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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по икономически и 

парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. признава новия подход за по-силно оптимизиран европейски семестър, организиран 

в две последователни фази, които включват публикуването на препоръки за цялата 

еврозона на ранен етап, успоредно с текущия годишен обзор на растежа, преди 

изготвянето на специфични за всяка държава препоръки (СДП), с което на 

държавите членки се дава възможност да вземат под внимание тези препоръки и да 

осигурят участието на местните и регионалните органи и на други заинтересовани 

страни при създаването на националните политики, като по този начин се увеличава 

ангажираността с изпълнението на СДП; подчертава, че държавите членки следва да 

формират бюджетни политики, които отчитат и определените на регионално 

равнище приоритети; 

2. изразява загриженост във връзка с това, че въпреки умерените признаци на 

възстановяване икономиките на много държави – членки на ЕС, са все още в период 

на бавен растеж, висока дългосрочна и младежка безработица, повишени нива на 

бедност и задълбочаващи се регионални различия по отношение на БВП на глава от 

населението; поради това призовава Комисията и държавите членки да ускорят 

прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ 

фондовете) за периода 2014 – 2020 г., както и всички дейности, подкрепящи 

прилагането, като например опростяването, дейността на работната група за по-

добро прилагане и изграждането на институционален капацитет; подчертава, че 

безпрецедентният приток на бежанци и лица, търсещи убежище, през изминалата 

година представляваше голямо предизвикателство в някои държави членки и 

изисква ответни действия на равнище ЕС; подчертава, че специфичните за всяка 

държава членка препоръки следва да преследват постижими цели с оглед на новите 

предизвикателства; 

3. настоятелно призовава Комисията да отчита в по-голяма степен стратегията 

„Европа 2020“, която е от основно значение за създаването на растеж и работни 

места, и да работи по подходящ начин за постигането на нейните водещи цели, като 

подобри нейното изпълнение, извърши допълнителен преглед и анализ на 

стратегията в контекста на европейския семестър и предложи мерки и методология 

за по-добро проследяване на разходите по фондовете на ЕС, свързани с целите на 

стратегията „Европа 2020“; счита, че предстоящият преглед на многогодишната 

финансова рамка (МФР) ще даде възможност да се анализира, да се оцени и при 

необходимост да се подобри добавената стойност и подкрепата, предоставяни с 

финансирането от ЕС, и по-специално от ЕСИ фондовете, за постигането на целите 

на стратегията „Европа 2020“; приветства концепцията за бюджетиране, основано 

на изпълнението, и очаква повече разяснения в бъдеще; подчертава, че е 

необходимо да се провеждат консултации с местните и регионалните органи, както 

и с други заинтересовани страни в контекста на междинния преглед на МФР; 

подчертава също така, че прегледът на МФР следва да се извърши едновременно с 

междинния преглед на стратегията „Европа 2020“; 
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4. отбелязва, че се очаква средствата от ЕСИ фондовете през периода 2014 – 2016 г. да 

възлязат на около 14% от общите публични инвестиции средно за ЕС, като най-

големият дял достига до над 70% в някои държави членки; подчертава ключовото 

значение на подкрепата от ЕСИ фондовете за програмите за публични инвестиции; 

5. отбелязва значението на инвестициите на ЕС за по-слабо развитите региони, както и 

важността да се гарантира техният капацитет за привличане на допълнителни 

инвестиции, като по този начин се насърчава икономическото, социалното и 

териториалното сближаване; 

6. подчертава, че новият Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), като 

част от Плана за инвестиции за Европа, не следва да нарушава логиката в основата 

на местните и регионалните инвестиционни стратегии и на ЕСИ фондовете, а следва 

да бъде в съответствие с нея, както и че държавите членки следва да насърчават 

местните и регионалните органи, с активното участие на всички заинтересовани 

страни, в това число МСП и организации на гражданското общество, да 

популяризират проекти и инвестиционни платформи; призовава да се предприемат 

допълнителни действия, за да се осигури взаимното допълване и взаимодействието 

между ЕСИ фондовете, ЕФСИ и други субсидирани от ЕС програми и инициативи, 

наред с националните публични инвестиции и частните финансови инструменти, с 

цел да се извлече максимална добавена стойност и взаимодействие чрез 

използването на пълния потенциал на подобни инвестиции; приветства намерението 

на Комисията да публикува проект на насоки относно взаимното допълване на 

фондовете; 

