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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. счита за разочароващ факта, че Комисията е пренебрегнала неколкократните 
призиви на Парламента за установяване на демократична легитимност за 
европейския семестър, като се започне с превръщането на годишния обзор на 
растежа (ГОР) в Годишни насоки за устойчив растеж, представени във вид, който би 
позволил на Парламента да предлага изменения и би гарантирал, че един прозрачен 
междуинституционален процес на вземане на решения ще доведе до политически 
насоки, по които е постигнато общо съгласие; призовава Комисията да представя 
бъдещи ГОР по по-амбициозен начин, с включване на по-широки насоки за 
националните, регионалните и местните органи;

2. подчертава, че Комисията следва в по-голяма степен да отчита специфичните 
регионални тенденции, както и потенциалните грешки при прогнозата й, която 
съставлява основата на ГОР;

3. отбелязва, че политиката на сближаване, като ключов инвестиционен инструмент на 
ЕС, който точно се насочва към регионалните инвестиционни потребности, 
допринася не само за намаляване на различията между регионите, но също така и за 
икономическото възстановяване и ефективното постигане на устойчив растеж и 
създаване на работни места в Съюза като цяло;

4. изтъква, че във времена на фискални ограничения и намален капацитет за отпускане 
на заеми от страна на частния сектор структурните фондове са основен лост за 
стимулиране на икономиката и спомагане за постигането на целите за растеж и 
заетост, заложени в стратегията „Европа 2020“; в тази връзка подчертава, че с оглед 
на ключовата роля, която политиката на сближаване има при разработването на 
национални програми в рамките на европейския семестър, тази политика следва да 
бъде основен фокус на ГОР и да допринася за годишния дебат относно растежа и 
работните места в ЕС;

5. подчертава значението на участието на национални, регионални и местни органи, 
социални партньори и гражданското общество в изготвянето и прилагането на 
политически насоки по ГОР, за да се гарантира по-добро ангажиране с целите на 
стратегия „Европа 2020“; 

6. счита, че е от съществено значение политиката на сближаване да допринася за 
намаляване на вътрешните конкурентни различия и структурните неравновесия чрез 
възможността й за приспособимост към специфичните нужди на регионите; в тази 
връзка приветства инициативата на Комисията за ново програмиране, където е 
възможно, на неразпределени средства от структурните фондове в полза на МСП, 
енергийната ефективност и младежката заетост; иска да бъде надлежно уведомен за 
изпълнението на тази инициатива на национално равнище;
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7. призовава държавите членки да се възползват максимално от структурните фондове 
с цел увеличаване пригодността за заетост и ефективна борба със структурната и 
дълготрайната безработица; счита, че Комисията следва незабавно да предложи 
„европейска гаранция за младите хора“ с оглед действителното подобряване на 
положението на младите хора, които не работят и не са обхванати от системите на 
образование или обучение, както и да работи в тясно сътрудничество с държавите 
членки, за да предоставят част от техните неразпределени средства от структурни 
фондове за справяне с младежката безработица.


