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ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРИНОСА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ
ФОНДОВЕ
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИОРИТЕТИТЕ НА КОМИСИЯТА
Комисията прие съобщение относно приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за изпълнението на стратегията за растеж на ЕС и плана
за инвестиции и във връзка с приоритетите на Комисията за следващото десетилетие.
Комисията прие съобщение относно приноса на европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИ фондове) за изпълнението на стратегията за растеж на ЕС и плана за инвестиции и във връзка с приоритетите на Комисията за следващото десетилетие. В него са включени и резултатите от преговорите с всички страни членки за споразумения и програми за партньорство иосновните предизвикателства по страни.
Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Съществуват огромни възможности за комбиниране на ЕСИ фондовете и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в рамките на плана за инвестиции, но местните и регионалните органи може да не знаят за тях.
Комисар Крецу и аз скоро ще публикуваме насоки относно взаимното допълване на фондовете, за да бъде сигурно, че страните
членки използват тези възможности изцяло“.
Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Необходимостта от европейските структурни и инвестиционни фондове все повече нараства, тъй като инвестициите на национално и регионално равнище намаляват. Те оказват
силна подкрепа за връщането на Европа към трайно благоденствие, тъй като са насочени към най-обещаващите сектори, водят до по-голямо сближаване и конвергенция в ЕС и помагат на регионите и градовете да се възползват от таланта и идеите
на гражданите си. Сега от страните членки зависи ефективно да управляват и инвестират средствата, така че да могат да
постигнат целите, посочени в съобщението“.
Така например, през 2014-2020 г. чрез фондовете ще бъдат инвестирани 121 млрд. евро в изследвания и иновации, ИКТ и подкрепа
за МСП в цяла Европа.Два милиона компании ще бъдат директно подпомогнати от фондовете, за да се повиши тяхната конкурентоспособност и капацитетът им за изследвания и иновации. Близо 15 млн. домакинства ще имат достъп до високоскоростни широколентови услуги благодарение на Европейския фонд за регионално развитие, докато почти 20 млн. души в селски райони ще се възползват от нови или подобрени ИКТ услуги или инфраструктура с подкрепата на Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони .
Реформираните за периода 2014-2020 г. ЕСИ фондове са подчертано насочени към четири основни генериращи растеж сектора:
изследвания и иновации, цифрови технологии, подкрепа за нисковъглеродната икономика и за малките предприятия. Ориентирани
към постигането на резултати и съобразени с европейския семестър и специфичните за всяка страна препоръки, ЕСИ фондовете ще
допринесат за създаване на необходимите условия за успех на качествени проекти, за процъфтяване на предприятията и за подобряване на ежедневието на гражданите, а всичко това ще доведе до ново начало за Европа.
Контекст
През 2014-2020 г. 454 млрд. евро от бюджета на ЕС, а ако се прибави и националното съфинансиране — 637 млрд. евро — ще бъдат инвестирани в европейски региони и градове чрез над 500 програми в рамките на ЕСИ фондовете. Тези фондове са важна част
от публичните инвестиции в ЕС; очаква се в периода между 2014 г. и 2016 г. на ЕСИ фондовете да се падат приблизително средно
14 % от общите публични инвестиции, като в някои страни от ЕС делът им ще достигне до 70 %.
Както е предвидено в член 16 от Регламента за общоприложимите разпоредби, в това съобщение са представени основните резултати от преговорите между страните членки, техните партньори, включително на регионално и местно равнище, и Комисията относно
споразуменията и програмите за партньорство. В приложение II към него е включен обзор на основните проблеми по страни членки,
а в приложение I се обръща повече внимание на програмите за междурегионално сътрудничество.
За да се гарантира максимална прозрачност за обществеността, Комисията дава начало на работата на нова платформа за свободно достъпни данни за ЕСИ фондовете, където е показан напредъкът в изпълнението на програмите в рамките на тези фондове.
За повече информация
Съобщението:

„Инвестиции в заетост и растеж — оптимизиране на приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове“

Приложение I — Европейско териториално сътрудничество/ INTERREG

Приложение II — Информационни документи за отделните държави

Приложения III и IV — обща оценка на допълняемостта и срокове за изпращане и приемане на споразуменията и програмите
за партньорство

