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В Плана за дейността на Икономическия и социален съвет за 2017 г. е 
заложено разработване на резолюция по 

“Съобщение на Комисията – Годишен обзор на растежа за 2017 г. ” 

 Председателят на ИСС – проф. Лалко Дулевски, внесе за обсъждане от 
Пленарната сесия приетия от Председателския съвет проект на резолюция. 

 На свое заседание от 27.01.2017 г. Пленарната сесия прие 
резолюцията. 
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1. ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

1.1. Икономическият и социален съвет (ИСС) приветства Европейската комисия 
(ЕК) за навременното представяне на есенния пакет от документи за 
Европейския семестър за 2017 г. и за заявената от председателя г-н Юнкер1 
решителност за укрепване на икономическото възстановяване, за 
инвестиране в младите хора, подпомагане на стартиращите и малките и 
средни предприятия (МСП). 

1.2. Насоките за политиките в Годишния обзор на растежа (ГОР) за 2017 г.2 са 
придружени от традиционните „Доклад за механизма за ранно 
предупреждение (ДМП) за 2017 г.”3 и „Проект на съвместен доклад за 
заетостта на Комисията и на Съвета”4, както и от три документа за 
еврозоната – „Препоръка за препоръка на Съвета относно икономическата 
политика на еврозоната”5, „Съобщение за положителна фискална позиция за 
еврозоната“6 и „Съобщение относно проектите на бюджетни планове на 
еврозоната“7. 

1.3. ИСС приветства ЕК, че в навечерието на отбелязването през март 2017 г. на 
60-ата годишнина на „Договорите от Рим” ГОР за 2017 г. поставя акцент 
върху „значението на осигуряването на социална справедливост като начин 
за стимулиране на по-приобщаващ растеж, както и върху  необходимостта 
от засилване на конкурентоспособността, иновациите и 
производителността”. Същевременно основните приоритети от ГОР 2017 г. 
са залегнали в работната програма на Съвета и в Пътната карта от 
Братислава8, в която водещата цел е „създаване на обещаващи 
икономически перспективи за всички, съхраняване на нашия начин на живот 
и осигуряване на по-добри възможности за младите хора”. 

1.4. Във връзка с поетия от ЕК ангажимент за укрепване на социалното 
измерение на европейската интеграция и предложения проект на 
„европейски стълб на социалните права” ИСС се включи в публичните 
консултации, организирани през 2016 г. ИСС счита, че ЕС би могъл да 
определи една референтна рамка от принципи за насърчаване на 

																																																													
1 https://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_bg - Реч на председателя Юнкер за състоянието на 
Европейския съюз от 16.09.2016 г. 
2 Съобщение на Комисията „Годишен обзор на растежа за 2017 г.” СОМ(2016) 725 final. 
3 СОМ(2016) 728 final. 
4 СОМ(2016) 729 final. 
5 COM(2016) 726 final. 
6 COM(2016) 727 final.  
7 COM(2016) 730 final. 
8Декларация от неформалната среща на 27-те държавни и правителствени ръководители, 16.09.2016 г. 
http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/ 	
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справедливите конкурентни условия в европейската социална пазарна 
икономика, които да са адекватни на бързо променящите се условия в света. 
ИСС ще очаква обобщените изводи от проведените консултации със 
заинтересованите страни и гражданското общество и предложенията на ЕК. 

1.5. ИСС се присъединява към основните изводи и препоръки на ЕК, изразени в 
ГОР за 2017 г.,и придружаващите го документи, като обръща внимание, че 
ЕК се е съобразила със становищата, изразени от социалните партньори в 
рамките на установените диалози, наред с позициите на европейските 
институции. 

1.6. ИСС отбелязва сходството между ГОР за 2017 г. и ГОР за 2016 г., но 
същевременно подчертава значението на представените конкретни 
инициативи за инвестиране в младите хора и в техните умения чрез 
укрепването на „Гаранция за младежта“ със заложения допълнителен 
финасов ресурс, а също и допълнителните 2 млрд. евро за Инициативата за 
младежка заетост9. 

1.7. ИСС с удовлетворение констатира последователността на ЕК (от началото 
на своя мандат) по отношение обвързаността на основните приоритети, 
които остават в сила от предходните периоди, и се присъединява към нейния 
призив всички държави членки да положат повече усилия в съответствие с 
принципите на т.нар. „образцов триъгълник“ за насърчаване на 
инвестициите, провеждане на структурни реформи и осигуряване на 
отговорни фискални политики. 

1.8. Трябва да се подчертае, че през 2016 г. се отчита устойчивост на 
възстановяването на европейската икономика, както и някои положителни 
тенденции, даващи основание на ЕК в есенната си прогноза от 2016 г.10 да 
заложи умерен растеж за следващите две години, макар че в основни линии 
съществуващите различия между държавите членки се запазват.   

