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ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ
ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Общи бележки
1.
отбелязва с голям интерес съобщението на Европейската комисия относно политиката на разширяване на ЕС през
2020 г., докладите относно страните кандидатки Албания, Северна Македония, Сърбия, Турция и Черна гора, докладите
относно потенциалните кандидатки Босна и Херцеговина и Косово (1), както и съобщението на Комисията относно
Икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани;
2.
приветства факта, че на срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани в Загреб през май 2020 г. отново се
изтъкна геостратегическото значение на процеса на разширяване като инвестиция в мира, стабилността, сигурността и
икономическия растеж в цяла Европа и се акцентира недвусмислено върху подкрепата за европейската перспектива за
Западните Балкани; отново изразява своята подкрепа за присъединяването на всички страни от Западните Балкани към ЕС,
при условие че те отговарят на всички критерии за присъединяване; във връзка с това подчертава значението на изпращането
на положителни сигнали до държавите от Западните Балкани за насърчаване на тяхната ангажираност в дългия процес на
присъединяване към ЕС като членове;
3.
призовава Европейската комисия при изготвянето на пакета за разширяването да поддържа високи стандарти по
отношение на откритостта, приобщаването и готовността да се реагира и да посочи в своя доклад как заинтересованите
страни от държавите, обхванати от процеса на разширяване, по-специално представителите на местните и регионалните
власти, са участвали в изготвянето на този документ, а именно доклада за напредъка, и до каква степен заинтересованите
страни, с които са проведени консултации, са получили обратна информация относно резултатите от консултацията;
4.
отново заявява, че реформите на публичната администрация в Западните Балкани, които се наблюдават систематично
от Европейската комисия в съответствие с принципите на публичната администрация, не могат да бъдат осъществени без
добро управление на местно равнище; призовава Европейската комисия да предостави по-точни показатели за ефективност в
подкрепа на реформите на публичната администрация във връзка с фискалната децентрализация, укрепването на капацитета
на местните и регионалните власти за разработване и предоставяне на качествени услуги на населението и предприятията,
както и насърчаването на приобщаващо и основано на факти изготвяне на политики на местно и регионално равнище;

(1)

Това наименование не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на
ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
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5.
отбелязва със съжаление недостатъчния напредък, постигнат от държавите от Западните Балкани в основни области на
правовата държава, функционирането на демократичните институции и борбата срещу корупцията, както и факта, че все още
съществува среда, която възпрепятства функционирането на независимите медии и развитието на гражданското общество;

6.
подчертава, че липсата на политически плурализъм и потискането на позиции и сплашването на заемащи изборни
длъжности публични служители, принадлежащи към опозиционни партии на местно равнище, в някои от страните от
Западните Балкани са основни предизвикателства за местните демокрации в тези държави;

7.
отбелязва със загриженост риска, че поради липсата на напредък в процеса на разширяване всички държави от
Западните Балкани могат да се окажат и в по-голяма степен под влиянието на трети страни, включително Русия и Китай,
които непрекъснато се стремят да укрепват позицията си в региона;

8.
подкрепя усилията на ЕС не само за укрепване на стабилността на държавите от Западните Балкани, но и за
осигуряване на тясно сътрудничество в областта на киберсигурността и стратегическата комуникация, за да се гарантира, че
всички икономически дейности, финансирани от външни източници, са в съответствие с ценностите, нормите и стандартите
на ЕС, по-специално в ключови области като обществените поръчки, околната среда, енергетиката, инфраструктурата и
конкуренцията;

9.
приветства всеобхватната подкрепа на ЕС за правителствата на Западните Балкани за справяне с предизвикателствата на
пандемията от COVID-19 и за ефективен отговор на спешните здравни и социално-икономически потребности, и призовава
Европейската комисия да признае важната роля на местните и регионалните власти за справяне с пандемията от COVID-19 и
да предложи допълнителни мерки в подкрепа на децентрализираното сътрудничество между МРВ и укрепване на техния
капацитет за управление на кризи;