7. отбелязва връзките между целите на процеса на европейския семестър и 

програмирането на ЕСИ фондовете за периода 2014 – 2020 г., отразени в 

споразуменията за партньорство; поради това счита, че след реформата за периода 

2014 – 2020 г. инструментите на политиката на сближаване биха могли да играят 

много важна роля при изпълнението на съответните СДП, като по този начин 

допринасят за структурните реформи и за постигането на стратегическите цели на 

ЕС, както и за ефективното изпълнение на споразуменията за партньорство; 

отбелязва при все това, че програмите и целите по ЕСИ фондовете имат 

многогодишен и дългосрочен характер в противовес на цикъла на европейския 

семестър, който е годишен, както и че е необходима координация между 

приоритетите на Европейския съюз и националните, регионалните и местните 

потребности; 

8. настоятелно призовава държавите членки и Комисията да осигурят подходящ 

административен капацитет с цел подобряване на качеството на публичните услуги 

за ползвателите, както и да осигурят по-голяма прозрачност, ефективност и 

отчетност в областта на обществените поръчки, например чрез използването на 

иновативни решения като електронни обществени поръчки и борбата с корупцията; 

припомня в този контекст значението на разумното финансово управление и на 

доброто икономическо управление; поради това призовава за ефективното 

използване на ЕСИ фондовете с цел да се допринесе и за реформата на структурите 

и процесите, управлението на човешките ресурси и предоставянето на услуги; 

подчертава, че е необходимо да бъдат определени критерии за резултатите в 

областта на изпълнението на бюджета; 
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9. подчертава, че ЕСИ фондовете могат да играят изключително важна роля в 

изпълнението на структурните реформи чрез осъществяването на ключови 

инвестиции в реалната икономика и че ако се осъществяват целенасочено и се 

прилагат ефективно, могат да постигнат целите, определени в реформата на 

политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г.; признава, че е необходимо 

спешно да се постави акцент върху подобряването на инвестиционната среда, и 

посочва, че както СДП, така и предварителните условия в рамките на политиката на 

сближаване за периода 2014 – 2020 г. трябва да играят ключова роля в този 

контекст, тъй като имат важно положително странично въздействие върху по-

широката инвестиционна среда; настоятелно призовава Комисията и държавите 

членки да гарантират, че финансирането от ЕС се използва в пълния му потенциал и 

по възможно най-ефективния и ефикасен начин, като същевременно се спазва 

принципът на субсидиарност; 

10. отбелязва предложението на Комисията да се създаде Програма за подкрепа на 

структурните реформи; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че 

финансирането на програмата, която има за цел да предоставя подкрепа по искане 

на държава членка и чрез предвидените начини на управление, се прилага с оглед на 

укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване, както 

се посочва в член 174 от ДФЕС, и че програмата се прилага по такъв начин, че i) се 

избягва допълнителна административна сложност и ii) се осигурява съответствие 

със съществуващите ресурси и механизми за структурна реформа; подчертава, че е 

необходимо съзаконодателите да изменят предложението на Комисията, като 

уточнят по-подробно методиката и показателите, които ще се използват за 

наблюдение на изпълнението и ефективността на програмата, като същевременно 

избягват ненужното използване на вторично законодателство; призовава всички 

заинтересовани служби да работят заедно нагоре по веригата с цел координация на 

дейностите и избягване на припокриване, когато се предоставя помощ, с цел 

ефективно и ефикасно използване на фондовете на Съюза; 

11. призовава Комисията, с цел засилване на демократичния контрол над 

икономическото управление, да даде по-голяма възможност за участие на 

Парламента в целия процес чрез междуинституционално споразумение, както се 

предлага в доклада на петимата председатели от 22 юни 2015 г.; счита, че поради 

тази причина споразумението следва да предвижда, наред с другото, редовен обмен 

на мнения между Парламента, Съвета и Комисията преди публикуването на 

годишния обзор на растежа и на СДП. 
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