MEMO/15/6296 — „Инвестиции в заетост и растеж — оптимизиране на приноса на Европейските структурни и инвестиционни
фондове“
Информационни документи за приноса на ЕСИ фондовете във връзка с приоритетите на Комисията:

Заетост, растеж и инвестиции

Цифров единен пазар

Енергиен съюз и политики в областта на изменението на климата

Вътрешен пазар

Икономически и паричен съюз

Правосъдие и основни права

Миграция
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ВСИЧКИ 118 ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СА ПРИЕТИ
Всички 118 програми за развитие на селските райони в ЕС за периода 2014-2020 г., които за този период са на обща стойност
99,6 млрд. евро, са готови за изпълнение.
Приемането на програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в Гърция бележи края на процеса на приемане за всички 118
програми за периода 2014-2020 г. ПРСР, които разполагат с 99,6 млрд. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и с още 60,6 млрд. евро съфинансиране от национални и регионални публични средства или части инвестиции, ще помогнат на европейските селски райони и общности да се изправят пред настоящите икономически, екологични и социални
предизвикателства и да използват откриващите се пред тях възможности.
По този повод комисар Фил Хоган заяви: „Програмата за развитие на селските райони е програма за работни места, растеж,
инвестиции и конкурентоспособност в селските райони на Европа. Целта е да се даде възможност на селските райони и общности да отговорят на широк кръг предизвикателства и възможности, с които те се сблъскват в ХХI век: икономически, социални и екологични. С интелигентни и стратегически инвестиции ПРСР ще доведат до възрастово обновяване и ще създадат
условия за жизнеспособни селска икономика, общество и околна среда. Като се има предвид провеждането на 21-та конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP21) в Париж в момента, неизбежно е да се акцентира върху отговора на значителните предизвикателства в областта на климата. Програмата за развитие на селските
райони ще допринесе значително за отговора на тези предизвикателства“.
На преобладаващо селските по своя характер райони се падат 52 % от територията на ЕС, а населението им е 112,1 млн. души. Различията между
тези райони са значителни, а предизвикателствата пред тях отразяват множество различни обстоятелства. Затова Комисията предоставя по-голяма
възможност за гъвкавост на страните членки, така че подкрепата да е подобре съобразена с конкретните нужди на отделните региони или страни и
да се демонстрира по-голямо внимание към субсидиарността. По този начин страните членки могат да изготвят своите национални или регионални
програми, съобразявайки се с тези специфики, въз основа на поне четири
от шестте общи приоритета: знания и иновации, конкурентоспособност, подобра организация на хранителната верига, опазване на екосистемите,
ресурсна ефективност и социално приобщаване. Тези приоритети също
така отразяват степента, в която финансирането по ПРСР се отразява благоприятно на обществото като цяло, а не само на земеделските и другите
селски общности.
Така например, полските власти решиха да използват една трета от финансирането по техните ПРСР за повишаване на жизнеспособността и конкурентоспособността на фермите чрез програма, която ще окаже инвестиционна подкрепа на около 200 000 селски
стопанства и на повече от 1800 групи на производители. Програмата има за цел да бъдат създадени хиляди работни места. В много
регионални програми е включена помощ за установяването на млади фермери — например в програмите за Пикардия или Долна
Нормандия във Франция.
Действията по климата са сред най-често срещаните приоритети на проектите в националните и регионалните ПРСР.
Например, Австрия е предоставила 71 % от помощта си за по-добро управление на природните ресурси и за насърчаване на благоприятни за климата земеделски практики. Целта е 83 % от земеделските земи да се управляват по силата на договори, целящи подкрепа за подобряването на биоразнообразието, а 75 % — на договори, целящи подобряване на качеството на водата.
Подобно на Австрия, основен приоритет на ПРСР на Ирландия е възстановяването, опазването и подобряването на екосистемите,
свързани със селското и горското стопанство. Този приоритет получава три четвърти от общото финансиране за Ирландия.
Свързването на селскостопанските райони и подобряването на инфраструктурата е важно предварително условие за конкурентоспособност. В Италия ПРСР за Калабрия ще допринесе за социалното приобщаване и икономическото развитие в селските райони чрез
даване на достъп до подобрена широколентова инфраструктура на около 48 % от населението на селските райони.