1.8.1. От друга страна, не трябва да се подценяват рисковете пред растежа, 
свързани с очакваното по-слабо проявление на някои благоприятни 
условия (като например понижаването на цените на петрола и 
обезценяването на еврото), от които се възползваха европейските 
държави през изтеклия период, както и с неизвестността от ефектите след 
референдума във Великобритания.  

																																																													
9 ЕК предложи увеличаване на съществуващото финансиране на Инициативата за младежка заетост с 
допълнителни 2 милиарда евро за периода 2017—2020 г. 
10 Employment and Social Developments in Europe – Quarterly Review – Autumn 2016 („Заетост и социално 
развитие в Европа за 2016 г. – тримесечен преглед – есен 2016 г.“), 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/index_en.htm  
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1.8.2. Сериозно безпокойство относно средносрочните и дългосрочните 
перспективи на растежа в държавите членки и в ЕС като цяло ИСС изрази 
в своята резолюция по ГОР за 2016 г. и подчерта влиянието на 
положителни, но временно действащи фактори. Конюнктурата в 
световната търговия, геополитическата обстановка и забавянето на 
растежа извън ЕС са други фактори, обуславящи по-ниските очаквания за 
ЕС и неговите държави членки. ИСС споделя вижданията на ЕК, че за 
периода до 2018 г. растежът в ЕС ще се основава на повишаване на 
частното потребление като резултат от тенденциите на нарастваща 
заетост и повишаване на доходите. 

1.8.3.  ЕК отчита формиращите се позитивни тенденции на пазара на труда, 
като  същевременно прогнозата за коефициента на безработица в ЕС за 
2017 г.   и 2018 г. е за средногодишни стойности около 8%.  

1.8.4.  ИСС отбелязва, че прогнозите за ръста на заетостта в България са по-
близки до средноевропейските и малко под стойностите за еврозоната. 
Същевременно прогнозите за безработицата в България са по-добри 
спрямо еврозоната и средните за ЕС стойности – при предвиждане за 
8,1% за 2016 г., 7,1% за 2017 г. и 6,3% за 2018 г. (съответно за ЕС – 8,6%, 
8,3% и 7,9%, а за еврозоната – 10,1%, 9,7% и 9,2%). 

1.8.4.1. В контекста на проблемите на пазара на труда, очертани в ГОР 2016 г., 
ИСС прие резолюция по „Препоръка на Съвета относно интегрирането на 
трайно безработните лица на пазара на труда”, след което разработи 
анализ на дългосрочната безработица в България. 

1.8.4.2. ИСС подчерта, че дългосрочната безработица продължава да е един от 
най-сериозните проблеми пред възстановяването на пазара на труда 
независимо от наблюдаваните тенденции на намаляване на безработицата 
от 2013 г. Според ИСС този проблем не само се отнася до загубата на 
трудов ресурс за икономиката, но е свързан и с по-високи публични 
разходи. ИСС изрази своята подкрепа за предложения интегриран подход 
към дългосрочно безработните лица, особено към младите хора, по 
модела на европейската гаранция за младежта. 

1.8.5.  В анализа си ИСС очерта профила на дългосрочно безработните в 
България и причините, довели до това състояние. Същевременно ИСС 
обръща внимание на „една група от икономически неактивни лица, които 
желаят да работят и са напуснали последната си работа преди повече от 
една година или пък никога не са работили, като значителна част от тях 
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са „дългосрочно обезкуражените лица”11. Във връзка с това ИСС предлага 
тази група лица също да бъдат обект на изследване, на целенасочени и 
ефективни политики и мерки. 

1.8.6.  От друга страна, според ИСС както дългосрочно безработните, така и 
дългосрочно обезкуражените лица могат да се разглеждат не само като 
проблем, но и като възможен потенциален резерв за бъдещите 
потребности от работна сила на пазара на труда. ИСС счита, че с 
приемането на новата „Гаранция за уменията” и с прилагането на 
интегрирания подход с услуги „на едно гише” се допълват 
инструментите, насочени към младите хора, най-вече към тези с 
недостатъчна квалификация и умения за приобщаването им на пазара на 
труда. 

1.8.7.  ИСС обръща внимание на положителната тенденция на съживяване на 
инвестициите в Еврозоната и общо за ЕС, започнала от 2014 г. 
Същевременно ИСС изразява своята надежда за реализиране на 
прогнозите за ръст на инвестициите и в България с 3,2% и 3,6% съответно 
през 2017 г. и 2018 г. Във връзка с това ИСС оценява заявените от ЕК 
очаквания за положителния ефект от стартиралите вече в много държави 
членки	 проекти, финансирани от Европейския фонд, за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) и по оперативните програми, съфинансирани от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 
2014 - 2020 г. 

