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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. отбелязва, че европейската икономика показва признаци на възстановяване през 

последните 18 тримесечия, държавите членки отбелязват положителен и стабилен 

растеж, а безработицата достига най-ниските си нива от началото на кризата; 

подчертава обаче, че според последните резултати на индекса на Организацията 

за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за благосъстоянието са 

налице ясни и дълбоки разделения между обществата и отделните хора от гледна 

точка на ниво на образование, доход, богатство, възраст и място на раждане; 

отбелязва, че тези неравенства, особено безработицата сред младите хора и 

дългосрочната безработица и равнищата на бедност, продължават да са на 

кризисно  равнище в няколко региона, които все още са в процес на бавно 

възстановяване; в този контекст обръща внимание на въпроса със структурната 

безработица и нейните отрицателни икономически, социални и политически 

последици; изразява своята загриженост, че хората на възраст до 25 години са 

особено тежко засегнати и при тях има с 60% по-голяма вероятност да бъдат 

безработни в сравнение с тези на възраст между 25 и 54 години; подчертава, че е 

важно да се удължи инициативата за младежка заетост за периода 2017 – 2020 г. и 

бюджетът ѝ да се повиши с 1,2 милиарда евро; 

2. по тази причина подчертава нуждата от насърчаване на по-голямо сближаване и 

приобщаване; приветства факта, че Комисията признава, че съществува 

положителна динамика, която да благоприятства продължаването на  

възстановяването чрез икономически растеж, социално сближаване, структурни 

реформи и териториално сближаване, и че се отказва от своя курс от миналото на 

мерки за бюджетни ограничения; подчертава, че за да насърчава цялостното си 

хармонично развитие, Европейският съюз като цяло следва да развива и 

осъществява действия, които водят до укрепването на неговото икономическо, 

социално и териториално сближаване и имат за цел намаляването на 

неравенствата между равнищата на развитие на различните региони и справянето 

с изостаналостта на най-необлагодетелстваните региони, особено регионите на ЕС 

с ниски доходи и нисък растеж (изоставащите региони); изтъква нуждата от 

всеобхватна качествена промяна на съществуващия микс от политики, като на 

преден план се постави  неотложното прилагане на принципите и правата, 

обхванати в европейския стълб на социалните права; във връзка с това 

подчертава, че за политиката на сближаване трябва да бъдат предвидени 

достатъчно финансови ресурси за периода след 2020 г., и призовава Комисията да 

внесе подходящо предложение; отбелязва, че инвестирането в иновации, 

образование и нови умения е необходимо, за да се постигне повишаване на 

производителността, което е една от предпоставките за по-добри условия за 

растеж; 

3. приветства рационализирането и концентрирането на специфичните за всяка 

държава препоръки (СВДП); въпреки това изразява загриженост по отношение на 

неравномерната степен на изпълнение на СВДП както в областите на политиката, 
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така и в държавите; припомня значението на подхода на полезно взаимодействие 

за използването на всички налични фондове на ЕС и призовава Комисията и 

държавите членки да работят в тясно сътрудничество и да координират процеса с 

цел да се осигури подкрепа за засилване на икономическото, социалното и 

териториалното сближаване и за стимулиране на инвестициите, заетостта и 

растежа, както и да признаят подкрепящата роля, която местните и регионалните 

органи могат да имат в този процес; подчертава необходимостта от мерки за 

изграждане на капацитет и по-нататъшно опростяване на прилагането на 

фондовете на ЕС, като се има предвид, че в голяма част от СВДП за 2017 г. се 

разглеждат въпроси за административния капацитет; подчертава, че 

специфичните за всяка държава препоръки следва да отразяват по-добре 

особеностите на държавите членки; подчертава нуждата от по-добро полезно 

взаимодействие между бюджета на ЕС и бюджетите на държавите членки с цел 

изпълнение на СВДП и постигане на приоритетите на годишния обзор на растежа; 

4. подчертава важната роля на политиката за сближаване в процеса на 

възстановяване, тъй като тя е основната политика за публични инвестиции, 

растеж и развитие, съгласувана с целите на стратегията „Европа 2020“ за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; припомня, че между 2015 и 2017 г. 