10.
призовава Европейската комисия, с оглед на създаването на по-добра рамка за местните и регионалните власти, да
направи предложения за участието на представители на националното, регионалното и местното равнище на страните от
Западните Балкани в работата на Конференцията за бъдещето на Европа; предлага да се проведе поредица от граждански
диалози в Западните Балкани, за да се даде възможност на гражданите да изразят своите опасения и очаквания във връзка с
членството в Европейския съюз;

Конкретни бележки за всяка държава
11.
напълно подкрепя приемането на рамката за преговори във възможно най-кратки срокове и започването на преговори
за присъединяване със Северна Македония и Албания, за да се покаже, че политическата подкрепа за процеса на
разширяване е искрена и че се спазва обещанието за започване на преговори за присъединяване със страни, които отговарят
на необходимите критерии;

12.
отбелязва със загриженост необходимостта от по-решителни действия от страна на Сърбия и Черна гора — две
държави, с които текат преговори за присъединяване, за да се подобрят рамковите условия за свободата на изразяване на
мнение и работата на независимите медии, както и да се постигне напредък по отношение на независимостта на съдебната
система и борбата срещу корупцията;

13.
приветства цялостния напредък, постигнат до момента в преговорите за присъединяване със Сърбия, но призовава за
ускорени реформи в областите на принципите на правовата държава и основните права, както и за напредък в
нормализирането на отношенията на Сърбия с Косово, както е посочено в рамката за преговори; настоятелно призовава
сръбските органи на всички равнища на управление да комуникират недвусмислено за стремежите на страната за интеграция
с ЕС и отношенията с ЕС като основен политически и икономически партньор на Сърбия;

14.
отбелязва със съжаление драматичния спад в политическия плурализъм в Сърбия, липсата на ефективна опозиция в
сръбския парламент и неблагоприятната среда за развитие на местната демокрация, и отново изтъква необходимостта от
преодоляване на дългогодишните недостатъци на изборния процес чрез прозрачен и приобщаващ диалог с политическите
партии и други заинтересовани страни достатъчно време преди следващите избори, като се вземат предвид препоръките на
Бюрото на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за демократични институции и права на човека;

