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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. приветства годишния обзор за растежа за 2017 г., изготвен от Комисията, като 

важна част от европейския процес на възстановяване, основан на стратегията за 

инвестиции, структурни реформи, създаване на работни места и отговорни 

публични финанси с цел допълнително насърчаване на по-високи нива на растеж, 

укрепване на европейското възстановяване и постигане на конвергенция във 

възходяща посока; 

2. изразява загриженост във връзка с това, че все още има данни за 

макроикономически дисбаланси и ограничено сближаване, по-специално в рамките 

на еврозоната; 

3. изразява загриженост във връзка с неравномерното прилагане на специфичните за 

всяка държава препоръки (СДП) в областта на възстановяването на европейската 

икономика, както и от значителния недостиг на инвестиции в ЕС, което застрашава 

дългосрочния потенциал за растеж на ЕС; призовава държавите членки да поемат 

сериозни ангажименти за изпълнение на структурни реформи и да намалят 

съотношението на дълг/БВП и бюджетния си дефицит, с цел насърчаване на 

растежа и създаване на работни места; счита, че държавите членки следва да 

продължават да носят основна отговорност за изпълнението на специфичните за 

всяка държава препоръки и за вземане на решение относно най-добрия начин за 

постигане на това; подчертава ролята на местните и регионалните органи и други 

заинтересовани страни, както и на самите европейски структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИ фондове) в подпомагането на тези структурни реформи, създаването 

на работни места и инвестициите; призовава Комисията да разгледа възможността 

за включване на местните и регионалните органи в европейския семестър, когато е 

уместно; 

4. призовава за създаване на политики на европейския семестър, които имат за цел 

засилване на вътрешното търсене с цел подобряване на устойчивостта на 

европейската икономика в рамките на влошаващите се световни перспективи и 

намаляването на търсенето в световен мащаб; 

5. признава целта на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е 

предназначен да подпомага високорискови инвестиционни проекти с цел укрепване 

на потенциала за растеж въз основа на качествени работни места и 

производителност; въпреки това изразява загриженост относно огромния дисбаланс 

в използването на фонда между ЕС-15 (91% от финансирането) и ЕС-13 (9% от 

финансирането); отбелязва предложението на Комисията за увеличаване на 

взаимодействието и допълването между ЕФСИ и европейските структурни и 

инвестиционни фондове, както и за предоставяне на по-целенасочена техническа 

помощ на местно и регионално равнище, с цел намаляване на различията в единния 

пазар, като се даде възможност на всички региони да развиват своя потенциал и да 

подобряват географския обхват на ЕФСИ в целия ЕС; призовава Европейската 

инвестиционна банка и Комисията да гарантират, че разпределението на фондовете 
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се основава на разумен финансов анализ, като заявленията се оценяват справедливо 

според основателността им; подчертава обаче, че все още е налице липса на данни 

относно въздействието на приноса на ЕФСИ за растежа и създаването на работни 

места; от тази гледна точка подчертава, че ЕФСИ трябва да допълва ЕСИ и по 

никакъв начин не следва да накърнява ролята на политиката на сближаване като 

основна инвестиционна политика на Съюза, която приближава ЕС до неговите 

граждани; призовава Комисията да предложи допълнителни мерки, целящи 

намаляване и по-добро балансиране на посочените по-горе несъответствия; 

6. споделя мнението на Комисията, че консултантският център трябва да бъде 

подпомогнат, за да може да извършва дейност повече на местно и регионално 

равнище и за да се подобри сътрудничеството му с националните насърчителни 

банки, както и за да бъде полезен инструмент в помощ на организаторите на 

проекти да разработват по-добри проекти, по-специално за регионите или 

секторите, в които са необходими допълнителни връзки и технически капацитет; 

призовава Комисията да насърчава по-широко използване на ЕФСИ от местните и 

регионалните органи в ЕС, по-специално чрез инвестиционни платформи; за тази 

цел призовава Комисията да оказва подкрепа, като разпространява информация, и 

да преодолее текущата липса на административен и институционален капацитет на 

поднационално равнище; призовава Комисията и държавите членки да използват 

ЕФСИ и ЕСИ фондовете в пълния им потенциал и в съответствие със стратегията 

„Европа 2020“, за да се намали недостигът на инвестиции в ЕС; 

7. подчертава, че в контекста на европейския семестър и усилията за опростяване на 

