламент препоръчва, 
включително и с оглед на Лисабонската цел, ЕС да се превърне в най-иновационното 
икономическо пространство на света, да се допусне по-висок процента на грешка при 
тези проекти. В противен случай съществува опасността иновационният подход да бъде 
задушен още в зародиш, което би било вредно за Лисабонската цел и за политиката на 
сближаване на ЕС.
Друга пречка за ефективното използване на структурните фондове са незначителните 
понастоящем шансове за обмен на опит между организаторите на проекти, както и 
слабо развитите възможности за междурегионална координация. Преодоляването на 
тези все още сериозни препятствия както за организаторите на проекти, така и за 
регионите, скоро ще окаже и индиректно положително влияние върху преодоляването 
на бюрократичните пречки, върху разбирането на действащите нормативни уредби или 
на непрозрачните уредби за съфинансирането. 

Най-добри практики - подход за преодоляване на съществуващите пречки 
Една от възможностите за преодоляване на тези пречки и начесто свързаните с тях 
недостатъци при използването на средствата, свързани с политиката на сближаване на 
Европейския съюз, е разработването на съгласуван подход на междурегионален обмен 
на най-добрите практики, за да могат участниците на регионално ниво да се възползват 
от опита на другите. Това е целта на този доклад. В това отношение обаче се натъкваме 
както на проблеми по същество, така и на организационни проблеми. Един от най-
важните е изясняването на понятието „най-добри практики“. Всъщност то се използва 
често и в много сфери, включително и паралелно на понятия като „добри практики“ и 
„sucess stories“, но липсва ясна и еднозначна дефиниция. Така например Генерална 
дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия определя в рамките на 
инициативата „Региони за икономическа промяна“ най-добри практики, които се 
отличават с годишната награда „REGIO STARS“ и се огласяват публично, включително 
и чрез Интернет. Изборът обаче понастоящем се извършва в непрозрачни рамки по 
обективни критерии, които не са точно определени. 
Общи и тематично определени критерии за определяне на най-добри практики 
По отношение на съществуващите предизвикателства в областта на политиката на 
сближаване на Европейския съюз могат да се изброят определени фактори, които могат 
да послужат за изясняване на понятието „най-добри практики“. Европейският 
парламент препоръчва за целта следните точки: 

- качество на проекта 
- гарантиране на принципа на партньорство 
- устойчивост на предлаганата мярка
- осигуряване на равни възможности
- новаторство на проекта 
- ефективност на вложените средства 
- продължителност на проекта до началото на неговото реализиране
- стриктно изпълнение на проекта от времева и организационна гледна точка
- значимост като импулс за региона или за ЕС като цяло
- приложимост на проекта и в други региони на Европейския съюз. 

За областите на политиката на сближаване, които са от особено значение както за 
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отделните региони, така и за по-нататъшното развитие на ЕС като цяло, и които се 
отличават с многообразие на подходите при изпълнението, е необходимо да бъдат 
установени специфични фактори, в допълнение към общите фактори за квалифициране 
на най-добри практики. В случая става дума за осем сектора. 

 Научни изследвания и разработки / иновации
- качествено значими инвестиции в науката и изследванията
- свързване на икономиката и науката 
- създаване на връзки между научните и изследователските институти  
- по-нататъшно развитие и / или създаване на технологии, ориентирани към бъдещето

 Опазване на околната среда – опазване на климата – устойчива енергийна 
политика

- мерки за опазване на особено застрашени райони, приспособени за съответния 
район (чувствителност)  

- опазване и ефективно използване на ограничени суровини 
- отговорен подход към суровините
- значително повишаване на енергийната ефективност 
- значително намаляване на енергопотреблението
- увеличаване на дяла на възобновяемите източници на енергия
- мерки за намаляване на емисиите на CO2  
- методи и / или процеси за щадящо използване на ограничени или застрашени 

суровини  

  Създаване на качествени работни места
- подобряване на условия на труд
- създаване на работни места, ориентирани към бъдещето
- повишаване на производителността
- повишаване на конкурентоспособността
- създаване на работни места, необвързани с конкретно местоположение
- прилагане на съвременни информационни и комуникационни медии 

 Обучение през целия живот
- подобряване качеството на условията за обучение и увеличаване количеството на 

офертите за обучение, по-специално с оглед на шансовете на онези групи от 
населението, които са в особено неблагоприятно положение или са застрашени 

- тясна връзка между обучение и образование
- проекти в областта на образованието, приспособени качествено и количествено към 