1.8.8.  ИСС подкрепя предложението на ЕК за укрепване и разширяване на 
ЕФСИ12 с цел допълнително стимулиране на инвестициите, като се 
удължи срокът до края на 2020 г. и се удвои неговият капацитет поне до 
500 млрд. евро. В предложението си ЕК поставя още по-голям акцент 
върху привличането на частния сектор към проекти от обществен интерес 
и внедряването на иновации от МСП, като се регламентира 
допълняемостта от ЕСИФ и от националните насърчителни банки. 
Същевременно се гарантира повече прозрачност на процеса на избор на 
проекти, като чрез подобряване на географския обхват се цели ресурсът 
да стигне до повече от по-слабо развитите и транзитни европейски 
региони и техните граждани. ИСС обръща също внимание на 
предложението на ЕК  за правила за публичния сектор, с които да се 
насърчат публично-частните партньорства в отделните държави членки. 

																																																													
11 ИСС, Анализ на дългосрочната безработица в България, 2016 г. 
12 Съобщение на Комисията „Засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и растеж: към 
втора фаза на ЕФСИ и нов Европейски план за външни инвестиции” СОМ 597 final /14.09.2016 г.	
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1.8.9.  ИСС констатира, че прогнозата на ЕК от есента на 2015 г.13 за слабо 
повишаване на годишната инфлация в ЕС не се сбъдна и тя остава на 
ниво, близко до нула – от 0,3% за 2016 г.14, а очакванията за достигане на 
нива от 1,6% - 1,7% остават за следващите две години. Прогнозните 
данни за България за 2016 г. са за дефлация от 0,9% и инфлация от около 
1% за 2017 и 2018 г. Според ИСС такива нива на инфлация могат да се 
окажат предизвикателство за намеренията за инвестиции. 

1.8.10.  През последната година ЕК постигна известен напредък по 
инициативите от Доклада на петимата председатели относно 
завършването на ИПС, като в Европейския семестър в по-голяма степен 
бе застъпено измерението на Еврозоната. ИСС констатира още по-
активните действия от страна на ЕК през настоящия семестър с цел 
постигане на споразумения и по другите инициативи за завършване на 
ИПС, като например европейската схема за застраховане на депозитите и 
др. 

1.8.11.  Трябва да се подчертае също, че ЕК отчита наличието и на други по-
големи предизвикателства, по които трябва да работи, например преглед 
на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) с цел засилване на 
ефективността и ефикасността на надзора, ускоряване на приемането на 
предложението за единно представителство на еврозоната в 
Международния валутен фонд15 и др. Във  връзка с това ИСС приветства 
ЕК за намерението да представи през март 2017 г. Бяла книга за бъдещето 
на Европа, в която ще се разгледа и въпросът за бъдещето на ИПС. 

1.8.12.  ИСС приветства ангажираността на ЕК през 2017 г.16 да се анализират и 
изготвят оценки на ефективността на законодателните действия и 
политиките, които се предприемат на основата на заложения 
задължителен преглед за пригодност и резултатност на регулаторната 
рамка (платформата REFIT)17, така че постигането на целите да не 
създава излишна административна тежест. В тази насока е и новото 
Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество18 
като общ ангажимент на Комисията, Съвета и Европейския парламент. 

																																																													
13 Вж.: European Economic Forecast Autumn 2015. Forecasts for Bulgaria, 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2015_autumn/bg_en.pdf	
14 Employment and Social Developments in Europe – Quarterly Review – Autumn 2016 („Заетост и социално 
развитие в Европа за 2016 г. – тримесечен преглед – есен 2016 г.“), 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/index_en.htm 
15 COM(2015) 603 final. 
16 Работна програма на Комисията за 2017 г. СОМ(2016)710/25.10.2016 г. 
17 Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) ще стане основна част от 
годишната работна програма на Комисията и от политическия ѝ диалог с другите институции. 
18 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:123:FULL&from=BG 
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1.8.13.  ИСС насърчава участието на социалните партньори, националните 
парламенти и други заинтересовани страни от гражданското общество в 
процеса на Европейския семестър, като отново подчертава 
необходимостта от социален диалог на всички етапи от Европейския 
семестър. Един ефективен социален диалог на национално равнище и на 
равнище ЕС е в основата на социалната пазарна икономика и допринася 
за баланса на интересите в икономическите и социалните политики. 

1.8.14. Във връзка с това ИСС заяви подкрепата си за рационализирането на 
механизма на Европейския семестър19 и прие резолюция на тема: 
„Институционални механизми за включване на социалните партньори и 
другите организации на гражданското общество в Европейския семестър” 
в контекста на Доклада на петимата председатели и пътната карта за 
завършването на европейския икономически и паричен съюз (ИПС). 

1.8.14.1.  В своята резолюция ИСС подчерта значението на приемането на 
единни правила за осъществяването на диалог и консултации на 
национално и на европейско ниво, което ще допринесе за по-голяма 
яснота на задълженията на участниците в консултативния процес.  
ИСС отново заявява, че по този начин „ще се подчертае отговорността 
на социалните партньори и организираното гражданско общество по 
формулиране и изпълнение на съдържателните документи на 
Европейския семестър – националните програми за реформи (НПР) и 
специфичните за всяка държава препоръки (СП)” 20. 