15.
призовава Комисията да насърчи Черна гора да увеличи усилията си за прозрачно и приобщаващо изготвяне на
политики, като това включва засилен централен мониторинг на качеството на обществените консултации със
заинтересованите страни;
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16.
изразява загриженост относно ограничения напредък, постигнат от Босна и Херцеговина по приоритетните реформи,
изтъкнати от Европейската комисия в нейното становище относно кандидатурата на страната за членство в ЕС (2), по
специално по отношение на функционирането на демократичните институции, принципите на правовата държава, защитата
на основните права и реформата на публичната администрация, и най-вече незачитането на определенията и решенията на
Европейския съд по правата на човека и решението на Конституционния съд относно избирателните закони, липсата на
равенство между основните народности, и зачитането на правата на другите части от населението, както и недостатъчния
напредък в борбата срещу корупцията и професионализацията и деполитизацията на публичната администрация;
17.
приветства факта, че на 20 декември 2020 г., след повече от 12 години, най-накрая в Мостар, Босна и Херцеговина,
бяха проведени местни избори, което е важен принос за укрепването на демократичните процеси, като се зачитат
принципите на Европейската харта за местно самоуправление и Хартата на основните права на Европейския съюз, както и
стимул за по-нататъшно насърчаване на Босна и Херцеговина по пътя ѝ към Европа;
18.
при все това изразява загриженост във връзка с потвърдените случаи на изборни измами в Мостар и словото на
омразата, последвано от инциденти, насочени към някои от кандидатите, участващи в местните избори; поради това
настоятелно призовава парламента на Босна и Херцеговина да направи необходимите изменения в изборния закон преди
следващите общи избори през 2022 г., като по този начин се избегнат изборни измами в бъдеще; приканва делегацията на
Европейския съюз в Босна и Херцеговина, заедно с другите представители на международната общност, да осъди категорично
словото на омразата и атаките срещу кандидати, особено кандидатите жени, каквито имаше преди изборите в Мостар;
19.
призовава Комисията да настоява за решения за създаването на сдружение на общините със сръбско мнозинство в
Косово, при което Европейският комитет на регионите (КР) предлага конкретна подкрепа и сътрудничество въз основа на
своята роля и експертен опит, както и за по-нататъшно нормализирането на отношенията между Сърбия и Косово;
20.
призовава Комисията да повтори призива си към Съвета да разгледа въпроса за либерализирането на визовия режим за
Косово, в съответствие със собствените си препоръки и положителните препоръки на Европейския парламент, които КР
категорично подкрепя;
21.
отново подчертава значението на законодателните реформи за гарантирането на ясно разпределение на правомощията
и финансовите ресурси между централните и местните органи на управление в Косово;
22.
призовава Албания да постигне по-голям напредък в приоритетите, определени от Съвета в точка 10 от заключенията
от 25 март 2020 г.;
23.
призовава Албания да продължи и да консолидира своята териториална административна реформа като част от
по-широка програма, насочена към децентрализация, укрепване на фискалната автономия на местно равнище и капацитета
на общините за предоставяне на качествени обществени услуги, както и към увеличаване на политическата подкрепа за
изпълнението на целите на плана за действие за децентрализация и местно управление до 2022 г.; призовава албанските
власти да проведат всеобхватна реформа на поземления сектор, да консолидират правата на собственост и да ускорят процеса
на регистрация и обезщетяване; насърчава Албания бързо да приеме и приведе в действие останалото законодателство,
свързано с Рамковия закон от 2017 г. за защита на националните малцинства, и приветства приемането на Закона за
преброяване на населението;
24.
призовава за допълнително засилване на ролята на Албанския комитет за консултации с местните и националните
органи като добър пример за институционализиране на ролята на местните власти в изготвянето на политиките;
25.
посочва, че не съществува интегрирана система за планиране, управление и мониторинг на регионалното развитие в
Северна Македония, както и в повечето други държави от Западните Балкани, и призовава за укрепване на административния
и техническия капацитет на оперативните структури, отговарящи за управлението на фондовете на ЕС, по-специално в
областта на транспорта и опазването на околната среда;
26.
категорично осъжда продължаващото сериозно отстъпление на Турция в основни области на достиженията на
европейското право, включително обстоятелството, че след влизането в сила на конституционните изменения в Турция се
наблюдава сериозно и трайно влошаване на функционирането на местната демокрация, положението по отношение на
основните права на човека, основните ценности на ЕС и принципите на правовата държава се влоши рязко, а ефективният
контрол и разделението на властите в политическата система като цяло отслабнаха;

(2)

SWD(2019) 222 final, COM(2019) 261 final.
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27.
изразява загриженост не само по повод продължаващата практика на отстраняване от длъжност на избрани кметове в
югоизточната част на страната и поставянето на администратори, назначени на тяхно място от правителството, но и във
връзка със задържането на други местни представители; в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление и
препоръките на Венецианската комисия, призовава Турция да се въздържа от мерки, които възпрепятстват функционирането
на местната демокрация и са в ущърб на общия демократичен климат както на местно, така и на регионално равнище;

28.
подчертава насочената срещу ЕС реторика на Турция и категорично осъжда незаконното и провокативно поведение
на Турция срещу 2 държави — членки на ЕС, а именно Гърция и Кипър, чрез сериозни и постоянни нарушения на техния
суверенитет и суверенни права, както и безпрецедентната ѝ агресивна реторика срещу съседните ѝ държави, която е напълно
несъвместима със статута ѝ на страна кандидатка;

