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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. приветства специфичните за всяка държава препоръки за 2013 г. и особено тяхната 
съсредоточеност върху амбициозни мерки за възстановяване на растежа, справяне с 
безработицата, създаване на работни места и повишаване на 
конкурентоспособността на икономиките на ЕС; 

Растеж и конкурентоспособност

2. отново изтъква значението на политиката на сближаване като основен 
инвестиционен инструмент, който играе главна роля в борбата срещу кризата и 
насочването на ЕС и неговите региони по пътя на устойчивия растеж; във връзка с 
това изтъква необходимостта от осигуряване на достатъчно бюджетни средства в 
контекста на преговорите за МФР за структурните и инвестиционните фондове на 
Европейския съюз, като в частност отбелязва ключовия им дял в инвестициите в 
редица области като заетост, иновации, устойчиво развитие и подкрепа за МСП;

3. изразява сериозна загриженост от резкия спад на публичните и частните инвестиции 
в икономиката на производството и особено на местно и регионално равнище; 
застъпва становището, че са необходими решителни мерки за реформиране на 
стоковите и трудовите пазари, за провеждане на предпазливи политики в областта 
на трудовите възнаграждения, за основаване на бъдещия модел за растеж върху 
иновациите и за преориентиране на производството към дейности с висока добавена 
стойност; изразява твърдото си убеждение, че структурните и инвестиционните 
фондове са от съществено значение, за да се предотврати и смекчи всеки недостатък 
в гореспоменатите аспекти;

4. счита, че въпреки че финансовите защитни мерки, приети от ЕЦБ, успокоиха 
финансовите пазари, проблемът с конкурентоспособността в еврозоната остава 
нерешен; 

Безработица и социални последици от кризата

5. приветства реформите на пазара на труда, насочени към подобряване на 
устойчивостта на пазара на труда, въвеждане на повече вътрешна и външна 
гъвкавост, намаляване на разпокъсаността и улесняване на прехода между 
отделните работни места; при все това припомня, че са необходими още повече и 
по-задълбочени реформи, по-специално за да се подобри мобилността на пазара на 
труда и особено младежката мобилност, със специален акцент върху подобряването 
на професионалните възможности за младите хора, особено за онези, които срещат 
затруднения при навлизането на пазара на труда, за да се предоставя помощ при 
търсенето на работа и да се установят ясни и прозрачни връзки между 
образованието и обучението, с цел да се постигне по-добро съответствие между 
уменията и наличните работни места; 
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Достъп до финансиране и разпокъсаност на вътрешния пазар

6. изразява дълбока загриженост относно продължаващата несигурност на частните 
инвеститори, липсата на доверие и нежеланието им да инвестират, по-специално 
поради стандартите за производителността в условията на разпокъсаност на 
единния пазар и промени в промишлената политика; изразява съжаление, че след 
кризата недостигът на доверие прави както частните инвеститори, така и 
институциите от финансовия сектор изключително предпазливи по отношение на 
риска, и отново изтъква, че усилията за укрепване на банковия сектор следва да 
продължат;

Макроикономическо управление 

7. приветства намаляващия брой на държавите членки, подложени на процедура при 
прекомерен дефицит; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да 
използват всички маржове на гъвкавост, възможни при превантивните мерки на 
Пакта за стабилност и растеж (ПСР), за да се постигне баланс между 
производствените потребности от обществени инвестиции и целите за фискална 
дисциплина, например като се изключат агрегираните обеми на национално 
съфинансиране в рамките на структурните  и инвестиционните фондове от 
ограниченията, наложени от Пакта за стабилност и растеж, или като се основат 
изчисленията за целите на Пакта върху нетните, а не върху брутните парични 
изисквания на конкретната държава членка.