изискванията 
- въвеждане и използване на съвременни технологии и процеси
- създаване и поддържане на готовност за обучение 
- повишаване на участието в програмите за продължаващо обучение

 Цялостно развитие на градската среда 
- подобрена съвместимост на обществения транспорт, пешеходците и автомобилното 

движение
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- увеличаване на инвестициите от страна на предприемачите, стимулиране и 
поддържане на заетостта и подобряване на социалния живот 

- ново развитие на пустеещите градски площи  
- повишаване на градското качество на живот

 Демографско развитие
- Прилагане на процедурата за повсеместен достъп до услуги (напр. чрез създаване на 

IT-платформи в областта на здравеопазването е-обучението...) 
- мерки за създаване / повишаване на привличането на квалифицирана работна ръка
- мерки за интегриране на по-възрастните работници и служители

 Трансгранично сътрудничество
- Увеличаване на количеството на трансграничните контакти (качествено и 

количествено)
- създаване на трайни мрежи / програми за дългосрочно сътрудничество
- хармонизиране на различните системи / процедури 
- привличане на нови партньори
- създаване на финансова независимост
- постоянен трансграничен трансфер и обмен на знания
- съвместно развитие на потенциала на регионите партньори 
- свързване на инфраструктурите на регионите партньори 

 Публично-частни партньорства
- подобряване качеството на изпълнението на проектите
- ускоряване изпълнението на проектите
с оглед на често паралелното използване на понятията „добри практики“, както и 
„sucess stories“, с понятието „най-добри практики“, Европейският парламент предлага 
на Комисията, въз основа на посочените фактори, да разработи ясна и прозрачна 
класификация в смисъл на степенуване, която да допринесе за разграничаването на 
посочените понятия. 

Обмен на най-добри практики 
За обмена на най-добри практики от организационна гледна точка има различни 
възможности. Например възможно е организаторите на проекти да инициират 
създаването на мрежа, която да организират сами, или пък обменът да се организира от 
Генерална дирекция „Регионална политика“, без да се създава мрежа. 

С оглед на задачите, свързани с обмена, като напр. оценката на на-добри практики, 
Европейският парламент предпочита създаването в рамките на съществуващата 
администрация на съответна служба към Генерална дирекция „Регионална политика“  
на Европейската комисия, която да организира, в сътрудничество с мрежата на 
регионите, оценяването, събирането и обмена на най-добри практики  и да действа като 
постоянна служба за контакти от гледна точка както на предлагането, така и на 
търсенето.  Според Европейския парламент само чрез този модел е възможно 
установяване на дългосрочен, постоянен, надежден и успешен обмен на най-добри 
практики в областта на политиката на сближаване на Европейския съюз. 
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Проекти за определяне на най-добри практики - фактори (избор)

Научни изследвания и разработки / иновации
- Lasers for Micromachining and Diagnostics (Литва)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Германия)
- Research of Carbon Materials (Словакия)

Опазване на околната среда – опазване на климата – устойчива енергийна политика
- Centre of Excellence for Environmental Technologies (Словения) 
- MOBIZENT - Централа за мобилност Burgenland (Австрия) 
- Reconstruction of a Minor Water Plant (Словакия)

 Създаване на качествени работни места
- “Brainhunt”- Competition of business plans (Естония)
- Нова сграда за Института за клетъчна терапия и имунология Fraunhofer (Германия)
- Development of tools for Knowledge Management in SMEs (Австрия)

Обучение през целия живот
- Специалисти по биотехнология - Германия
- Development of training and training environment of Narva Vocational Training Centre -

Естония
- People for modern office - Словакия

Цялостно развитие на градската среда 
- Развитие на проблематичен градски район „Leipziger Osten“ (Германия)
- Project of Enlargement Parque de las Ciencias in Granada (Испания)
- Повишаване градоустройствената атрактивност на Hörnum (Германия)

Демографско развитие
- Управление на персонала в сферата на занаятите (Германия)
- TELEWORK (Естония) 
- BSR eHealth - Integrated regional health care structures: e-health in the Baltic Sea Region  

(DE- DK- SE- NO- FI- LT- PL)

Трансгранично сътрудничество
- ECRN - European Chemical Regions Network (ES - DE - EST - PL - NL - IT - UK)
- Baltic Sea Virtual C.........ampus (DE- DK- SE- FI- LV- LT- RU- PL)
- New Hansa (DE - DK - SE - FI - LV - LT - PL)

Публично-частни партньорства
- “Brainhunt”- Competition of business plans (Естония)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Германия)
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