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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. изтъква, че измерването на регионалните икономически резултати и просперитет 
безспорно представлява аспект на политиката на сближаване и на структурната 
политика и поради това попада в областта на отговорност на комисията по 
регионално развитие;

2. приветства предложението на Комисията за обсъждане на предимствата на 
предоставянето на разположение на политиките на ЕС в бъдеще на набор от 
социални и екологични показатели, допълнителни спрямо БВП, като последният 
следва да бъде признат като главен критерий, с цел подобряване на условията за 
вземане на решения, особено по отношение на политиката на сближаване, и да бъде 
даден по-задоволителен отговор на тревогите на гражданите от европейските 
региони; за тази цел подкрепя дейностите на Евростат и призовава Комисията да 
изготви ново съобщение относно всички налични показатели, като вземе предвид 
стратегията „ЕС 2020“;

3. изтъква, че Приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета относно 
определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския 
социален фонд и Кохезионния фонд1 предвижда използването на критериите за дела 
на безработицата, дела на заетостта, образователния ценз на работещите и гъстотата 
на населението, при разпределяне на средствата за целта „регионална 
конкурентоспособност и заетост“; подчертава значението на определянето на 
подходящи критерии и на интегрирането на други, допълнителни спрямо БВП, 
показатели на национално и регионално равнище за целевото прилагане на 
програмите в регионите и градовете;

4. счита, че БВП представлява съществен критерий и ефективен инструмент за 
измерване на икономическия растеж на регионите; счита, че резолюцията му от 7 
октомври 2010 г. относно политиката на сближаване и регионалната политика на ЕС 
в периода след 2013 г. предоставя правилната рамка за разискванията относно 
допустимостта за финансиране от регионалните фондове на ЕС; счита също така, че 
на подходящия етап от процеса на вземане на решения при изготвянето и 
прилагането на политиките на ЕС биха могли да бъдат добавени допълнителни 
инструменти с екологични и социални критерии и други фактори, с цел както 
улесняването на една всеобхватна оценка на регионалното развитие, така и 
направляване на политиката на сближаване, чиято основна цел е постигането на 
балансирано развитие на всички региони на ЕС, включително периферните, най-
отдалечените и пограничните региони, като се вземат предвид специфичните им 
характеристики;

5. изтъква, че комбинираното финансиране за структурните фондове, Кохезионния 
                                               
1 OВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25.
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фонд, фонда за развитие на селските райони и фонда за рибарство, за периода 2007-
2013 г. се базира изключително на БВП на държавите-членки; припомня, че този 
подход е в съответствие с принципа на солидарност в Европейския съюз, тъй като 
целта на политиката на сближаване е да намали пропастта между равнищата на 
развитие на европейските региони;

6. счита, че регионалната икономическа структура се отличава с присъща за нея 
сложност, както и че е налице известна степен на взаимозависимост между 
икономическите, социалните и екологичните въпроси; счита, че макар и БВП да 
остава най-уместната и точна мярка на развитие при прилагането на програмите в 
регионите и градовете, понякога е възможно да даде непълна представа, която не 
отчита действителното положение в регионите; ето защо счита, че следва да бъде 
проведен един сериозен, честен, открит и научен дебат относно предимствата на 
допълнителни спрямо БВП показатели;  подчертава, че докато БВП следва да остане 
основният критерий за Цел 1, следва да бъдат използвани и други критерии за 
категоризиране и определяне на приоритетите при оказването на подкрепа за 
регионите по Цел 2, на базата на съответните социални, икономически, екологични, 
демографски и географски предизвикателства, пред които са изправени, в 
съответствие с Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета; отбелязва, че държавите-
членки могат да обмислят проучването на допълнителни показатели – например 
екологични и социални фактори – даващи по-пълна картина на благосъстоянието на 
обществото, специфичните характеристики на регионите и градовете по Цели 1 и 2 
и добавената стойност, постигната от политиките на ЕС на национално равнище, с 
цел да не бъдат изключвани обширни и слабо развити райони от развитието, 
предоставяно от общата европейска политика на сближаване;

7. припомня, че здравеопазването, образованието, защитата на гражданите, 
транспортните средства и инфраструктура, устойчивостта на околната среда, 
равенството и социалната интеграция са изцяло част от съставния модел на 
европейското развитие, в допълнение към икономическите въпроси; добавя, че 
качеството на живот и икономическата, социалната, географската, демографската и 
екологичната уязвимост на регионите трябва да се имат предвид, когато става 
въпрос за оценка на проекти, които получат финансиране по политиката на 
сближаване за постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“ и за разработване на 
балансирана социална пазарна икономика;

8. призовава Комисията да запази БВП и да продължи да се отнася до него като 
основен критерий за определяне на допустимостта за подпомагане на регионалната 
политика на европейско равнище за предстоящия програмен период 2014-2020 г.; 
посочва, че в това отношение и с оглед създаване на по-всеобхватна картина на 
регионалните политики на сближаване, трябва да бъде оставена възможност за 
националните органи да използват други показатели на съответното ниво на 
вземане на решения при проектирането и изпълнението на политиките на ЕС; счита, 
че по отношение на изпълнението на регионални програми, в съответствие с 
принципа на субсидиарност, обсъждането и разглеждането на лесно и точно 
измерими показатели в допълнение към БВП биха могли да осигурят по-цялостна 
картина на резултатите на регионалните политики на сближаване, така че 
националният експертен опит би могъл да отговори на основните цели на равнище 
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ЕС;

9. счита, че ако държавите-членки разполагат с научни доказателства, които 
потвърждават успешен и дълготраен опит в прилагането на цялостни икономически, 
екологични и социални показатели, които отчитат специфичните за всеки регион 
характеристики в националната политика за разпределяне при усвояването на 
структурните и Кохезионния фондове, ще са необходими допълнителни проучвания 
за надеждността, удачността и евентуалното прилагане на тези показатели, за да 
отговарят на общите европейски предизвикателства;

10. напомня, че прилагането на каквито и да било допълнителни критерии следва да 
зачита принципа, че мерките на политиката на сближаване трябва да се 
съсредоточават в региони, чието развитие изостава;

11. отбелязва, че строгото прилагане на критерия за БВП при определяне на 
допустимостта за подпомагане на регионите по отношение на целта „сближаване“ 
създава значителен прагов ефект в ущърб на регионите, които не отговарят на 
условията за подпомагане; във връзка с това призовава Комисията да направи 
оценка на възможността за създаване на междинна цел между „сближаване“ и 
„регионална конкурентоспособност и заетост“, с оглед смекчаването на този прагов 
ефект;

12. счита, че финансираното от ЕС сближаване не бива да води до инвестиции, които не 
отчитат действителни проблеми на европейските граждани.
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