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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно политиката на сближаване: инвестиране в реалната икономика
(2009/2009(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията „Европейски план за икономическо 
възстановяване“ COM(2008)0800),

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Политиката на 
сближаване: инвестиране в реалната икономика" (COM(2008)0876),

– като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет през 
декември 2008 г.,

– като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Съвета за изменение 
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд и Кохезионния фонд относно някои разпоредби във 
връзка с финансовото управление,

– като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1081/2006 относно 
Европейския социален фонд по отношение на разходите, допустими за 
финансиране, 

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на 
комисията по икономически и парични въпроси  и  комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика (A6-0000/2009),

1. силно приветства приемането на Европейския план за икономическо 
възстановяване, който предвижда координирани действия на държавите-членки и 
Комисията за справяне с икономическата криза. Планът се основава на принципа на 
солидарност и социална справедливост и е съобразен с Лисабонската стратегия. 
Мерките, които предлага, ще допринесат за по-дълбоки и дългосрочни структурни 
реформи.

2. подчертава факта, че структурните фондове са мощни инструменти, чието 
предназначение е да подпомагат регионите при икономическо и социално 
преструктуриране и по този начин да прилагат действията в рамките на четирите 
приоритетни области на Плана с цел стимулиране на икономиката, и подкрепя по-
скоро тяхното използване, отколкото прибързаното създаване на нови 
икономически инструменти; отбелязва, че тези действия допълват предприетите на 
национално равнище;

3. подкрепя предложените промени на изпълнителните разпоредби, които имат за цел 
да повишат гъвкавостта на структурните фондове и да ги адаптират, така че да 
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отговарят на потребностите на извънредните икономически условия. Въпреки това, 
насърчава Комисията да разгледа възможността за опростяване на съществуващите 
инструменти.

4. счита, че мерки, като например ускоряване на плащанията, използването на 
еднократни плащания и единни ставки, ще стимулират изпълнението на проектите, 
особено в секторите на инфраструктурата и енергетиката и на околната среда;

5. подчертава значението на мерките в подкрепа на заетостта и стопанската дейност за 
успеха на икономическото възстановяване; призовава държавите-членки към 
широко използване на структурните фондове с цел насърчаване на създаването на 
работни места, малките и средни предприятия (МСП) и  предприемачеството;

6. насърчава държавите-членки по-често да използват предоставяните от Европейската 
инвестиционна банка възможности и по-специално финансовите инструменти 
JESSICA и JEREMIE. Подчертава значението на JASPERS за подготовката на 
проекти;

7. насърчава Комисията да засили техническата помощ за държавите-членки с цел 
подобряване на качеството на проектите и ефикасността на изпълнение на 
проектите;

8. призовава Комисията да следи отражението на промените в изпълнението на 
структурните фондове и да вземе наблюденията си под внимание при 
средносрочния преглед на стратегическите насоки на Общността за сближаване;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и държавите-членки.
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