29.
осъжда едностранните действия на Турция във Вароша и призовава за пълно спазване на резолюции 550 и 789 на
Съвета за сигурност на ООН. Комитетът на регионите подкрепя бързото възобновяване на преговорите под егидата на ООН и
остава изцяло ангажиран с цялостното уреждане на въпроса с Кипър, в рамките на законодателството на ООН, съгласно
съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и в съответствие с принципите, върху които е основан ЕС. Комитетът
очаква същото от Турция;

30.
отново потвърждава, че е в стратегически интерес на ЕС да се търси решение на различията с Турция чрез диалог и в
съответствие с международното право, както и да се установи взаимноизгодно сътрудничество; препоръчва в рамките на
сътрудничеството в областта на миграцията и бежанците да бъдат заделени средства от ЕС за преки действия на регионалните
и местните власти, участващи в управлението на миграционните потоци, разселените лица и бежанците в Турция;
Споразумението за обратно приемане между ЕС и Турция следва да се прилага изцяло и ефективно по отношение на всички
държави членки, като същевременно отбелязва, че сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи с
всички държави — членки на ЕС, продължава да бъде от съществено значение;

Ролята на местните и регионалните власти в процеса на разширяване и укрепване на регионалното
сътрудничество
31.
подчертава значението на ролята на местните и регионалните власти за изпълнението на критериите за членство в ЕС
и за прилагането на достиженията на правото на ЕС, по-специално в областта на икономическото и социалното сближаване,
селското стопанство и безопасността на храните, опазването на околната среда, обществените поръчки и социалната
политика; подчертава и важния принос на местните и регионалните власти за информирането относно въздействието от
присъединяването към ЕС и за осигуряване на подкрепата на гражданите за процеса на присъединяване;

32.
отбелязва със съжаление липсата на конкретни предложения за политики на ЕС за предоставяне на системна и
стратегическа подкрепа на местните и регионалните власти в Западните Балкани, за което КР вече призова в своите становища
относно Пакета за разширяване за 2018 г. и за 2019 г.;

33.
приветства усилията на Европейската комисия за оценка на финансовата подкрепа, предоставяна от ЕС на местните
власти в регионите на държавите, обхванати от процеса на разширяване, и съседните държави в периода 2010—2018 г., и
призовава за широко оповестяване на окончателните резултати от оценката;

34.
призовава Европейската комисия да разработи практически инструменти в подкрепа на ефективното изграждане на
капацитет на местните и регионалните власти в Западните Балкани, включително посредством специфични тематични
програми за подкрепа или регионални проекти за техническа помощ, както и чрез непрекъснат обмен, наставничество и
изграждане на мрежи;

35.
отново призовава Комисията да разшири инициативата „Подкрепа за подобряване на администрацията и
управлението“ (SIGMA), така че да обхване поднационалните равнища на управление в страните кандидатки и потенциални
кандидатки, за да се определят децентрализирани модели за реформи на публичната администрация и да се подкрепи
подобряването на местното управление и местната публична администрация с оглед на прилагането на достиженията на
правото на ЕС;

