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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: 

– като взе предвид заключенията на Съвета от 7 декември 2015 г., със заглавие 

„Насърчаването на социалната икономика като основен двигател на 

икономическото и социалното развитие в Европа“ (15071/15), 

1. отбелязва по-добрата съгласуваност на новия интегриран европейски семестър, 

което създава повече възможности за ангажираност и комуникация с държавите 

членки и заинтересованите страни на всички равнища, като засилва националната 

ангажираност и предлага по-малко препоръки и се съсредоточава върху три основни 

приоритета като стабилизиращи фактори – подпомагане на инвестициите, 

извършване на структурни реформи и запазване на отговорни публични финанси – с 

оглед на стимулирането на растежа, създаването на работни места, възможностите 

за обучение и образование, научните изследвания и иновациите. отбелязва, че 

насърчаването на социалната икономика чрез проекти за подпомагане на растежа и 

социалните предприятия може да доведе до увеличаване на заетостта и подобряване 

на благосъстоянието на регионите; счита, че участието на регионални и местни 

органи все още се нуждае от подобрение, както и предлага въвеждането на кодекс за 

поведение относно участието на местните и регионалните органи в европейския 

семестър, подобен на кодекса за партньорството в рамките на политиката на 

сближаване; 

2. отбелязва, че някои държави членки все още са изправени пред високи равнища на 

безработица, особено що се отнася до младежката и дългосрочната безработица; 

подчертава, че капацитетът за оказване на подкрепа на пазарите на труда все още е 

ограничен в много държави членки, както и че политиката на сближаване средства 

понякога продължава да бъде основният източник на инвестиции в областта на 

растежа, развитието, заетостта и образованието; подчертава в тази връзка 

съществуващите възможности в рамките на европейския семестър за проучване на 

инструментите и механизмите, които да гарантират, че гъвкавостта, предвидена в 

Пакта за стабилност и растеж, може да се използва в стратегически инвестиционни 

сфери с цел постигане на растеж и устойчива заетост; освен това призовава 

Комисията да съдейства на държавите членки за пълноценното използване на 

техните фискални пространства в подкрепа на продуктивните инвестиции, както и 

припомня факта, че ползите от структурните реформи стават видни в дългосрочен 

план; счита също така, че участието на бенефициентите на инвестициите на 

европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове за периода 2014—2020 

следва да се вземе предвид при оценката на текущия европейски семестър; 

3. подчертава ключовата роля на предприятията на социалната икономика за 

постигането на регионално развитие, основано на по-голяма конкурентоспособност 

и справедливост, посредством разнообразието от бизнес модели със социални и 

екологични цели, което те предлагат; отбелязва, че е необходимо да се даде по-

голяма публичност на съществуващите партньорства между регионалните и 

местните органи и организациите на социалната икономика сред държавите членки; 



 

PE585.770v02-00 4/7 AD\1103522BG.docx 

BG 

призовава Комисията да представи План за действие на ЕС за предприятията на 

социалната икономика, за да отключи пълния потенциал за устойчив растеж; 

4. изразява загриженост поради общата липса на инвестиции, което засяга 

дългосрочния устойчив растеж и създаването на качествени работни места, и в този 

контекст изразява съжаление по повод на късното приемане на оперативните 

програми в рамките на политиката на сближаване през настоящия програмен 

период; подчертава важността на бързото и последователното им прилагане в 

сътрудничество с други програми и инициативи, финансирани от ЕС; припомня в 

тази връзка, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) трябва да 

бъдат приложен по начин, който да допълва ЕСИ фондовете, така че да може да се 

използва пълният потенциал на публичните и частните инвестиции и да се 

гарантира по-стриктно географско равновесие; в по-общ план, отново заявява, че 

взаимодействието и взаимното допълване между различните фондове на ЕС, 

програмите, инициативите (включително програмата за заетост и социални 

иновации (EaSI) и програмата „Хоризонт 2020“), както и националните инвестиции, 

трябва да се проучат с цел да се достигне максималният потенциал на предвидените 

инвестиции, да се намалят териториалните различия и да се постигнат по-успешно 

целите на стратегията „Европа 2020“; подчертава и необходимостта от засилване на 

многостепенното управление и цялостно подобряване на качеството на публичната 

администрация в хоризонтална и вертикална посока, с основен фокус върху 

административния капацитет, както и върху по-стриктното спазване на правилата за 

обществените поръчки, прозрачността, отговорността и борбата срещу корупцията; 

5. отчита значението на съгласуваността между инструментите на политиката на 

сближаване и по-широката рамка за икономическо управление, с оглед на 

подпомагането на усилията за възстановяване, необходими за гарантиране на 

спазването на правилата, определени в рамките на европейския семестър; 

