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Политика на сближаване: Комисията и ОИСР помагат на
управляващите органи на пет фонда от ЕС да насърчат гражданското
участие
Брюксел, 10 юли 2020 r.
Днес Европейската комисия обяви подкрепата си за пет национални и регионални програми за пилотни иновативни начини
за ангажиране на гражданите при вземането на решения за инвестициите в рамките на политиката на сближаване.
Управляващите органи от Испания, Полша, Италия, както и две програми по Interreg (Белгия — Нидерландия и България —
Румъния) ще се ползват от целева подкрепа, предоставена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР).
Целта на пилотните проекти ще бъде насърчаване на активното участие на гражданите и гражданското общество при
разработването, прилагането и оценяването на проекти по линия на политиката на сближаване, както и поощряване на
културата на прозрачност и отчетност на участващите публични институции. Подкрепата на целите на Европейския зелен
пакт и постигането на икономическа устойчивост и приобщаване са важни елементи на избраните програми.
Елиза Ферейра, комисар по въпросите на сближаването и реформите, заяви: Политиката на сближаване играе възлова роля
за постигането на екологосъобразно, цифрово и устойчиво икономическо възстановяване. Тази политика винаги е
функционирала в подкрепа на гражданите; целта на инициативата е сега тя да функционира заедно с тях. Участието на
гражданите ще подобри прозрачността и ефективността на инвестициите — и то в момент, когато общностите и териториите
се борят с последиците от кризата с коронавируса.
Генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия посочи: Дългогодишната дейност на ОИСР в областта на откритото управление
показва, че участието на гражданите в процеса на вземане на решения в публичната област осигурява по-голяма
ефикасност и по-солидна законова основа за политиките. То може да допринесе за повишаване на доверието между
гражданите и правителствата, което се оказва особено важно предвид настоящата криза. С нетърпение очакваме да
започнем работа с държавите по пилотния проект, а с Комисията — по мерките за активизиране на гражданското участие в
рамките на политиката на сближаване.
Петте програми бяха подбрани въз основа на амбициозните и ценни решения за подобряване на гражданското участие в
съответните области:
в Испания регионалното правителство на Кантабрия ще съсредоточи усилията си върху участието на гражданите в
прехода към екологосъобразна икономика с ниски въглеродни емисии;
в Полша органът, отговарящ за оперативната програма за инфраструктура и околна среда за периода 2014—2020 г.,
ще насърчава участието на обществеността при изпълнението на широкомащабни проекти за транспортна
инфраструктура чрез създаване на платформа за социално участие;
органът, отговарящ за трансграничната програма България — Румъния, ще стимулира участието в инвестиционните
решения по проекти за опазване на околната среда;
в рамките на програмата Нидерландия — Фландрия по Interreg ще бъде разширено използването на техния онлайн
инструмент за участие, по-специално по отношение на микропроекти, насочени към местните общности; както и
чрез регионалната програма Емилия-Романя в Италия ще бъде разработена пътна карта за включване на гражданите
при изпълнението на целите за устойчиво развитие в рамките на инвестициите по линия на политиката на
сближаване.
Ще бъде сформиран специален екип от отдела за отворено и иновативно управление към ОИСР, който ще предоставя
практическа подкрепа на избраните органи относно начините за по-тясно сътрудничество с гражданското общество,
включително във връзка с анализа на актуалното състояние, структурираните обсъждания със съответните заинтересовани
страни и изготвянето на план за действие.
Следващи стъпки
Изпълнението на петте пилотни проекта ще започне през юли 2020 г. и ще продължи 12 месеца. Резултатите ще бъдат
разпространени широко, така че да послужат като вдъхновение и за други участващи институции относно начините за
установяване на по-тясно взаимодействие с гражданите при усвояването на средствата по линия на политиката на
сближаване. Целта е да бъдат насърчени подобни инициативи по програмите в областта на политиката на сближаване в
рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.
Контекст
Пилотните проекти са част от по-широкообхватни действия, които Комисията представи на проведената на 6 февруари 2020
г. Конференция на високо равнище на тема „Ангажиране на гражданите с доброто управление в областта на политиката на
сближаване“. В този контекст Комисията ще предостави и финансиране в подкрепа на новаторски идеи и инициативи за
насърчаване на участието на малките и местните организации на гражданското общество.
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