1.8.15. В рамките на Европейския семестър 2016 г. ИСС прие няколко 
документа и отправи конкретни препоръки по проблемите, които ЕК 
адресира в настоящия годишен обзор на растежа, касаещи миграционните 
нагласи на младите хора, дълготрайната безработица, климатичните 
промени и др. 

1.8.16. ИСС счита за необходимо Министерският съвет, неговите органи и 
Българската народна банка да предприемат стъпки за приемане на 
Национален план за въвеждане на еврото в изпълнение на Постановление 
№ 168 от 03.07.2015 г. на Министерския съвет, което регламентира 
създаването на Координационен съвет за подготовка на Република 
България за членство в еврозоната. 

 

																																																													
19 ИСС, резолюция по ГОР за 2016 г. 
20 ИСС, резолюция на тема: „Институционални механизми за включване на социалните партньори и другите 
организации на гражданското общество в Европейския семестър”. 
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2. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБЩ КОНТЕКСТ 

2.1. Публикуването на Годишния обзор на растежа и придружаващите го 
документи даде старт на новия цикъл на координация на икономическите 
политики на ЕС - Европейски семестър 2017 г., който се основава на 
есенната икономическа прогноза и заложените ключови области на действие 
и инициативи в Работната програма на ЕК за 2017 г.21, озаглавена „Европа 
на резултатите: закрила, предоставяне на повече права и защита на 
гражданите”. ИСС споделя като цяло констатациите, оценките и вижданията 
на ЕК за икономическото и социалното развитие на съюза през следващата 
година. 

2.2. ИСС обръща внимание на изведените от ЕК положителни тенденции на 
пазара на труда като новосъздадените от 2013 г. досега 8 милиона нови 
работни места и достигното равнище на заетост на възрастовата група 20 - 
64 г. от 71,1% за второто тримесечие на 2016 г., което е вече по-високо от 
това през 2008 г.   

2.2.1. Независимо от това ИСС предлага още веднъж да се оценят и при 
необходимиост да се преразгледат оптимистичните очаквания на ЕК, че 
при запазване на тези тенденции може да бъде постигната заложената в 
Стратегия „Европа 2020“ цел за равнище на заетостта от 75% през 2020 г. 

2.2.2. В този контекст ИСС със загриженост отбелязва констатацията на ЕК, че 
въпреки отчетените в последните месеци подобрения безработицата 
остава твърде висока в много части на Европа и за много държави членки 
продължителният период на висока безработица има значими социални 
последствия. 

2.2.3. ИСС нееднократно в свои актове предупреждава, че очертаващата се 
демографска картина и застаряването на населението в ЕС оказват натиск 
върху финансовата устойчивост и адекватността на системите за 
социална закрила. 

2.2.4. ИСС със загриженост обръща внимание на констатацията, че процентът 
на хората, застрашени от бедност и социално изключване, остава висок, в 
резултат от което се увеличават неравенствата в обществото и 
същевременно се понижават икономическите резултати и потенциалът за 
устойчив растеж на отделните държави членки и на ЕС като цяло. 

																																																													
21 Съобщение на Комисията „Работната програма на Комисията за 2017 г.”, COM 710/25.10.2016 г. 
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2.3. ИСС отдава особено значение на факта, че в ГОР се обръща внимание на 
влиянието на глобализацията, демографското и технологичното развитие. 
Затова ИСС счита, че възползвайки се от тези източници на промяна, 
държавите членки трябва да положат допълнителни усилия, за да могат 
ползите от глобализацията и технологичните промени, включително 
цифровизацията, да стигнат до различните групи в обществото, по-
специално до младите хора. Конкретни инициатиативи в тази насока са 
заложени в работната програма на ЕК за 2017 г.22 

2.3.1. ИСС подчертава, че постигането на обрат в политиките и ускоряването на 
реформите по специфичните препоръки, отправени към България, има 
ключово значение за посрещане на предизвикателствата на 
глобализацията, демографското и технологичното развитие, както и на 
растежа на работните места и доходите. 

2.4. Същевременно ИСС констатира неудовлетворението на ЕК от 
разпокъсаността и непоследователността на изпълнението на специфичните 
за всяка държава препоръки (СП) и незавършеността на структурните 
реформи в много държави членки. Отчитайки ефекта от рационализирането 
на Европейския семестър, както и че сега препоръките са насочени към 
основните предизвикателства за всяка държава членка, ИСС отново 
подчертава своята позиция, изразена в няколко предишни акта, че ЕК трябва 
да намери адекватните механизми, за да повлияе върху изпълнението на СП. 

