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Последиците от дългосрочния бюджет
на ЕС за периода след 2020 г.
за местните и регионалните власти
Предложението за следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г., в т.ч. проекторешение относно
собствените ресурси на ЕС, беше прието от Европейската комисия на 2 май 2018 г. След 29 май 2018 г. ЕК ще представи редица
законодателни предложения за различните разходни програми на ЕС, които ще определят правната рамка на всички финансови
инструменти на ЕС. Като съзаконодатели, Европейският парламент и Съветът декларираха намерението си да приемат
законодателството преди или малко след изборите за Европейски парламент през май 2019 г. С оглед на кратките срокове
проявата ще даде възможност:
• да се предостави общ поглед върху последиците от предложението за МФР и законодателния
пакет за градовете и регионите в Европа;
• да се определят нови приоритети и бъдещият механизъм за изпълнение на следващата МФР с
оглед опростяване, по-голяма гъвкавост и насоченост на политиката;
• да се обсъди цялостният подход на КР в отговор на тези предложения.
В проявата ще участват членовете на Бюрото на КР и на комисия COTER, както и български политици и кметове.

10,15 ч.

Откриване на конференцията
Приветствие от:
• Даниел Панов, кмет на община Велико Търново и председател на Управителния съвет на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
Изказвания на:
• Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България
• Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския комитет на регионите
• Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

10,30 ч.

Сесия 1: Ключовите елементи на МФР и потенциалното им въздействие върху регионалните
и местните власти в ЕС
Предвид това, че ЕС е изправен пред безпрецедентни предизвикателства, подсилени от оттеглянето
на Обединеното кралство от Европейския съюз и дефицита, който това ще създаде в бюджета на
ЕС, предложението за МФР ще трябва да балансира необходимостта от стабилност и увеличаване
на способността за реагиране, представлявана от инструменти за гъвкавост и „кризисни резерви“,
които да се задействат при извънредни ситуации.
Предложението за МФР отразява виждането на Комисията за европейската добавена стойност и
ефективността на съществуващите инструменти, както и за начина, по който инструментитe ще
позволят адресирането на настоящите и бъдещите приоритети на Съюза.
Първата сесия на конференцията ще постави началото на дебати по ключовите елементи на
предложението за МФР и евентуалното му въздействие върху местните и регионалните власти.

Модератор:
• Изабел Будино, председател на работната група на комисия COTER за бюджета на ЕС
Говорители:
• Хорхе Нунес Ферер, Център за европейски политически изследвания (CEPS)
• Искра Михайлова, член на Европейския парламент, председател на Комисията по регионално
развитие
• Никола Доброславич, докладчик на КР за Многогодишната финансова рамка за периода
2021–2027 г.
• Даниел Панов, кмет на община Велико Търново и председател на Управителния съвет на
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
Дебат с кметове - представители на НСОРБ, и с членове на Бюрото и комисията COTER
11,35 ч.

Сесия 2: МФР като инвестиционен бюджет: последици за ключови политики на ЕС
Предложението за МФР ще бъде последвано от редица законодателни предложения по всички
европейски програми, които имат силно въздействие върху инвестиционния капацитет на ЕС.
Тези предложения на Комисията ще засегнат по-специално политиката на сближаване като найзначимата инвестиционна политика на ЕС.
Тази сесия ще даде възможност за първи път за политически обмен по предложенията за новата
политика на сближаване и техните последици за градовете и регионите в Европа. Освен това,
ще даде възможност за акцентиране върху други програми на ЕС, осигуряващи инвестиции в
градовете и регионите на Европа, и за определяне на ключовите въпроси, които следва да бъдат
разгледани по време на предстоящия законодателен процес.
Модератор:
• Петр Освалд, председател на Комисията по политика на териториално сближаване и бюджет на
ЕС (COTER)
Говорители:
• Ламберт ван Нистелрой, член на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент
• Марек Вожняк, докладчик на КР по документа за размисъл за бъдещето на финансите на ЕС
• Хасан Азис, кмет на община Кърджали, заместник-председател на Управителния съвет на НСОРБ
и член на Европейския комитет на регионите
• Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството на България
Дебат с кметове - представители на НСОРБ, и с членове на Бюрото и комисията COTER

12,40 ч.

Заключителни изказвания на:
• Корина Крецу, комисар по въпросите на регионалната политика
• Марку Маркула, първи заместник-председател на Европейския комитет на регионите.

13,15 ч.

Край на конференцията

Място на провеждане
Национален дворец на културата, зала 3, булевард „България“, 1463 София, България

Превод
Устен превод:
(езици, на които участниците могат да се изказват) 16
FR/DE/EN/IT/NL/EL/ES/FI/SV/CS/HU/PL/SL/BG/RO/HR
(езици, на които ще се прeвеждат дебатите)
FR/DE/EN/IT/EL/ES/CS/PL/BG/RO/HR
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