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Одиторите на ЕС правят преглед на разпределянето на средствата 
от бюджета за политиката на ЕС на сближаване за периода след 
2020 г.  

Публикуваният днес бърз преглед на казус, изготвен от ЕСП, разглежда процеса на 
разпределяне на средствата по линия на политиката на сближаване, които ще бъдат 
предоставени на държавите членки на ЕС според плана за разходите за следващия 
седемгодишен период. 

„Тази година е от решаващо значение за бюджета на Европейския съюз за следващите 
седем години. От изключително значение е всички заинтересовани страни да вземат 
информирани решения, така че политиката на сближаване да постигне дори по-големи 
резултати при намаления бюджет,“ заяви г-жа Илиана Иванова, член на Европейската 
сметна палата, отговарящ за изготвянето на доклада. „В тази връзка прегледът на 
Сметната палата обяснява по достъпен начин сложния процес на разпределяне на 
ресурсите по линия на политиката на сближаване за държавите членки. Надяваме се, че 
това ще спомогне за стимулиране на конструктивно обсъждане на тези въпроси“. 

Бързият преглед на казус дава представа как ЕС разпределя средствата по линия на 
политиката на сближаване — създадена за преодоляване на разликите между по-богатите 
и по-бедните региони на ЕС — по отделни държави членки и региони. В него се прави 
сравнение на средствата, предложени за периода 2021-2027 г., и изразходваните средства 
за предходния период 2014-2020 г. Посочват се и примери какви изчисления са използвани 
в процеса на разпределяне. 

Европейската комисия предложи бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. в размер на 
1 279 млрд. евро, от които 373 млрд. евро да бъдат предназначени за разходи по 
политиката на сближаване, което е с 10 % по-малко от средствата за предходния период. 
Процедурата е до голяма степен сходна с тази, използвана през предходните периоди. 
Макар Комисията да работи по-прозрачно от преди, процедурата продължава да бъде 
относително сложна. 
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Решението относно това каква част от общия бюджет на ЕС за седемгодишния период да се 
отпусне за политиката на сближаване до голяма степен е политическо. На следващия етап 
Комисията разпределя средствата за политиката на сближаване — от Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд плюс и Кохезионния фонд — на 
държавите членки и регионите, в съответствие с редица методологични процедури. По-
голямата част от финансирането се разпределя на държавите и регионите на базата на 
тяхното относително благосъстояние.  

Държавите и регионите могат също така да получат финансови средства въз основа на 
социално-икономически и екологични фактори, като например техните равнища на 
младежка безработица или завършено образование. За първи път са включени 
и миграцията и емисиите на парникови газове, но ефектът от това е ограничен, съобщават 
одиторите. 

За периода 2021—2027 г. предложеното равнище на финансиране по линия на политиката 
за сближаване за отделните държави също се е променило, тъй като много региони и някои 
държави са станали по-богати или по-бедни спрямо предходния период. Въпреки това 
максималният размер на средствата за сближаване, който дадена държава може да 
получи, е с 8 % повече от получените за периода 2014—2020 г., а минимумът е с 24 % по-
малко от тях. Тези тавани и защитни мрежи гарантират, че отпуснатите средства за дадена 
държава не варират твърде много в два последователни седемгодишни периода.  

Предложенията на Комисията за следващия програмен период включват, за пръв път, 
сумите за всяка отделна държава членка. Съгласно тези предложения, седем държави ще 
получат за областта на сближаване повече средства, шест ще получат същите суми, а 14 ще 
получат по-малко средства. Както и през предходните периоди, три четвърти от всички 
финансови средства се отпускат на по-бедни, по-малко развити региони. Първоначално 
отпуснатите суми са предмет на последващи преговори с участието на институциите на ЕС 
и държавите членки. 

Бележки към редакторите 

Очаква се Европейският парламент и Съветът да вземат решение относно предложените 
суми финансиране за сближаване по държави членки в рамките на следващите дванадесет 
месеца.  

Този преглед не включва съображения, свързани с Брекзит. 

Бързият преглед на казус „Предоставяне на финансиране на държавите членки по 
политиката на сближаване за периода 2021–2027 г.“ е публикуван на уебсайта на ЕСП 
(eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. 

 