подчертава обаче, че легитимността на политиката на сближаване произтича от 

Договорите и е израз на европейската солидарност, чиито основни цели са 

засилването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС 

посредством намаляването на неравенството между равнищата на развитие на 

различните региони, финансирането на инвестиции, обвързани с целите на 

стратегията „Европа 2020“, както и сближаването между ЕС и неговите граждани; 

поради това счита, че мерките за свързване на ефективността на европейските 

структурни и инвестиционни фондове и стабилното икономическо управление 

следва да се прилагат разумно, балансирано, предпазливо и само в краен случай, 

както и че следва да бъде докладвано за последствията от тях; освен това припомня, 

че при прилагането на такива мерки следва винаги да има обосновка, прозрачност, 

както и да се вземат предвид специфичните социално-икономически обстоятелства 

в съответната държава членка, за да се избегне ограничаването на регионалните и 

местните инвестиции, които са абсолютно необходими за икономиките на 

държавите членки — особено за малките и средните предприятия (МСП), тъй като 

тези инвестиции увеличават растежа и създаването на работни места и стимулират 

конкурентоспособността и производителността особено в периоди на силен натиск 

върху публичните разходи; 

6. по отношение на случаите на двете държави членки, които са били предмет на 

решения на Съвета на 12 юли 2016 г., което доведе до санкции съгласно 
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процедурата при прекомерен дефицит въз основа на член 126, параграф 8 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), подчертава 

предложението на Комисията от 27 юли 2016 г. и последващото решение на Съвета 

от 8 август за отмяна на глобите, за които е могло да бъдат наложени, предвид 

мотивираните искания на държавите членки, трудната икономическа обстановка, 

както и усилията на държавите за реформи техните ангажименти за спазване на 

правилата на Пакта за стабилност и растеж; счита в тази връзка, че предложението 

за спиране на част от бюджетните кредити за 2017 г. за ЕСИ фондовете съгласно 

мерките, обвързващи ефективността им с доброто икономическо управление, следва 

да вземе предвид становището на Парламента, което ще бъде изразено по време на 

структурирания диалог;  

7. призовава Комисията да отчита в по-голяма степен стратегията „Европа 2020“ и да 

работи съответно за постигане на нейните водещи цели, като подобри нейното 

изпълнение и извърши стратегически анализ в контекста на европейския семестър, а 

също и като 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 от ЕСИ фондовете, за постигането 

на целите на стратегията „Европа 2020“, което има непряка връзка с процесите в 

рамките на европейския семестър; 

8. изтъква, че отстраняването на икономическите асиметрии, възникнали в резултат на 

различията между паричните политики в държавите от и извън еврозоната, е от 

значение за постигането на целите за териториално сближаване;  

9. счита че гарантирането на прозрачността и ефективността на публичните разходи е 

в основата на създаването на среда, благоприятстваща растежа; освен това счита, че 

следва активно да се търси опростяването на административните процедури, като 

основната цел е да се намали административната тежест; приветства факта, че 

няколко държави членки успяха да включат специфични за всяка държава 

препоръки техните оперативни програми (ОП) чрез целеви инвестиции или 

реформи, предприети във връзка с поставените предварителни условия; посочва, че 

специфичните за всяка държава препоръки биха могли да бъдат полезен инструмент 

за разпространение на възможностите за инвестиране и в комбинация с 

предварителните условия в рамките на политиката на сближаване могат да играят 

ключова роля, тъй като могат да разпространят положителния ефект върху по-

широката инвестиционна среда; оценява факта, че инвестициите по ЕСИ фондовете 

вече допринасят за осъществяването на структурни реформи и подобряването на 

цялостните икономически показатели в държавите членки, както се препоръчва в 

съответните специфични за всяка държава препоръки, като създават икономически 

растеж, качествени работни места и устойчиво развитие в Съюза, включително в 

региони или територии с неблагоприятни природни или географски условия; 

10. счита че предложената Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР) 

следва да предоставя специализирана и целенасочена подкрепа за държавите членки 

на доброволен принцип, за да им помогне при създаването и прилагането на 

институционални, структурни и административни реформи, като предоставя 
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допълнителна подкрепа и в същото време гарантира, че няма припокриване или 

дублиране на финансирането с други инструменти на Съюза или подкрепа от други 

видове техническа помощ, които вече са въведени; В  тази връзка призовава 

Европейската комисия да издаде единен стратегически документ за определяне на 

приоритетите и критериите за координация между използването на ППСР и други 

мерки на ЕС за изграждане на капацитет; подчертава, че предложението за 

прехвърляне към ППСР на бюджетни средства предвидени за техническа помощ 

съгласно политиката на сближаване по инициатива на Комисията не трябва да бъде 

прецедент за бъдещи предложения. 
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