Някои от общите очаквани достижения за периода 2014-2020 г. са посочени в този информационен документ. Изпълнението на
ПРСР и ефектът от тях се следят и оценяват задълбочено. Заключенията са достъпни в доклади, публикувани на уебсайта на Комисията.
Контекст
Помощта за развитие на селските райони е вторият стълб на Общата селскостопанска политика. Чрез нея на страните членки се
предоставя финансиране от ЕС, с което те да се разпореждат в национален или регионален мащаб, в рамките на многогодишни
съфинансирани програми. Общо за всички 28 страни от ЕС са предвидени 118 програми на стойност 99,6 млрд. евро (заради трансферите по първия стълб сумата е по-голяма от обявените преди година 95,6 млрд. евро). Новият Регламент за развитие на селските
райони (Регламент (ЕС) №1305/2013) за периода 2014—2020 г. включва шест икономически, екологични и социални приоритета. В
програмите са посочени ясни цели, които трябва да бъдат постигнати. Освен това, за да се координират по-добре действията и да се
оптимизира взаимодействието с другите Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), с всяка отделна държава
членка е сключено споразумение за партньорство. В тези споразумения се очертава общата стратегия на финансираните от ЕС
структурни инвестиции. С бюджет от 454 млрд. евро за 2014-2020 г. ЕСИ фондовете са основният инструмент за инвестиционна политика на Европейския съюз.
Връзки
Информационен документ за някои от очакваните достижения на програмите за 2014-2020 г.
Обзор на всички 118 програми за развитие на селските райони за 2014-2020 г.
Допълнителна информация за политиката на ЕС за развитие на селските райони.
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СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ПРЕДЛАГНАТА ОТ КОМИСИЯТА РЕФОРМА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИ
В ЕС ЩЕ СТИМУЛИРА ЦИФРОВИЯ ЕДИНЕН ПАЗАР
През 2012 г. Европейската комисия предложи реформа в областта на защитата на данните в ЕС, за да подготви Европа за
цифровата ера (IP/12/46).
През 2012 г. Европейската комисия предложи реформа в областта на защитата на данните в ЕС, за да подготви Европа за цифровата ера (IP/12/46). Беше постигнато споразумение с Европейския парламент и Съвета вследствие на заключителните преговори
между трите институции (т.нар. „триалози“).
Повече от 90% от европейците заявяват, че желаят да имат еднакви права за защита на данните в целия ЕС, независимо къде се
обработват техните данни. Тяхното желание скоро ще се осъществи. С пакета от реформи ще се сложи край на смесицата от разпоредби в областта на защитата на данните, която съществува понастоящем в ЕС.
Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Споразумението е важна стъпка към изграждането на цифров единен пазар. Посредством него ще бъдат премахнати пречки и ще се открият нови възможности. Цифровото бъдеще на Европа може да бъде изградено само на основата на доверие. При наличието на солидни общи стандарти за защита на данните хората могат да бъдат сигурни, че контролират личната си информация. По този начин те могат да се възползват от всички услуги и възможности, предлагани от цифровия единен пазар. Не следва да смятаме, че защитата на данните и на неприкосновеността на личния живот възпрепятства стопанските дейности. Тази защита представлява всъщност
значително конкурентно предимство. Споразумението създава здрава основа, която ще помогне на Европа при разработването на иновационни цифрови услуги. Следващата ни стъпка е да премахнем необоснованите пречки, ограничаващи трансграничния поток от данни — практиката по места и понякога националното право, ограничаващи съхраняването и обработката на
определени данни извън националната територия. Нека да продължим напред и да изградим в ЕС отворена и просперираща
икономика, основана на данни, в която се прилагат най-високите стандарти за защита на данните и не съществуват необосновани пречки.
Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Изпълняваме
обещанието на Комисията „Юнкер“ за завършване през 2015 г. на реформата в областта на защитата на данните. Тези нови
общоевропейски правила са от полза както за гражданите, така и за предприятията. Гражданите и предприятията ще се ползват от ясни правила, които са в крак с цифровата ера и осигуряват силна защита, като същевременно създават възможности и насърчават иновациите в европейския цифров единен пазар. Хармонизираните правила за защита на данните, които ще
се прилагат спрямо полицията и органите на наказателното правосъдие, ще улеснят сътрудничеството между държавите
членки в областта на правоприлагането на базата на взаимно доверие и ще допринесат за изпълнението на Европейската
програма за сигурност.“
Пакетът от реформи включва два инструмента:

Общият регламент относно защитата на данните ще даде възможност на хората да контролират по-добре личните си данни. Същевременно осъвременените и единни правила ще позволят на предприятията да се възползват максимално от възможностите, предлагани от цифровия единен пазар, чрез намаляване на административната тежест и извличане на ползи от
засиленото доверие на потребителите.

Директивата за защита на данните, приложима в сектора на полицията и на наказателното правосъдие, ще гарантира, че данните на свидетелите, жертвите на престъпления и заподозрените лица са надлежно защитени при наказателно разследване или действия по правоприлагане. По-хармонизираните закони ще улеснят също така трансграничното сътрудничество между полицейските или прокурорските органи за по-ефективна борба с престъпността и тероризма в цяла Европа.

Основно право за гражданите

Реформата ще позволи на хората да си възвърнат контрола над личните си данни. Според неотдавнашно проучване на Евробарометър две трети от европейците (67%) завяват, че са загрижени относно липсата на пълен контрол върху информацията, която предоставят онлайн. Седем от десет европейци се тревожат как дружествата могат евентуално да използват разкритата информация. Реформата в областта на защитата на данните ще укрепи правото на защита на данните, което е основно право в ЕС, и ще позволи на гражданите да изпитват доверие, когато предоставят личните си данни.

Новите правила имат за цел да отговорят на изразените опасения чрез засилване на съществуващите права и чрез създаване на възможности за физическите лица да упражняват повече контрол върху личните си данни. Правилата включват поспециално:

по-лесен достъп до вашите собствени данни: физическите лица ще имат повече информация за това как се обработват
техните данни, като тази информация следва да им бъде предоставена по ясен и разбираем начин;

право на преносимост на данните: ще бъде по-лесно да прехвърляте личните си данни между доставчици на услуги;

изяснено съдържание на „правото да бъдеш забравен“: когато не искате повече данните ви да бъдат обработвани и не
са налице законови основания те да бъдат запазени, данните ще бъдат заличени;

право да знаете дали хакери са проникнали до личните ви данни: например дружествата или организациите трябва да
уведомяват националния надзорен орган за сериозни нарушения на сигурността на данните възможно най-скоро, за да могат
потребителите да вземат съответни мерки.
Ясни съвременни правила за предприятията
В днешната цифрова икономика личните данни са придобили изключително икономическо значение, по-специално в областта на
големите информационни масиви. Чрез хармонизирането на европейските правила в областта на защитата на данните, законодателите създават възможности за развиване на стопанска дейност и насърчават иновациите.
Продължава ———>
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Един континент, един закон: С регламента ще се установи единен набор от правила и по този начин извършването на стопанска дейност от дружествата в ЕС ще стане по-лесно и по-евтино.

Обслужване на едно гише: предприятията ще подлежат на контрол от един-единствен надзорен орган. Съгласно оценките
това ще доведе до икономии от 2,3 млрд. евро на година.

Приложение на европейски правила на европейска територия – дружествата, чиито седалища не са в Европа, ще трябва
да спазват същите правила, когато предлагат услуги в ЕС.

Подход, основан на риска: с правилата ще се избягва налагането на обременяващо, приложимо за всички случаи задължение, и вместо това ще се предвиждат специфични задължения с оглед на конкретните рискове.

Правила, подходящи за иновациите: с регламента се гарантира, че още от най-ранния етап на тяхното разработване продуктите и услугите включват механизми за защита на данните (защита на данните още при проектирането). Ще се насърчава
използването на технически решения, ненарушаващи неприкосновеността на личния живот, като например псевдонимизацията, за да се извлекат ползите от иновациите в областта на големите информационни масиви, като същевременно се защитава неприкосновеността на личния живот.