2.5. В този контекст ЕК призова държавите членки да използват и подходящо да  
съчетават „всички инструменти на политиката - парична, фискална и 
структурна” с цел „засилване на създаването на работни места, растежа, 
инвестициите и финансовата стабилност”23.  

2.6. ИСС споделя виждането на ЕК, че в настоящата ситуация „при условията на 
ниска инфлация, нисък растеж и ниски лихви, съчетани с подкрепяща 
парична политика, тежестта за запазването на икономическото 
възстановяване пада върху други области на политиката” 24. 

 

 

 

																																																													
22 COM(2016) 710 final 
23	Съобщение на Комисията „Годишен обзор на растежа за 2017 г.” СОМ(2016) 725 final.	
24	Съобщение на Комисията „Годишен обзор на растежа за 2017 г.” СОМ(2016) 725 final.	
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3.  НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

 

3.1. ИСС отново изразява своята позиция25 в подкрепа на препоръката на ЕК за 
насърчаване на инвестициите като ключов двигател на растежа, който 
увеличава конкурентоспособността на икономиките на държавите членки и 
на ЕС, подпомага възстановяването и допринася за социалното сближаване 
през следващите години. 

3.2. ИСС обръща внимание на констатациите на ЕК за оставащите 
предизвикателства пред МСП, микропредприятията и относително младите 
дружества, свързани с достъпа до финансиране в някои държави членки. 
ИСС счита, че за тези предприятия финансирането е жизнено важно за 
тяхното развитие и потенциал за създаване на иновации. Тъй като МСП 
разчитат основно на банкови кредити за финансиране на инвестиционните 
си проекти, от голямо значение са устойчивостта и надеждността на 
банковите институции в държавите членки. 

3.3. ИСС приветства предложенията на ЕК относно европейските фондове за 
рисков капитал и европейските фондове за социално предприемачество и ги 
разглежда като решителна стъпка към реализирането на инициативата за 
създаването на съюз на капиталовите пазари. Според ИСС един напълно 
развит „съюз на капиталовите пазари” може да допълва банковите с 
алтернативни източници на финансиране чрез пазари на акции и облигации 
и да допринесе за по-правилно оценяване и разпределяне на риска във 
финансовата система. 

3.4. ИСС споделя изцяло препоръката на ЕК за насърчаване на движението на 
капиталите към области, които се характеризират с по-висок растеж на 
производителността, високо продуктивни дейности и иновации. 

3.5. Също така ИСС нееднократно отбеляза съществуващите проблеми пред 
националните рамки по несъстоятелността и изразява надежда за скорошно 
представяне от ЕК на предложение относно мерки за подобряване на 
процедурите по несъстоятелност. 

3.6. За ИСС констатираното от ЕК все още високо равнище на необслужвани 
кредити в редица държави членки е сериозно предизвикателство. То изисква 
да се предприемат мерки за преодоляване на проблемите пред банковия 

																																																													
25 ИСС, резолюция по ГОР за 2016 г. 
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сектор, за подобряване на  способността на банките да генерират или 
набират нов капитал в подкрепа на ново кредитиране и следователно на 
способността им да подпомагат икономическото възстановяване и растежа. 

3.7. ИСС отново изразява своята подкрепа за „Плана за инвестиции за Европа”, 
като почертава неговото значение, особено за страни като България. ИСС 
приветства факта, че за по-малко от две години в рамките на ЕФСИ вече са 
одобрени 69 проекта в 8 държави и са подписани 56 операции, ЕФСИ е 
успял да мобилизира близо 138 млрд. евро в 27 държави членки и 
същевременно се очаква близо 300 000 МСП да се възползват от ЕФСИ.26 В 
тази връзка ИСС призовава за бързо приемане на предложеното от ЕК 
удължаване на срока на ЕФСИ и удвояване на неговия размер до 
630 милиарда евро до 2022 г., „като в същото време бъде подобрен неговият 
географски и секторен обхват”27. 

3.8. Същевременно ИСС изразява съжалението си, че сред представените вече 
проекти няма такива от България. Затова предлага страната ни спешно да 
изработи и  стартира  свой  инвестиционен план /по подобие на плана   
“Юнкер”/ и да мобилизира публични и частни финансови ресурси за 
изпълнение на конкретни инвестиционни задачи с цел ускоряване на 
икономическия растеж и създаване на нови работни места. 

3.8.1. Във връзка с това ИСС приветства българското правителство за 
предприетите действия за изготвяне на концепция за Национална 
стратегия за популяризиране на България като инвестиционна дестинация 
за периода 2015 - 2020 г. Също така ИСС счита, че създаденото в края на 
2016 г. с подкрепата на Европейската инвестиционна банка Звено за 
консултации по „Плана за инвестиции за Европа” в България ще 
подпомага ефективно през следващите години българските 
предприемачи, публични институции и местната власт при подготовката 
и структурирането на качествени стратегически проекти по плана 
„Юнкер”. 

