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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. счита, че силната и солидно финансирана политика на сближаване представлява 
ефективен и ефикасен инструмент за изпълнение на стратегията на ЕС до 2020 г., 
благодарение на включените в нея дългосрочни програми за развитие, на 
децентрализираната административна система и на включването на приоритетите 
на Общността за устойчиво развитие;

2. обръща внимание на факта, че регионалната политика предлага консолидирана 
методика по отношение на интегрирания подход, както и добре изградена система 
на управление за мобилизиране на инвестиции на място, което би могло да 
подкрепи по подходящ начин координацията на икономическите политики;

3. изразява съжаление, че националните цели не са амбициозни, че прекалено голямо 
значение се придава на краткосрочните резултати и че в повечето области ЕС е все 
още много далече от постигане на основните цели на ЕС, договорени от 
Европейския съвет;

4. ето защо счита за оправдано при определянето на насоките на структурната 
политика да укрепва именно регионалния потенциал и регионалните 
заинтересовани страни (а не само националните);

5. изтъква, че по-силното териториално измерение на стратегията - като се отчитат 
особеностите и различните равнища на развитие на европейските региони - заедно 
с прякото участие на регионалните и местните органи на управление и партньори в 
планирането и изпълнението на съответните програми ще доведе на всички 
равнища до повишаване на чувството за отговорност по отношение на целите на 
стратегията  и ще осигури по-добра информираност за целите и резултатите по 
места;

6. призовава държавите-членки да включват по-непосредствено националните 
парламенти, социалните партньори, регионалните и местните органи на 
управление, както и гражданското общество в разработването на националните 
програми за реформи и редовно да се консултират с тях;