Ползи за големите и малките предприятия
Реформата в областта на защитата на данните ще стимулира икономическия растеж посредством намаляване на разходите и административната тежест за европейските предприятия, особено за малките и средните предприятия (МСП). Реформата на ЕС в областта на защитата на данните ще помогне на МСП да пробият на нови пазари. Съгласно новите правила МСП ще се възползват от
намаляването на административната тежест в четири аспекта:

Край на уведомленията: Уведомленията до надзорните органи са формалност, която представлява разход за предприятията, възлизащ на 130 млн. евро всяка година. С реформата уведомленията ще бъдат премахнати изцяло.

Всеки разход е от значение: Когато заявленията за достъп до данни са очевидно неоснователни или прекомерни, МСП ще
могат да начисляват такса за предоставяне на достъп.

Длъжностни лица по защита на данните: МСП са освободени от задължението да назначават длъжностно лице по защита
на данните, ако обработката на данни не е тяхна основна стопанска дейност.

Оценки на въздействието: МСП няма да са задължени да извършват оценка на въздействието, освен ако не съществува
висок риск.

Защита на личните данни в областта на правоприлагането

По-добро сътрудничество между правоприлагащите органи
Благодарение на новата Директива за защита на данните, обработвани от органите на полицията и наказателното правосъдие, правоприлагащите органи в държавите — членки на ЕС, ще могат по-ефикасно и ефективно да обменят информация, необходима за
разследванията, което ще доведе до подобряване на сътрудничеството в борбата срещу тероризма и другите тежки престъпления в
Европа.
Директивата за защита на данните, обработвани от органите на полицията и наказателното правосъдие, отчита специфичните потребности на правоприлагащите органи, зачита различните правни традиции на държавите членки и е в пълно съответствие с Хартата на основните права на Европейския съюз.