36.
призовава отново Европейската комисия да въведе ad hoc оперативни механизми, които да позволят използването на
инструментите на Програмата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX) и побратимяването за сътрудничество
между местните и регионалните власти на държавите членки, страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки;
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37.
посочва, от една страна, че е важно да продължи подкрепата за местните и регионалните власти в Западните Балкани
чрез Европейския комитет на регионите и съответните му органи за сътрудничество, като работната група „Западни Балкани“
и съвместните консултативни комитети с Черна гора, Северна Македония и Сърбия, и от друга страна, че е необходимо
повишаване на видимостта на техните дейности на национално и регионално равнище. Във връзка с това подчертава и
спешната необходимост от създаване на Съвместен консултативен комитет с Албания;
38.
призовава Комисията да прецизира показателите, използвани за измерване на напредъка в реформите на публичната
администрация във връзка с участието на местните и регионалните власти в планирането, разработването, изпълнението и
оценката на публичните политики, и да предприеме допълнителни стъпки за укрепване и ефективна консултация с местните
и регионалните власти при разработването на тези политики, които засягат тяхната работа и качеството на общинските
услуги за гражданите;
39.
приветства досегашната подкрепа на Комисията за засилване на сътрудничеството между младите хора в Западните
Балкани, което е от голямо значение за поддържането и развитието на добросъседски отношения, включително подкрепата
за инициативи като Регионалната служба за младежко сътрудничество; призовава Комисията, в бъдещите инициативи за
насърчаване на младежкото сътрудничество, да гарантира, че местните и регионалните власти, като ключови партньори на
местните младежки сдружения и образователни институции, участват по-активно в изпълнението на младежки проекти,
които допринасят за укрепване на добросъседските отношения;
40.
предлага в бъдеще представителите на местните и регионалните власти също да бъдат включени по подходящ начин в
работата на междуправителствените конференции относно преговорите за присъединяване;
Принципи на правовата държава, основни права и рамкови условия за дейността на независимите медии
41.
отново заявява, че принципите на правовата държава и функционирането на демократичните институции са ключови
показатели, въз основа на които ЕС оценява напредъка на страните кандидатки към членство, и изразява своята загриженост
във връзка с ограничения напредък и многобройните проблеми, причинени от липсата на политическа воля,
продължаващото съществуване на някои елементи на узурпиране на държавата от частни интереси, ограничения напредък
в областта на независимостта на съдебната система, съпротивлението на равнището на органите и отрицателната среда за
дейността на независимите медии в повечето страни кандидатки и потенциални кандидатки;
42.
подчертава, че създаването на благоприятни рамкови условия за създаването и оцеляването на независимите медии и
гражданското общество е предпоставка за устойчивостта и необратимостта на сложните реформи, осъществявани по време на
процеса на присъединяване, и е основата за развитието на местната демокрация;
43.
препоръчва Комисията последователно да обвързва използването на средствата на ЕС и на Икономическия и
инвестиционен план с условия за спазването на правилата на ЕС, по-специално в областта на обществените поръчки и
прозрачността, и да установи ясни показатели в това отношение;
44.
подчертава, че поради близостта си до гражданите местните и регионалните власти играят ключова роля за
насърчаването и отстояването на европейските ценности и за защитата на основните права и могат да играят важна роля в
борбата с расизма, словото на омразата и дискриминацията, както и за насърчаването на равенството между половете,
защитата на уязвимите групи и малцинствата и укрепването на социалното сближаване;
45.
изразява твърдото си убеждение, че поради специфичната си роля на местни лица, отговорни за вземането на
решения, и доставчици на услуги от обществен интерес, местните и регионалните власти могат да играят по-голяма роля в
преодоляването на някои от недостатъците в областта на принципите на правовата държава и основните права,
насърчаването на по-прозрачно и отговорно прилагане на местните политики и гарантирането на по-добра защита на правата
на уязвимите групи;
46.
призовава Комисията да продължи да подкрепя местните и регионалните власти в страните кандидатки и
потенциални кандидатки за членство, за да се подобрят стандартите за участие на заинтересованата общественост в
разработването и прилагането на местните политики, включително в планирането на инвестициите с широко участие и
изготвянето на общинските бюджети;
47.
