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I 

(Резолюции, препоръки и становища) 

РЕЗОЛЮЦИИ 

КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ 

   85-а ПЛЕНАРНА СЕСИЯ ОТ 9 И 10 ЮНИ 2010 Г.

Резолюция на Комитета на регионите относно „За по-добър инструментариум за прилагане на 
стратегията„ЕС 2020“: интегрираните насоки за икономическите политики и политиките за заетост 

на държавите-членки и на Европейския съюз“

(2010/C 267/01)

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

1.   подкрепя предложението за намаляване на общия брой 
основни икономически насоки и насоки за заетостта и за включ
ването им в единен документ, съобразен със стратегията „Европа 
2020“;

2.   признава, че макар и тези насоки да са насочени към 
държавите-членки, стратегията „Европа 2020“ следва да се прилага 
в партньорство с регионалните и местните власти, чието участие, 
предвид техните правомощия и капацитет в обхванатите от тези 
насоки области и съгласно принципа на субсидиарност, е необхо
димо при изготвянето на Национални програми за реформа, тях
ното изпълнение и цялостната комуникация във връзка със 
стратегията;

3.   настоява Европейската комисия и Европейският съвет да 
зачитат и подкрепят възходящия подход в политическите области, 
свързани с регионалните и местните власти и по отношение на 
управлението и ангажираността със стратегията „Европа 2020“, 
като подхождат многостепенно и гъвкаво към замислянето на 
водещите инициативи на стратегията и националните програми за 
реформа. Във връзка с това приветства факта, че неотдавна Евро
пейският парламент посочи важността на участието на местните и 
регионалните власти в стратегията;

4.   подчертава, че стратегията „Европа 2020“ трябва да се изпъл
нява, като се отдава нужното внимание на целта за териториално 
сближаване, призната в Договора от Лисабон;

5.   призовава за изясняване на отражението върху бюджета на 
мерките, предложени в стратегията Европа 2020, за да се гаран
тира, че следващата финансова рамка ще отразява напълно прио
ритетите, посочени в тази стратегия. Това изясняване следва да 

включва и оценка на въздействието на нови инструменти за финан
сиране на ЕС, както и на нова система от ресурси за ЕС. 

ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛИТИКИ НА 
ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ И НА ЕС

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ

6.   застъпва се за подходяща икономическа и данъчна коорди
нация както на равнище ЕС, така и между държавите-членки с цел 
намаляване на проблемите, с които вече се сблъскват публичните 
финанси в контекста на настоящата финансова, икономическа и 
социална криза; 

7.   приветства инициативата на ЕС да наблюдава по-отблизо 
бюджетната дисциплина на държавите-членки и основно да пре
разгледа регулацията на финансовите пазари; 

8.   подкрепя призива към Комисията и Съвета, отправен от 
Европейския парламент в неговата Резолюция от 10 март 2010 г. 
да дадат оценка на потенциала за принос в бюджета на ЕС, който 
имат различните възможности за данък върху финансовите сделки;

9.   подкрепя препоръките, направени от Mario Monti в доклада 
му до председателя Barroso от 9 май 2010 г. на тема „Нова стра
тегия за единния пазар“, за по-засилена европейска данъчна коор
динация, за да се премахнат данъчните бариери в рамките на 
единния пазар и да се реши проблемът с нарушенията на пазара 
на труда в резултат на данъчната конкуренция в рамките на ЕС;
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10.   подчертава, че дългосрочната парична стабилност може да 
бъде постигната единствено чрез убедителна консолидация и при
даване на по-стриктен характер на Пакта за стабилност. Тя може 
да бъде подкрепена чрез укрепване на дългосрочните перспективи 
за растеж за всички страни и територии на ЕС чрез съчетание от 
структурни политики за устойчив растеж (стратегията Европа 
2020) и политиката за сближаване, като и двете трябва да бъдат 
обезпечени с достатъчно ресурси; 

11.   застъпва се за по-силен акцент върху качеството и устой
чивостта на публичните финанси, които трябва да бъдат насочени 
към публични инвестиции в екологично и социално иновативни 
сектори; 

12.   категорично се противопоставя на предложението, 
отправено от Европейската комисия в нейното съобщение от
12 май 2010 г. относно засилването на координацията на иконо
мическите политики, за временно замразяване на Кохезионния 
фонд в държавите-членки, за които се прилага процедурата при 
прекомерен дефицит (ППД). Това предложение би било дискрими
национно в три отношения: i) санкции биха се прилагали един
ствено при политиката на сближаване на ЕС; ii) временното 
замразяване би било несправедливо насочено към региони и гра
дове и  iii) то би било несправедливо и като се има предвид нер
авномерното разпределение на ресурсите от Кохезионния фонд 
сред държавите-членки;

13.   отново повтаря твърдата си убеденост, че политиката на 
сближаване трябва да бъде укрепена в ролята ѝ на единствена 
политика на ЕС, която предлага интегриран подход към развитието 
в зависимост от територията – а това позволява съчетаване на евро
пейските приоритети с местните и регионални характерни особе
ности – и с която се цели намаляване на различията между 
регионите и в самите тях; 