По-добра защита на данните на гражданите
Личните данни на физическите лица ще бъдат по-добре защитени, когато се обработват за целите на правоприлагането, включително за целите на предотвратяването на престъпления. Ще бъде осигурена защита на всички лица, независимо дали те са жертви или
извършители на престъпление или свидетели. При всяка обработка на данни за целите на правоприлагането в ЕС трябва да се
спазват принципите на необходимост, пропорционалност и законност и да са предвидени подходящи гаранции за физическите лица.
Надзорът се осигурява от независими национални органи за защита на данните, като трябва да бъдат предоставени ефективни
правни средства за защита.
Директивата за защита на данните, обработвани от органите на полицията и наказателното правосъдие, предвижда ясни правила за
предаването на лични данни от правоприлагащите органи към страни извън ЕС, за да се гарантира, че степента на защита на физическите лица, гарантирана в ЕС, не е накърнена.
Следващи етапи
В резултат от политическото споразумение, постигнато по време на триалога, окончателните текстове ще бъдат приети официално
от Европейския парламент и от Съвета в началото на 2016 г. Новите правила ще започнат да се прилагат две години след това.
Комисията ще работи в тясно сътрудничество с органите за защита на данните в държавите членки, за да гарантира еднаквото прилагане на новите правила. По време на двегодишния преходен етап Комисията ще информира гражданите относно техните права и
дружествата относно техните задължения.
Органите за защита на данните ще си сътрудничат по-тясно в бъдеще, особено чрез механизма за обслужване на едно гише, при
разрешаването на трансгранични случаи, свързани със защита на данните.
Контекст
Пакетът за защита на данните е от решаващо значение за изграждането на цифровия единен пазар и за изпълнението
на Програмата на ЕС за сигурност.
Предложеният от Европейската комисия през януари 2012 г.(вж. IP/12/46) пакет от реформи в областта на защитата на данните
включва Общия регламент за защита на данните и Директивата за защита на данните, обработвани от органите на полицията и наказателното правосъдие. Той осъвременява и заменя действащите правила за защита на данните, основаващи се на Директивата от
1995 г. за защита на данните и Рамковото решение от 2008 г. за сектора на полицията и наказателното правосъдие.
За повече информация:
Реформа в областта на защитата на данните в ЕС
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РЕГИОНАЛНА ПОИТИКА: СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ ЗА 2014-2020Г.
ВНИМАНИЕТО Е НАСОЧЕНО КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
Комисията прие нова програма за регионална политика за италианския регион Кампания. Тя е на стойност над 4 млрд. евро,
като повече от 3 млрд. евро от сумата са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
Комисията прие нова програма за регионална политика за италианския регион Кампания. Тя е на стойност над 4 млрд. евро, като
повече от 3 млрд. евро от сумата са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Както при всички програми за периода 2014 — 2020 г., инвестициите по програмата за Кампания са стратегически насочени към четири ключови области,
които генерират растеж: изследвания и иновации, цифрови технологии, подкрепа за малките предприятия и нисковъглеродна икономика.
Тъй като „Кампания“ бе последната програма за инвестиции и работни места в рамките на ЕФРР за периода 2014 — 2020 г., нейното
приемане официално бележи началото на фазата на изпълнение за новия програмен период.
Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Доволна съм, че всички оперативни програми по ЕФРР за
2014 — 2020 г. бяха приети. Вече разполагаме със солидни, ориентирани към резултатите инвестиционни пакети, които ще
помогнат на регионите и градовете да постигнат целите на ЕС за растеж и създаване на работни места. Сега зависи от
регионите и градовете да започнат изпълнението на програмите навреме, да изберат качествени проекти и да гарантират
ефективно и стратегическо използване на средствата по места“.
Подробности за очакваните резултати от програмите за 2014 — 2020 г. и техния принос към целите на ЕС за растеж и заетост,
къмПлана за инвестиции и към приоритетите на Комисията за десетилетието ще бъдат оповестени в съобщението „Инвестиции в
заетост и растеж — оптимизиране на приноса на Европейските структурни и инвестиционни фондове“, което ще бъде публикувано на 14 декември. В него ще бъдат включени и резултатите от преговорите между всички страни членки за споразумения и програми за партньорство и основните предизвикателства по страни.
Тъй като ефективното изпълнение е решаващо за постигането на очакваните резултати от програмите, трябва да си извлечем поуки
от предишните програмни периоди — това е една от целите на работната група за по-добро усвояване на средствата на ЕС, която
една година след създаването си демонстрира успеха на своята методология. Работейки в тясно сътрудничество с националните
органи и насърчавайки обмена на добри практики, работната група помогна на засегнатите страни членки да използват по-добре
отпуснатите им от ЕС средства за периода 2007 — 2013 г., като в същото време подготви условията за безпроблемно изпълнение на
програмите през периода 2014 — 2020 г.
Контекст
Реформираната политика на сближаване за 2014 — 2020 г. е пълноценна инвестиционна политика на ЕС. С новия регламент бе
установено задължението за постигане на ясни и измерими резултати. Страните и регионите трябваше да заложат в програмите
целите, които смятат да постигнат, като по време на цялата фаза на изпълнение редовно ще се наблюдава напредъкът към постигането на тези цели.
С бюджет от почти 200 млрд. евро за периода 2014 — 2020 г., ЕФРР има за цел да укрепи икономическото и социално сближаване в
ЕС, като същевременно допринася за постигането на приоритетите на Комисията; всички програми „Инвестиции за работни места и
растеж“ по линия на ЕФРР вече са приети, а най-новите програми за европейско териториално сътрудничество (Interreg) са в напреднала фаза и трябва да бъдат приети до края на годината.
Работната група за по-добро усвояване на средствата на ЕС е част от по-широкомащабна инициатива за подобряване на начина, по
който страните членки и регионите инвестират и управляват фондовете на политиката на сближаване, предприета от комисар КоринаКрецу.
Тази инициатива също така е насочена към подпомагане на изграждането на административен капацитет в страните членки и регионите, към намаляване на териториалните различия и оказване на помощ на регионите с по-бавен растеж да наваксат изоставането
си, както и към оценка на разпространението на мерките за опростяване и откриване на допълнителни възможности за опростяване
на правилата.
За повече информация:
Резюмета на оперативните програми за 2014 — 2020 г., приети от Европейската комисия
Европейски информационен и иновационен център Враца
ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Тел.: 092 660271, 660273 Факс: 092 626308
E-mail: een.vratsa@gmail.com, cci-vr@online.bg

Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по
които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е
задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.
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