предупреждава за високия риск от корупция в процедурите за възлагане на обществени поръчки на равнището на
местните и регионалните власти в страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки и призовава Европейската
комисия да използва конкретни инструменти за насърчаване на повече проактивна прозрачност и контрол на качеството в
областта на обществените поръчки, както и за прилагане на политика на свободен достъп до данни на всички етапи от
процедурите за възлагане на обществени поръчки;
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48.
призовава Европейската комисия да отдава по-голямо признание на ролята на местните и регионалните власти в
решаването на основни въпроси на местно равнище, да улеснява развитието на техния капацитет и компетентност в областта
на принципите на правовата държава и основните права и да им помага да изпълняват тези задачи чрез предоставяне на
конкретни средства и инструменти, като същевременно признава съответните роли и принос на националните и
международните сдружения на местните и регионалните власти;
Ролята на местните и регионалните власти в изпълнението на Икономическия и инвестиционен план
49.
приветства приемането на Икономическия и инвестиционен план за Западните Балкани, който ще бъде ключов
инструмент в подкрепа на икономическото възстановяване и развитие на страните от региона в близко бъдеще, и изтъква
значението на своевременното и подходящо включване на местните и регионалните власти в планирането и мониторинга на
изпълнението на мерките и проектите за подкрепа, като се прилагат високи стандарти за прозрачност, достъп до информация
и оповестяване на данни;
50.
призовава за конкретни мерки за разширяване на инициативите на ЕС за екологичен и цифров преход, така че да
обхванат държавите от Западните Балкани, като се подчертава ролята на региона като важна част от Европа, както и
стратегическото значение на инвестициите в социалното и икономическото развитие, устойчивата транспортна
инфраструктура и опазването на околната среда в държавите от региона още преди присъединяването към ЕС;
51.
подчертава, че основните инфраструктурни инвестиции, планирани в рамките на Икономическия и инвестиционен
план в областта на транспорта, енергетиката, екологосъобразната и цифровата инфраструктура, следва да включват
финансиране не само за основните мрежи, но и за регионална и местна свързаност, за да се гарантира, че инвестициите са от
полза и за местното население, по-специално като се изграждат на нови пътища за достъп до градовете и селата;
52.
подкрепя принципа на обвързване на инвестициите в рамките на Икономическия и инвестиционен план с реформите
и призовава Европейската комисия да съобщава във връзка с всяка една инвестиция какви реформи се очакват на местно и
регионално равнище;
53.
посочва, че по-голямата видимост на инвестициите на ЕС на регионално и местно равнище, както и по-ясната
комуникация относно основните принципи и ценности, като например правилата за обществените поръчки, екологичните
стандарти и стандартите за финансова устойчивост, следва да спомогнат за засилване на ангажимента за реформи в процеса на
присъединяване към ЕС и за намаляване на риска от отрицателно влияние от страна на външни участници в региона
(например чрез заеми от Китай);
54.
подкрепя усилията за подготовка на новия програмен цикъл за предприсъединителната помощ (ИПП III) и отново
подчертава, в съответствие със свое предишно становище по въпроса (3), значението на предоставянето на тематична подкрепа
по ИПП III за укрепване на капацитета на регионалните и местните власти;
55.
призовава Европейската комисия да изготви насоки относно подкрепата, предоставяна от ЕС на местните и
регионалните власти в страните, обхванати от процеса на разширяване, за новия период на финансиране 2021—2027 г., в
съответствие с насоките, които е изготвила за подкрепа на гражданското общество и независимите медии в страните от
региона, и да предостави ясна информация относно целите, очакваните резултати и показателите за измерване на напредъка;
56.
във връзка с това призовава Европейската комисия да създаде независим регионален комитет, който да наблюдава
изпълнението на Икономическия и инвестиционен план и на програмата ИПП III и да включва представители на местните и
регионалните власти, гражданското общество и медиите в страните, обхванати от процеса на разширяване, въз основа на
публична покана и прозрачни критерии;
57.
подчертава, че проактивната прозрачност и откритост на данните допринасят за общественото доверие в
целесъобразното използване на публичните средства, и призовава Комисията да създаде открит портал на данни с
подробна, обществено достъпна и позволяваща търсене информация на всички бенефициери по програмата ИПП III и
Икономическия и инвестиционен план.
Брюксел, 7 май 2021 година.
Председател
на Европейския комитет на регионите
Apostolos TZITZIKOSTAS

(3)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП
III), COR 2018/04008; ОВ C 86, 7.3.2019 г.

