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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 многократните 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, който включва указания за постигане на 

растеж и по-широки насоки за националните, регионалните и местните органи; 

подчертава факта, че националните парламенти, регионалните и местните органи 

имат много ограничен достъп до процеса на европейския семестър, независимо че 

техният принос и тяхното участие са необходими за увеличаването на шансовете за 

изпълнение на целите на „Европа 2020“; 

2. проявява дълбока загриженост относно факта, че, дори няколко години след 

започването на системната криза, дългосрочната безработица в ЕС продължава да 

нараства и че това е придружено от алармиращи равнища на младежката 

безработица, с нарастващ риск от изпадане в бедност и социална изолация, без 

изгледи за непосредствено подобряване на положението; 

3. призовава настоятелно Комисията, държавите членки и регионите да превърнат 

предприемането на решителни действия срещу безработицата в ЕС свой приоритет; 

4. подчертава, че Комисията следва в по-голяма степен да отчита специфичните 

местни, регионални и национални тенденции, както и потенциалните грешки при 

прогнозата й, която съставлява основата на ГОР; 

5. отбелязва, че политиката на сближаване, като ключов инвестиционен инструмент на 

ЕС, който играе важна роля в рамките на стратегията „Европа 2020“ и се насочва 

точно към местните, регионалните и националните инвестиционни потребности, 

допринася не само за намаляване на различията между регионите, но също така и за 

икономическото възстановяване на държавите членки и за ефективното постигане 

на устойчив растеж и създаване на работни места в държавите членки и в Съюза 

като цяло; отбелязва, че това превръща политиката на сближаване в един от най-

добрите налични инструменти за постигане в рамките на възстановяването на голям 

брой работни места, както е предвидено от Комисията в ГОР за 2013 г.; счита в тази 

връзка, че всяко намаляване на бюджета на политиката на сближаване би оказало 

силни отрицателни последици за целите на стратегия „Европа 2020“, и поради това 

настоява в новия програмен период да бъдат разпределени подходящ размер 

ресурси за политиката на сближаване, поне на равнището, договорено за текущия 

програмен период 2007–2013 г., както и да продължават да се обхващат всички 

региони на ЕС; 
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6. призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че регионалната политика 

ще продължи да играе важна роля в развитието на националните програми в 

рамките на европейския семестър и ще представлява основен инструмент за 

постигане на установените цели по отношение на социалните политики и заетостта 

в средносрочен и дългосрочен план; 

7. изтъква, че във времена на сериозни фискални ограничения и намален капацитет за 

отпускане на заеми от страна на частния сектор структурните фондове и 

Кохезионния фонд, с тяхната финансова мощ и преследваните от тях цели, 

представляват основен лост на разположение на държавите членки 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; 

8. призовава Комисията и Съвета да се споразумеят за конкретни мерки, които да 

зачитат специфичностите, да подобряват участието и увеличават приобщаването на 

национални, регионални и местни органи, социални партньори и гражданското 

общество във формулирането и прилагането на устойчиви политически насоки в 

рамките на ГОР, за да се гарантира по-добро ангажиране с и постигане на целите на 

стратегия „Европа 2020“; отбелязва, че прилагането на подход на многостепенно 

управление не следва да води до увеличаване на административната тежест за 

крайните бенефициери; 

9. счита, че е от съществено значение за политиката на сближаване да допринася за 

намаляване на вътрешните конкурентни различия и структурните неравновесия чрез 

възможността й за приспособимост към специфичните условия и потребности, 

установени на местно, регионално и национално равнище; в тази връзка приветства 

инициативата на Комисията за ново програмиране, където е възможно, на все още 

неизразходвани средства от структурните фондове в полза на енергийната 

ефективност, младежката заетост и МСП, тъй като те ще играят важна роля за 

постигането на целите на стратегия „Европа 2020“; изисква да бъде надлежно 

уведомен за изпълнението на тази инициатива на национално равнище; 

10. приветства даденото от Комисията в ГОР за 2013 г. потвърждение, че е необходимо 

увеличаване на административния капацитет, за да се гарантира по-бързо 

разпределяне на все още неизразходвани средства от структурните фондове; 

посочва, че тези усилия следва да се съсредоточат върху органи на национално, 

регионално и местно равнище; подчертава, че по-бързото разпределяне на все още 

неизразходвани средства от структурните фондове може да подпомогне 

укрепването на ликвидността на пазара; 

11. приема становището на Комисията, че новаторските финансови инструменти на ЕС 

могат да послужат като катализатор за целенасочени инвестиции, да имат 

умножаващ ефект върху бюджета на ЕС и да увеличат потенциала за растеж на ЕС; 

с оглед на това призовава настоятелно Комисията да предостави подробна 
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информация, по-нататъшна подкрепа и насоки за държавите членки и регионите 

относно засиленото прилагане на финансовите инструменти по политиката на 

сближаване през 2013 г. и бъдещия програмен период (2014—2020 г.); призовава 

държавите членки да последват Комисията и да посочат ясно и в своите съответни 

национални програми за реформа как възнамеряват да използват отпуснатите суми 

от структурните фондове за насърчаване на приоритетните мерки, насочени към 

подобряване на растежа и заетостта с помощта на финансови инструменти; 

12. призовава Комисията и държавите членки за справяне със слабото участие на 

пазарите на труда на групите в неравностойно положение, включително на лицата, 

принадлежащи към малцинства (напр. ромите), идващи от най-бедните 

микрорегиони или живеещи с увреждания; 

13. признава важността на повишаването на капацитета за отпускане на заеми на ЕИБ и 

препоръчва това да бъде съобразено с приоритетите на ЕС, насочени към 

премахването на регионалните различия; призовава Комисията да изиска от 

държавите членки да използват част от разпределените им средства от структурните 

фондове, за да споделят кредитния риск на ЕИБ и да предоставят гаранции по заеми 

на МСП и микропредприятия, повишавайки по този начин икономическата 

активност във всички сектори и региони, гарантирайки допълнителни възможности 

за работа и решавайки проблема с недостатъчния достъп до кредити, който 

понастоящем затруднява МСП; 

14. отбелязва, че демографските промени имат отчетливо отражение върху 

осигуряването на социална инфраструктура, като представляват сериозно 

предизвикателство за всички поколения в ЕС; подчертава в това отношение, че 

ролята на политиката на сближаване за справянето с демографските 

предизвикателства следва да бъде разгледана по-подробно в обзора на Комисията; 

15. призовава държавите членки да се възползват максимално от структурните фондове 

посредством активни политики в областта на пазара на труда, насочени към 

увеличаване пригодността за заетост във всички възрастови групи с цел постигане 

на по-продължителен трудов живот, както и към ефективна борба със структурната 

и дълготрайната безработица; подчертава в това отношение, че следва да се 

осигурят достатъчно инвестиции както под формата на финансова помощ, така и за 

обучение на националните и регионалните администрации с цел повишаване на 

техните умения и капацитет, както и на познанията им относно правилата, 

управляващи структурните фондове и Кохезионния фонд; 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 все 

още неизразходвани средства от структурни фондове за справяне с младежката 

безработица, с акцент и върху младежта в селските райони, като ударението се 

постави върху възможностите им за предприемачество, с цел да се предотврати 

обезлюдяването. 
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