политиката на сближаване, като например дейностите на работната група за по-

добро изпълнение, държавите членки трябва да увеличат действията си за прилагане 

на необходимите структурни реформи и всички останали мерки, които са в 

подкрепа на това прилагане, включително изграждане на институционален 

капацитет, с цел подпомагане на растежа и създаването на работни места и 

премахване на пречките, които срещат бенефициентите на политиката на 

сближаване; въпреки това подчертава необходимостта от координация между 

приоритетите на ЕС и нуждите на национално, регионално и местно равнище; 

подчертава значението на предварителни условия, с цел да се подобри изграждането 

на капацитет в държавите членки; подчертава необходимостта от по-интензивно 

съобщаване на постигнатите резултати на европейските граждани, за да бъде 

европейската добавена стойност по-видима; 

8. отново изтъква необходимостта от ускоряване на прилагането на ЕСИ фондовете 

през периода на финансово програмиране 2014 – 2020 г.; макар да признава, че 

държавите членки следва да останат отговорни за определянето на програмите, 

счита, че анализът на недостатъците при прилагането следва да бъде последван от 

адекватни препоръки, които да бъдат включени в процеса на формулиране на 

специфичните за всяка държава препоръки; призовава Комисията да стартира тесен 

диалог с държавите членки с цел определяне на такива мерки; 

9. подчертава, че с цел да се отговори по-добре на икономическите предизвикателства 

и да се даде тласък на растежа, на държавите членки трябва да се предостави по-

висока степен на гъвкавост при прилагането, когато използват клаузи за 

инвестиции; споделя в този контекст мнението на Европейската сметна палата, че е 
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необходимо обществените поръчки, макар да са постоянен проблем, да бъдат 

разглеждани също и на равнището на Комисията, като Комисията изпълнява ролята 

на поддръжник за подобрения в тази област; 

10. приветства факта, че предложението на Комисията за спиране на част от ЕСИ 

фондовете за Испания и Португалия беше суспендирано с оглед на конструктивната 

критика от страна на Парламента, който доказа убедително, че това предложение е 

безпредметно и се основава на оценка от Комисията, в която се заявява, че и двете 

държави постигат напредък по своите цели за намаляване на дефицита; споделя 

мнението на Комисията, че е необходимо в еврозоната да се възприеме по-

колективен подход, при който се вземат под внимание различията в състоянието на 

бюджетите между държавите членки: припомня в тази връзка ролята на Комисията 

като пазител на договорите; освен това очаква от Комисията да изготви доклад 

относно прилагането на член 23 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, очакван през 

2017 г., в който се взима под внимание становището на Парламента, изразено по 

време на структурирания диалог от 2016 г.; 

11. приветства декларацията на Комисията относно значението на инвестициите в 

знания, иновации, образование и ИКТ като двигатели за растеж; се застъпва за 

приемането на политики, които ще спомогнат за предоставяне на основен достъп до 

свързаност за всеки европейски гражданин; 

12. счита, че целите от Плана за инвестиции за Европа ще бъдат постигнати единствено 

чрез подобряване на ангажираността с МСП, местните органи и други участници на 

местно равнище; призовава ЕИБ и Комисията да гарантират, че тези заинтересовани 

страни могат успешно да изготвят и ръководят заявления за финансиране на 

проекти за финансиране, разполагат с подходяща подкрепа и не са изложени на 

ненужни регулаторни тежести; по-специално отбелязва положителното 

въздействие, което воденото от общностите местно развитие може да окаже върху 

това да се гарантира, че мненията на местните участници се вземат под внимание; 

13. приветства подкрепата за МСП посредством прозореца за МСП и инициативата за 

МСП на ЕФСИ; изразява задоволство от текущото възстановяване на сектора на 

МСП след финансовата криза през 2008 г.; призовава Комисията да си сътрудничи с 

държавите членки, за да гарантира, че проблемните области са взети под внимание, 

включително бавното увеличаване на броя служители в МСП и растежът в застой в 

рамките на сектора на производството, строителството и търговията на дребно; 

14. счита, че достъпът до финансиране остава основното предизвикателство за 

разрастващите се МСП; отбелязва, че търговският банков сектор, регулиран главно 

от държавите членки, остава основният източник на финансиране за повечето МСП; 

следователно отбелязва, че именно държавите членки ще останат основните 

участници във възстановяването на сектора на МСП и че Комисията следва да 

гарантира, че нейните действия имат ефективна роля за подкрепа. 
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