
 

 

Декларация 
„Дебатът за бъдещето на политиката на сближаване започва сега!“ 

 Съвместен призив от #CohesionAlliance 
 
Укрепването на сближаването като обща ценност на Европейския съюз е по-належащо от 
всякога. Неотдавнашните кризи, като например последиците от продължаващата извънредна 
ситуация в областта на климата, пандемията от Covid-19, войната в Украйна и настоящите 
рекордни темпове на инфлацията, предизвикани от повишените цени на храните и енергията, 
припомнят, че е необходимо по-голямо сближаване. 

Партньорите от Алианса за сближаване се ангажират да работят заедно за разработването на 
съвместни предложения за укрепване на политиката на сближаване и за адаптирането ѝ към 
предизвикателствата на периода след 2027 г. Те споделят общо разбиране за основните 
принципи, залегнали в основата на политиката на сближаване, включително: 

 Политиката на сближаване е най-важната инвестиционна политика на ЕС, която 
обхваща всички региони, градове и общини. 

 Политиката на сближаване е най-видимият инструмент на ЕС на местно и регионално 
равнище, който демонстрира подкрепата на ЕС за икономическото, социалното и 
териториалното развитие. 

 Политиката на сближаване е дългосрочна политика за развитие, която насърчава 
справедлив, екологичен и цифров преход и приобщаващ растеж. 

 Политиката на сближаване се основава на принципите на споделено управление, 
партньорство и многостепенно управление с регионите и градовете, както и на 
допълняемост. 

 Политиката на сближаване следва ориентиран към местните условия подход и отчита 
териториалното многообразие в рамките на Европейския съюз. Тя обръща специално 
внимание на регионите със специфични неблагоприятни природни и демографски 
условия.  

 Политиката на сближаване подкрепя териториалното сътрудничество и насърчава 
солидарността и интеграцията в европейските региони и градове и извън тях, особено 
в трансграничните райони. 

Нека напомним на всички лица, отговорни за вземането на решения на европейско и 
национално равнище, за незаменимата роля, която политиката на сближаване играе в 
процеса на европейска интеграция! Алиансът за сближаване ще разгледа и аспекти на 
политиката на сближаване, включително: 

 Преодоляване на фрагментираността на фондовете на политиката на сближаване 
чрез работа за по-силна обща рамка и синергии между фондовете със споделено 
управление. 



  
 

 

 Подобряване на ефективното изпълнение на политиката на сближаване, като се 
гарантира, че всички съответни политики на ЕС допринасят за постигането на целите и 
принципите на сближаване, като в законодателството на ЕС се интегрира принципът 
„да не се вреди на сближаването“, за да се гарантира, че сближаването остава обща 
цел, и като се използват пълноценно мерките за гъвкавост, въведени наскоро в 
рамките на политиката на сближаване. 

 Ефективно прилагане на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г., 
по-специално чрез засилване на европейската и националната подкрепа за изграждане 
на капацитет на регионалните и местните власти. 

 По-нататъшно опростяване на политиката на сближаване с цел намаляване на 
сложността на правилата за управление, одит и контрол за управляващите органи и 
бенефициерите. 

 Осигуряване на по-добро съгласуване между политиката на сближаване и 
европейското икономическо управление въз основа на конструктивен, а не 
наказателен подход. 

 Подобряване на ориентираността към резултатите на политиката на сближаване и 
проучване в бъдеще на по-широко използване на финансирането за бюджетиране, 
основано на изпълнението. 

 По-добро комуникация относно въздействието и успеха на политиката на 
сближаване на местно и регионално равнище. 

 По-добро съгласуване на бъдещето на политиката на сближаване с настоящите и 
бъдещите тенденции в регионите и градовете по отношение на териториалното 
устройство и включително необходимостта от стратегическо прогнозиране. 

 Укрепване на централната роля на политиката на сближаване в рамките на цялостна 
дългосрочна стратегия за ЕС. 
 

Местните общности, градовете, общините и регионите, социалните партньори и други 
заинтересовани страни са поканени да се присъединят към #CohesionAlliance. Партньорите от 
Алианса за сближаване ще работят заедно за по-силна политика на сближаване сега и в 
бъдеще. 

 


