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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. припомня, че социалното и териториалното сближаване са основни принципи за 
определянето на всички политики и действия на ЕС, както е посочено в член 7 от 
ДФЕС, и че тяхното прилагане трябва да включва предвиденото в член 9 от ДФЕС;

2. посочва, че целта на политиките на сближаване трябва да бъде постигането на 
устойчив икономически растеж, разпределен равномерно в териториално и 
социално отношение, създаването на работни места и прилагането на европейския 
социален модел, който представлява елемент на сближаване и 
конкурентоспособност за европейската политика;

3. счита, че политиката на сближаване е един от стълбовете на икономическата 
политика и на дългосрочната инвестиционна стратегия на ЕС;

4. изразява убеждението си, че трудностите, породени от икономическата криза, 
трябва да подтикнат Комисията да представи бързо предложение за реформа на 
структурните фондове, което да бъде амбициозно, да съответства на целите на 
стратегията "ЕС 2020" и да взема предвид, наред с другото, позицията на 
Европейския парламент, съдържаща се в резолюция A7-0267/2010;

5. счита, че за успеха на стратегията "ЕС 2020" политиките на социално и 
териториалното сближаване на ЕС трябва да бъдат тясно обвързани в нова рамка, 
която да осигурява силно взаимодействие между политиките на ЕС и всички 
структурни фондове; подчертава, че Европейският социален фонд е единственият 
специфичен инструмент, предназначен за подкрепа на пазара на труда и на 
социалното приобщаване, и като такъв трябва да бъде подсилен;

6. счита, че за да може да се използва по подходящ начин, ЕСФ трябва да се насочи 
към инвестирането в умения, към дейностите по непрекъснато обучение и 
професионална преквалификация, към правилното функциониране на пазара на 
труда и към социалните условия, с цел насърчаване на възможностите за наемане на 
работа, производителността, растежа и заетостта в Европа;

7. приканва Комисията да увеличи приноса на ЕСФ в контекста на бъдещата 
структура на структурните фондове; счита за целесъобразно ЕСФ да се включи в 
регламент и в основна стратегическа рамка, съдържаща общи разпоредби за 
средствата за сближаване, като се запазят правилата, функционирането и 
финансирането на фонда;

8. признава нееднаквото въздействие на икономическата криза на територията на ЕС и 
върху гражданите; смята, че новата стратегия за използване на фондовете ще бъде 
по-ефективна, ако включва регионалните и местните нива на управление, които 
могат да приспособят стратегическите цели към териториалните особености чрез 



PE452.551v01-00 4/4 PA\836890BG.doc

BG

провеждане на структуриран диалог с всички заинтересовани страни;

9. изисква от Комисията да представи реформа на структурните фондове с цел по-
нататъшно опростяване на процедурите и начините на използване, подобрена 
система за контрол и прозрачност при разпределянето на средствата, за да се 
осигури по-голяма видимост за политиките на сближаване на ЕС.