14.   счита, че оценката на растежа не бива да се прави само въз 
основа на данните за БВП, но и на разпределението на растежа и 
на количествено измерими цели във връзка с изчерпването на 
природните ресурси; 

15.   приветства изготвянето на регионални стратегии за науч
ноизследователска и развойна дейност, които да стимулират 
сътрудничество между публичните власти, университетите и част
ния сектор, водещо до работни места и устойчив растеж на региони 
и градове; 

16.   припомня, че местните и регионалните власти имат отго
ворност за борбата с изменението на климата и за опазването на 
околната среда. Те могат във висока степен да се възползват от 
необходимото преминаване към икономика с ниски емисии на 
въглероден двуокис, ако бъде въведена подходяща европейска 
рамка, която да позволява предвиждане на технологичните про
мени, както и адаптиране на профилите за образование и профе
сионално обучение и насърчаване на екологичните държавни 
поръчки. Подкрепя в този контекст инициативата „Конвент на 
кметовете“ и нейното разширяване до регионално равнище;

17.   счита, че подкрепата за предприемачеството е изкл
ючително важна, за да могат творческите идеи да се превърнат в 
иновационни продукти, услуги и процеси, способни да създадат 
растеж, качествени работни места, териториално, икономическо и 
социално сближаване; освен това насърчава местните и регионал
ните власти да подобрят условията за функционирането на МСП в 
съответствие с инициативата Small Business Act, по-специално чрез 
пълноценно използване на потенциала на услугите за електронно 

управление; също така признава в този контекст важната роля, 
която може да бъде изиграна за подпомагането на икономиката 
чрез интелигентен растеж, като се оказва подкрепа на жените-
предприемачи. Призовава за Европейска рамка за икономическо 
развитие на жените като средство за намаляване на разликите в 
държавите-членки, борба с детската бедност, улесняване на 
баланса между професионалния и личния живот, насърчаване на 
потенциала за растеж и регионалното развитие на базата на нараст
ващ брой МСП; 

НАСОКИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ЗАЕТОСТ НА 
ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

18.   посочва още веднъж, че тъй като социалните партньори, 
включително местните и регионалните власти, са големи работо
датели в държавите-членки на ЕС и поради ролята, която често 
играят за предоставяне на образование, обучение и мерки в под
крепа на пазара на труда, те са ключови при изпълнението на 
политиките за гъвкава сигурност. Ето защо регионите и общините 
трябва да участват от самото начало във формирането на полити
ката, за да могат да допринасят за динамичността на пазарите на 
труда и да помагат на гражданите в намирането на работа; 

19.   отбелязва, че дългосрочното интегрирано планиране и 
финансиране на обществените системи за образование, тран
спортни инфраструктури, грижи за деца и учебни заведения е 
изключително важно за развитието на устойчиви регионални 
пазари на труда; 

20.   припомня, че местните и регионалните власти играят цент
рална роля в процеса на прилагане за постигане на стратегическите 
цели във връзка с качество, целесъобразност и участие в образова
нието, както и за предотвратяване на ранното отпадане от 
училище; 

21.   припомня, че в период на нарастваща безработица младите 
хора срещат трудности при навлизането на пазара на труда и се 
нуждаят от по-добро познаване на различните възможности, с 
които разполагат, за да се осигури плавен преход от образованието 
било към пазара на труда, било към попрището на предприемачи, 
създаващи работни места. Поради това очаква Европейският пакт 
за младежта да бъде включен в насоките, а предприемачеството да 
бъде по-активно популяризирано в училище; 

22.   призовава за целенасочени мерки за възрастните работ
ници, които стават безработни поради икономическата криза, с 
цел те да придобият нови, по-добри умения за по-нататъшни въз
можности за работа; 

23.   подчертава, че за да бъде постигнато предложеното нама
ление с 25 % на броя европейци, живеещи под националните пра
гове на бедността, на местните и регионалните власти следва да се 
отпусне подходящо финансиране, тъй като те носят правни отго
ворности за разработване, финансиране и изпълнение на полити
ките за активно приобщаване и за насърчаване на програмата за 
достоен труд. 2010  г., обявена за година за борба с бедността и 
социалното изключване, е подходящият момент да се обърне вни
мание върху тези факти, които рискуват да се задълбочат още 
повече поради настоящата финансова и икономическа криза; 
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24.   подчертава, че достъпът до услуги от общ интерес, 
по-специално социални услуги, интегриране на пазара на труда и 
адаптиране към структурни промени, както и политиките за 
социално, икономическо и културно приобщаване се 

осъществяват преди всичко от местните и регионалните власти; ето 
защо насоките за заетостта трябва да задават подходяща рамка и 
инструменти за финансиране, за да подкрепят местните и регио
налните власти в изпълнението на тези отговорности. 

Брюксел, 10 юни 2010 г.

Председател 
на Комитета на регионите

Mercedes BRESSO