3.9. ИСС подчертава значението на трите отделни компонента на Плана за 
инвестиции за Европа (финансови инструменти, техническа помощ и мерки 
за подобряване на бизнес средата), които трябва да подпомогнат развитието 
на „ключови области като подпомагането на МСП, иновациите и  
научноизследователската и развойната дейност, енергията от възобновяеми 
източници, енергийната ефективност, цифровата и транспортната 
инфраструктура”. ИСС споделя очакванията на ЕК тези инвестиции да 

																																																													
26	Съобщение на Комисията „Годишен обзор на растежа за 2017 г.” СОМ(2016) 725 final.	
27 Заключения на Европейския съвет от октомври 2016 г. 
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допринесат за създаването на работни места и растеж в местните общности, 
както и за справянето с младежката безработица. 

3.10. В редица свои актове ИСС е призовавал за ефективно използване на 
ресурсите от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и 
затова приема с удовлетворение предложението на ЕК за увеличаване на 
възможностите за съчетаване на ЕФСИ с ЕСИФ и с ресурсите от Механизма 
за свързване на Европа. 

3.11. ИСС изразява подкрепа за насърчаването на прехода към нисковъглеродна и 
кръгова икономика и в тази връзка прие становище на тема 
”Предизвикателства и възможности пред  ЕС и България след преговорите 
за климатичните промени в Париж”28. Според ИСС с осъществяването на 
този преход в развитието на ЕС и на света като цяло ще се създадат нови 
работни места в областта на иновативните услуги, в разработването и 
производството на нови, по-устойчиви продукти. 

3.12. ИСС подкрепя препоръката на ЕК за по-сериозно насочване на инвестиции 
към човешкия капитал и социалната инфраструктура. Затова ИСС споделя 
изведените от ЕК акценти за развитието на услуги за дългосрочни грижи и 
за достъпни и гъвкави детски заведения, както и за необходимостта от 
инвестиции в областите на образованието и ученето през целия живот с цел 
подкрепа за пригодността за заетост. 

3.13. Също така ИСС приема препоръката на ЕК за насърчаване на социалните 
инвестиции като цяло, включително в областта на здравеопазването, 
грижите за децата, подпомагането на жилищното настаняване и услугите по 
рехабилитация. 

3.14. В предходния семестър ЕК стартира своята работа по идентифициране и 
премахване на предизвикателствата пред инвестициите като част от така 
наречения “трети стълб” на инвестиционния план за Европа с 
публикуването на работен документ на службите: „Националните 
инвестиционни предизвикателства 2015”29, придружаващ ГОР 2016 г. В него 
бяха идентифицирани  пречките пред инвестициите във всяка държава 
членка и бе предприета стъпка в посока подсилване на процеса на 
сближаване на отделните икономики и региони.30 Според ИСС процесът на 
догонване в страните от кохезионната група, в която е и България, все още 

																																																													
28 ИСС, 2016 г. Становище на тема: ”Предизвикателства и възможности пред  ЕС и България след 
преговорите за климатичните промени в Париж”. 
29	SWD(2015) 400 final,/ 26.11.2015 г.		
30 ИСС, Резолюцията по Годишния обзор на растежа за 2016 г.	
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изисква държавите да инвестират в подобряване и развитие на 
инфраструктурата си. 

3.15. Анализите от ГОР 2017 г. и придружаващите го документи отново 
потвърждават, че инвестиционните модели и пречките пред инвестициите 
значително се различават във всяка отделна държава членка и същевременно 
преодоляването им е неравномерно. Налага се изводът, че все още не могат 
да се намерят универсални решения за всички държави членки, които да 
отразяват инвестиционните тенденции и да въздействат върху тях. Затова 
ИСС споделя препоръката на ЕК за полагане на повече усилия и конкретни 
мерки за постигане на реални резултати в тази насока. 

3.16. ИСС подкрепя позицията на ЕК, че реформите, насочени към подобряване 
на бизнес средата и оптимизиране на процеса на управление на средства от 
ЕС, ще спомогнат за преодоляване на инвестиционните предизвикателства. 
Трябва да се отбележи, че ЕК вече предложи инициативи за улесняване на 
финансирането на реалната икономика.31 

3.17. ИСС приветства и същевременно призовава ЕК да ускори предприемането 
на конкретните мерки, заложени в нейната работна програма за 2017 г., във 
връзка с енергийния съюз, съюза на капиталовите пазари, стратегията за 
единния пазар, стратегията за цифровия единен пазар, пакета за кръговата 
икономика и международните търговски и инвестиционни споразумения, 
които ще допринесат за подобряване на бизнес средата. Същевременно ИСС 
подчертава необходимостта от внимателна оценка на социалните ефекти и 
въздействия върху пазара на труда от евентуалното подписване на 
търговските споразумения между ЕС и САЩ и ЕС и Канада. 

