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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално 
развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. изтъква, че в период на криза, който води до нарастване на търсенето на качествени 
социални услуги, натискът върху регионалните и местни органи в резултат на 
финансовите ограничения оказва негативни влияние върху социалното сближаване, 
образованието и устойчивата заетост; изтъква, че регионалните и местни органи са 
изправени пред пречки при справянето с проблеми като бедността и социалното 
изключване и следователно при постигането на целите на „Европа 2020”;

2. подчертава специалната роля на Европейския социален фонд (ЕСФ) за подкрепата 
на социалните инвестиции и изпълнението на стратегия „Европа 2020”, в частност 
посредством принос за високо равнище на устойчиви работни места и 
производителност и същевременно ефективна борба срещу бедността и социалното 
изключване, както и увеличаване на социалното сближаване;

3. приветства опростяването на процедурите, свързани с изпълнението на ЕСФ и 
повишената достъпност на този фонд, в частност за по-малки проекти на местно 
равнище, което позволява по-добра и бърза реакция спрямо предизвикателствата на 
трудното икономическо и социално положение и по-широко участие на 
организациите бенефициери при прилагането на инвестициите; изтъква, в този 
контекст, значението на новия инструмент за водено от общностите местно 
развитие, което би позволило на групите за действия на местно равнище да развият 
и приложат стратегии за местна заетост; призовава държавите членки да предвидят 
такива възможности като част от текущия процес на планиране, така че да 
използват големия потенциал за иновации на местните групи за действия;

4. счита, че разходите за сближаване следва да предоставят подходящо равнище на 
гъвкавост, за да могат държавите членки да предприемат действия по отношение на 
конкретни проблеми в собствената си политика с цел постигане на целите на 
„Европа 2020”;

5. изтъква значението на приспособяването към текущите бюджетни ограничения в 
цяла Европа при продължаване на инвестициите в бъдещето; припомня на 
държавите членки, че предизвикателството не се състои в това, да се харчи повече, а 
да се харчи по-ефикасно;

6. отбелязва, че в края на 2012 г. исканията за плащания в размер на 4,2 милиарда евро 
не можаха да бъдат изпълнени от ЕСФ и се изплащат от пакета за 2013 г.; изтъква 
негативното влияние на такова прехвърляне при изпълнението върху финансовото 
положение на местните и регионални органи и на бенефициерите; изтъква, наред с 
това, че от общата сума от 11,2 милиарда евро, предвидена в Коригиращ бюджет № 
2/2013, 3253 милиарда евро са предназначени за ЕСФ, както и че този коригиращ 
бюджет следва да се изплати цялостно, евентуално на два етапа; изисква 
политически ангажимент от страна на Съвета, така че всички правни задължения, 
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дължими през 2013 г., да бъдат изплатени до края на тази година;

7. призовава за намаляване на общия размер на непогасени бюджетни задължения, 
който представлява сериозна заплаха за ефективното използване на политиката на 
сближаване, като пречи на бъдещите инвестиции в растеж и работни места; 
призовава държавите членки да подкрепят регионалните и местни органи, така че те 
да използват възможно най-добре наличните ресурси в рамките на Кохезионния 
фонд и структурните фондове, чрез разумно планиране на проекти и приложения, 
както и да гарантират съответната подкрепа за съфинансирането;

8. изтъква, че политиката на сближаване е важен фактор за увеличаването на 
публичните и частните инвестиции, с потенциал да спомогне за развитието на добро 
управление и публично участие на всички равнища, като по този начин допринесе 
същевременно за икономическия растеж, заетостта, устойчивото развитие и 
социалното сближаване в Съюза като цяло и в регионите, които пряко печелят от 
него, като по този начин осигурява солидарност между европейските граждани и 
европейските региони; призовава държавите членки да гарантират, че дори във 
време на криза, местните участници разполагат с необходимите финансови ресурси 
за използване на структурните фондове;

9. категорично подкрепя промяна на приоритетите за изразходване на средства, така 
че държавите членки да инвестират в дългосрочен растеж, включително микро-, 
малки и средни предприятия, които могат да играят важна роля за засилване на 
конкурентоспособността на държавите членки; 

10. изтъква, че местната икономика и ключов фактор за възстановяване на общностите 
и че това е важно в текущото кризисно положение; изтъква, в този контекст, 
икономическото и социалното влияние на социалната икономика за подобряването 
на социалното сближаване на местно равнище; призовава държавите членки да 
предоставят възможности за финансиране на социалната икономика чрез 
структурните фондове за периода 2014-2020 г.;

11. подчертава ролята, която местните и регионални власти могат да играят за 
укрепването на устойчивия растеж и създаването на заетост, за възстановяването на 
социалната структура и насърчаването на получаването на енергия от възобновяеми 
източници, интелигентните мрежи и устойчивата мобилност;

12. изтъква, че икономическото управление на ЕС следва да бъде достатъчно гъвкаво, 
за до позволи инвестиции в полза на растежа и създаването на работни места, 
подкрепени от политиката на сближаване, при условие че те не карат държавите 
членки да надвишават равнищата на дългове и на дефицит, договорени в 
подновения Пакт за стабилност и растеж;

13. подчертава необходимостта от засилване на участието на местните и регионалните 
органи и, по целесъобразност, на социалните партньори и други релевантни 
партньори при планирането, прилагането, осъществяването на наблюдение и оценка 
на структурните фондове, което би довело до по-добра връзка между стратегиите на 
ЕС, националните и регионални стратегии; насърчава местните и регионални 
органи, при възможност, да развият участието на гражданското общество с цел 
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гарантиране на това, че проектите получават необходимата подкрепа и финансиране 
за осъществяване  на техните цели;

14. призовава за повече прозрачност при използването на фондовете и за по-добра 
комуникация, което ще доведе до по-голяма съпричастност, оценяване и контрол 
върху използването на фондовете;

15. призовава за допълнително опростяване на правилата и повишаване на гъвкавостта 
и  прозрачността при планирането и управлението на структурните фондове, което 
би позволило по-доброто осъществяване на проектите, както и по-бърза и адекватна 
реакция на социалните предизвикателства и заплахи;

16. подчертава, че няма пряко отношение между резултатите от регионалната политика 
и макроикономическите резултати на една държава членка и че регионите не следва 
да бъдат наказвани за неспазване на национално равнище на процедурите, свързани 
с икономическото управление; счита, че по този начин налагането на допълнителни 
санкции би могло да влоши проблемите на тези държави членки, които вече са 
изправени пред трудности и че обвързването с макроикономически условия 
следователно е неприемливо;
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