политиката на сближавате е предоставила финансиране, равно на 8,5% от 

капиталовите инвестиции на правителствата в Европейския съюз (ЕС) – цифра, 

която стига до 41% за 13-те държави членки, които се присъединиха последни 

към ЕС след 2004 г., и до над 50% в седем държави членки; счита, че 

финансирането следва да се запази поне на подобно бюджетно равнище в 

бъдещата многогодишна финансова рамка; въпреки това счита, че 

взаимодействието ѝ с европейския семестър не следва да възпрепятства 

постигането на нейните собствени цели съгласно предвиденото в Договорите, 

включително териториалното ѝ измерение, като същевременно това 

взаимодействие следва да бъде балансирано и да подобри изпълнението на 

европейските структурни и инвестиционни фондове и да увеличи допълнително 

мултиплициращия ефект на разходите за сближаване и нейния принос за устойчив 

и приобщаващ растеж, благоприятстващ създаването на достойни работни места и 

социално развитие; в този контекст счита, че е полезно да се включат местните и 

регионалните органи при определянето на параметрите на европейския семестър; 

посочва, че е нужна по-голяма гъвкавост при определянето на дейностите и 

проектите, които следва да се финансират от европейските структурни и 

инвестиционни фондове и да бъдат свързани с годишно определяните СВДП и 

годишните обзори на растежа; 

5. отново изтъква необходимостта от ускоряване на прилагането на европейските 

структурни и инвестиционни фондове, тъй като те са изключително важен 

инструмент за икономически растеж, устойчиво развитие и създаване на работни 

места, като по този начин осигуряват важна подкрепа за националните 

инвестиционни политики и допринасят за съответните структурни реформи; 

призовава държавите членки да развиват по-силни структури за координация и 

планиране и рамки за управление, както и по-ефикасни публични администрации, 

и да намаляват административната тежест, за да бъде тяхното използване по-

ефективно и ефикасно; призовава също така Комисията да подпомага държавите 

членки с всички налични инструменти и ресурси, за да се избегне рискът от 
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отмяна, както и натрупването на неизвършени плащания; 

6. приветства удължаването на продължителността и увеличаването на обема на 

Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) до 2020 г., за да се 

помогне за насърчаването на инвестициите, да се предотврати прекъсване на 

финансирането и да се създаде увереност в предприемачите по проекти, че все 

още могат да планират проекти след първоначалния инвестиционен период; 

подчертава нуждата от взаимно допълване и полезно взаимодействие между 

европейските структурни и инвестиционни фондове, ЕФСИ и други финансови 

инструменти, както и с хоризонталните програми на Общността, като в същото 

време европейските структурни и инвестиционни фондове се запазя като 

основната инвестиционна политика на ЕС; настоява, че ЕФСИ се изпълнява в по-

голяма степен по  териториално балансиран начин и така допринася за 

хармоничното развитие на ЕС и за  избягването на по-нататъшно увеличаване на 

различията между държавите членки, регионите и хората; припомня, че проектите 

по удължения ЕФСИ следва да продължават да са насочени към  справяне с 

неоптимални инвестиционни ситуации и слабости на пазара; призовава за 

промяна в баланса на териториалното разпределение на инвестициите и за 

засиленото им използване в по-слабо развитите региони; по тази причина 

подчертава в този контекст, че е налице по-силна необходимост от улесняване на 

съчетаването на ЕФСИ с други източници на финансиране от ЕС; 

7. подчертава ролята на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) 

при подпомагането на адаптирана към конкретните обстоятелства помощ, за да се 

помогне на държавите членки да проведат своите реформи с цел засилване на 

сближаването, като прилагат своевременно правото на ЕС и използват фондовете 

на ЕС по-ефикасно и ефективно; изтъква, че досегашният опит е показал, че 

много държави членки са поискали подкрепа по програмата и че исканията за 

подкрепа са разпределени във всички области на политиката за подкрепа; 

призовава Комисията да гарантира пълна прозрачност по отношение на 

изпълнението на програмата в годишния доклад за мониторинг относно 

конкретните резултати по отделни проекти; във връзка с това подчертава 

значението на определянето и провеждането на съответните структурни реформи 

на всички равнища на управление и на премахването на бюрокрацията, която 

съпътства текущите инвестиции, за да се спомогне за подобряване на прилагането 

на европейските структурни и инвестиционни фондове и на стопанската и 

инвестиционната среда; 

8. подчертава необходимостта от сигурност по отношение на ресурсите за 

финансиране на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) след 

2020 г., ресурси, които не следва да бъдат отклонявани от целите и задачите на 

европейските структурни и инвестиционни фондове. 
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