3.18. В свое становище32 ИСС подкрепи Парижкото споразумение за климата, 
което трябва да спомогне в глобален план за изграждане на икономики с 
почти нулеви нива на въглероден диоксид и други парникови газове. 
Същевременно ИСС счита, че преходът към нисковъглеродна икономика на 
национално ниво трябва да бъде плавен и постепенен, съпътстван с  
консултации и съгласуване с основните заинтересовани страни, 
включително и  със социалните партньори. 

3.19. ИСС изразява своята подкрепа за програмата на ЕК за пълно разгръщане на 
„петото поколение от мобилни комуникационни системи” в целия 

																																																													
31 C/2016/2946. 
32	ИСС, 2016 г. Становище на тема ”Предизвикателства и възможности пред  ЕС и България след 
преговорите за климатичните промени в Париж”.	
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Европейски съюз до 2025 г. и също счита, че този проект има потенциал да 
създаде работни места в много държави и в по-отдалечените региони. 

3.20. Според ИСС приоритетно значение имат и инвестициите в знанията, 
иновациите, образованието и ИКТ като двигатели на растежа.  ИСС е 
подчертавал в свои актове, че успешното взаимодействие между научните 
изследвания в университетите и бизнес разработките на продукти и услуги с 
подкрепата на държавата и гражданското общество е от решаващо значение 
за повишаване на конкурентоспособността и растежа. 

3.21. ИСС подчертава, че предложението на ЕК за приспадане от данъчната 
основа на разходите за инвестиции в НИРД, както и за предоставяне на 
стимули за предприятията при финансиране чрез дълг, вместо чрез собствен 
капитал, е ясна подкрепа за иновациите в Европа. 

3.22. В контекста на стратегията за насърчаване на инвестициите ИСС се 
присъединява към призива на ЕК държавите членки да се възползват от 
мащаба на ЕС33 като извлекат ползи както за предприятията, потребителите 
и работниците в ЕС, така и за хората в други части на света и по-специално в 
най-бедните държави. 

3.23. В ГОР 2017 г. ЕК отбелязва, че „износът извън ЕС се превръща във все по-
важен източник на работни места за европейците”, тъй като е в основата на 
повече от 30 милиона работни места, т.е. на почти всяко седмо работно място в 
Европа. Същевременно тези работни места се заемат от висококвалифицирани 
работници и предлагат по-добро от средното заплащане. 

3.24. Изложените в анализите към ГОР данни показват първите признаци на промяна 
на тенденциите в световната търговия, поради което ИСС счита за основателна 
заявената от ЕК подкрепа за предприятията от ЕС с цел улесняване по-
нататъшната им интеграция в глобалните вериги за създаване на стойност, 
особено за доставчиците на услуги и МСП. 

3.25. ИСС отново подчертава, че за привличането на повече инвеститори в ЕС са 
необходими стабилност и предвидимост на законодателството, постигане на 
сериозен напредък по отношение на структурните реформи в образованието 
и пазара на труда, ограничаване на корупцията и борба със сивата 
икономика.  

 
																																																													
33 ЕС е най-големият световен износител и вносител на стоки и услуги (взети заедно); най-големият 
търговски партньор за около 80 държави и вторият най-важен партньор за други 40.	
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4. СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ И ОТГОВОРНИ ФИСКАЛНИ ПОЛИТИКИ 

4.1.  ИСС приветства ЕК за поставения акцент върху „значението на 
гарантирането на социална справедливост като средство за стимулиране на 
по-приобщаващ растеж” 34, както подчертава и Европейският парламент. От 
друга страна, ИСС подкрепя създаването на качествени работни места да 
остане водеща цел за държавите членки в техните програми за реформи и се 
присъединява към препоръката на ЕК да се инвестира повече в създаването 
на благоприятни условия за нейното постигане. 

4.2. За ИСС постигането на необходимия баланс между гъвкавост и сигурност е 
важна част от структурните реформи на пазара на труда. ИСС отново 
подчертава, че активното включване на социалните партньори в тези 
процеси е от ключово значение, за да се преодолее сегментирането на пазара 
на труда, да се въведат адекватни промени на заплатите и системите за 
подпомагане на доходите, да се провеждат политики за улесняване на 
прехода към нови работни места.35 

4.3. Въпреки оптимистичните данни за повечето показатели на пазара на труда36, 
ИСС е обезпокоен от все още високите стойности на младежката и 
дългосрочната безработица в някои държави членки. Със загриженост ИСС 
подчертава, че все още 4,2 милиона млади хора в ЕС (18,6%) са без работа, 
което е значително над стойностите от 2008 г., и същевременно броят на 
трайно безработните лица остава висок – около 10 милиона души.37 

4.4. ИСС потвърждава своята препоръка38 за по-сериозен акцент върху 
постигането на напредък в справянето с младежката безработица и настоява 
да се следват целите на “гаранцията за младежта”, като се насочат повече 
ресурси към най-нуждаещите се младежи на национално, регионално и 
местно равнище и се прилага интегрираният подход за преход от училище 
към работа. 

