Структурна политика в периода 2014-2020 г. –
предложение за регламент, обхващащ всички
структурни инструменти на ЕС
Резюме за гражданите
ЗА КАКВО СТАВА ВЪПРОС?
В своите предложения за финансова рамка за периода 2014-2020 г. (представени през
юни 2011 г.) Европейската комисия:

•

взе решение, че политиката на сближаване, развитието на селските райони и
политиките в областта на морското дело и рибарството трябва да останат основни
елементи на финансовия пакет за 2014-2020 г., тъй като са от ключово значение за
изпълнение на стратегията „Европа 2020“;

•

предложи структурните политики да концентрират финансирането към по-малък брой
приоритети, тясно свързани със стратегията „Европа 2020“, насочвайки вниманието
към резултатите, контрола на напредъка по отношение на договорените цели и към
опростяване на изпълнението.

Сега Комисията предлага регламент, обхващащ всички инструменти за финансиране на
структурната политика.

• В първата част от предложението са изложени общите правила, валидни за

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ),
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). Това ще увеличи
съвместимостта между инструментите за постигане на по-добра синергия и по-добри
резултати.

•

Във втората част са изложени общите правила, валидни за трите основни фонда за
изпълнение на целите на политиката на сближаване: Европейския фонд за регионално
развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд.

КОЙ ЩЕ ИМА ПОЛЗА ОТ ТОВА И КАК?

•

Всички страни и региони от ЕС ще имат полза от интервенциите в рамките на
структурната политика. Размерът на помощта ще зависи от равнището на
икономическо развитие на региона (БВП на глава от населението).

ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ НА РАВНИЩЕ ЕС?

•

Структурните програми превръщат определените на равнище ЕС приоритети в
практически действия в страните и регионите от Съюза. Включването на всички
административни нива в цяла Европа в усилията за изпълнение на европейските цели
е ключът към тяхното постигане.

•

Политиката на сближаване предоставя важни обществени блага за ЕС, които
позволяват на страните и регионите от Съюза да концентрират ресурси за повишаване
на икономическото, социалното и териториалното сближаване и за постигане на целите
на „Европа 2020“.

•

В Съюза съществуват силни трансгранични взаимозависимости. Политиката на
сближаване засилва връзките между водещите и изоставащите райони и увеличава

положителния ефект на разпространение от центровете на растеж към съседните
райони.
КАКВО ТОЧНО ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ?
•

Целта на предложението е да се повиши ефективността на структурните инструменти –
особено важно в сегашния икономически и фискален климат.

•

С предложението ще се създаде обща стратегическа рамка за ЕФРР, ЕСФ,
Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР, която ще гарантира интегрираното използване
на средствата за постигане на общите цели.

•

Комисията и всяка страна членка на ЕС ще се споразумеят за Договор за партньорство,
който ще обединява всички ангажименти на дадена страна за постигане на
европейските цели.

•

Преди предоставянето на средства от фондовете, властите ще трябва да
демонстрират наличието на задоволителна стратегическа, регулаторна и
институционална рамка за гарантиране на тяхното ефективно използване. Отпускането
на допълнителни средства ще зависи от резултатите. Ще бъдат направени стъпки да
се гарантира, че ефективността на фондовете не се подкопава от нестабилна макрофискална политика.

•

Процедурите ще бъдат опростени и компютъризирани, когато това е възможно.
Правилата за това кой има право да използва инструментите за финансиране на ЕС ще
бъдат хармонизирани. Това ще помогне за намаляване на разходите.

КОГА СЕ ОЧАКВА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА ВЛЕЗЕ В СИЛА?

•

Предложението на Комисията ще бъде обсъдено с правителствата на страните членки
и Европейския парламент. Очаква се то да влезе в сила през 2013 г.
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