4.5. Във връзка стова ИСС приветства ЕК, че в отговор на редица препоръки за 
анализиране на ефекта от „Гаранция за младежта” и подобряване на 
прилагането й в отделните държави39, предложи конкретни мерки в тази 

																																																													
34 Резолюция на Европейския парламент относно европейския семестър за координация на икономическите 
политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика в ГОР за 2017 г. (2016/2307(INI)). 
35 ИСС, резолюция по ГОР за 2016 г.  
36 СОМ(2016) 729 final.  
37 СОМ(2016) 729 final. 
38 ИСС, резолюция по ГОР за 2016 г.  
39	По данни на ЕК до този момент 9 милиона млади хора в ЕС са се възползвали от гаранцията за младежта.	
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посока40 и допълнително финансиране като част от новата Инициатива за 
младежка заетост. 

4.6. ИСС с удовлетворение констатира подобренията в показателите за 
завършени степени на образование в държавите членки и в ЕС като цяло, 
които са в основата на целите по образованието от Стратегия „Европа 2020” 
и са били винаги във фокуса на внимание на ИСС през годините. 

4.7. ИСС обръща внимание, че процентът на преждевременно напусналите 
училище намалява в повечето държави членки, достигайки 11%, но 
анализите на ЕК открояват проблема с по-високите проценти на 
преждевременно напусналите училище ромски ученици и ученици с 
мигрантски произход, особено родените в чужбина.41 

4.8. По отношение на дела на завършилите висше образование ЕС също се 
доближава до целта си от 40%. Въпреки това според международните 
стандарти твърде много европейци придобиват само ниско ниво на основни 
умения в областта на езиковата и математическата грамотност и в областта 
на цифровите технологии, което поставя Европа в неизгодно конкурентно 
положение в една бързо променяща се световна икономика. Затова ИСС се 
присъединява към призива на Европейския парламент „държавите членки да 
превърнат в приоритет цялостното обучение за придобиване на цифрови 
умения и да вземат под внимание преминаването към цифрова икономика в 
контекста на повишаването на квалификацията и преквалификацията”42. 

4.9. ИСС подчертава, че недостатъчното инвестиране в образованието и особено 
в цифровите умения може да се превърне в предизвикателство пред   
конкурентната позиция на Европа и пригодността за заетост на нейната 
работна сила. 

4.10. ИСС обръща внимание на необходимостта от съгласувани действия между 
всички заинтересовани страни и институции за допълнителни мерки относно 
квалификацията на младите хора и адекватността на уменията на 
участниците на пазара на труда. ИСС счита, че с предложената Нова 
европейска рамка за умения43 и приетата „Гаранция за уменията”44, насочена 

																																																													
40  Съобщение на Комисията „Гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост – три години по-
късно“ (COM(2016)0646), 4 октомври 2016 г. 
41 Проект на съвместен доклад за заетостта на Комисията и на Съвета от 16 ноември 2016 г., придружаващ 
съобщението на Комисията относно ГОР на растежа за 2017 г. (COM(2016)0729). 
42 Резолюция на ЕП относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, 
свързани със заетостта и социалната политика, в ГОР за 2017 г. (2016/2307(INI)). 
		
43 Съобщение на Комисията от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова европейска рамка за умения – Съвместни 
усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“ 
(COM(2016)0381). 
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към нискоквалифицираните възрастни лица, които не отговарят на 
изискванията за подкрепа по линия на „Гаранцията за младежта”, държавите 
членки ще имат възможност през 2017 г. да насочат ресурси към 
конкретните нуждаещи се целеви групи. 

4.11. ИСС подчертава, че в отговор на прогнозите за недостиг на хора с различни 
професионални квалификации много държави членки ще трябва да 
модернизират своите системи за професионално образование и обучение 
чрез въвеждане на дуалното обучение и други гъвкави модели на учене. 
Това според ИСС изисква повече активност в насока изграждане на успешни 
партньорства между представителите на бизнеса, висшето образование и 
науката. 

4.12. ИСС със загриженост отбелязва, че въпреки постигнатите резултати за 
реално намаляване на бедността и факта, че процентът на хората, изложени 
на риск от бедност или социално изключване в ЕС, се доближи до 
равнището от 23,7% за 2008 г., този проблем остава все още много 
сериозен.45 Това е сигнал, че целта от стратегията „Европа 2020“ - поне 20 
милиона души да бъдат избавени от бедност и социално изключване до 
2020 г., може би няма да бъде постигната. 

4.13. Във  връзка с това ИСС акцентира върху препоръката на ЕК държавите 
членки да преразгледат системите си за социална закрила, като повишат 
ефективността на нарастващите публични разходи с цел стимулиране 
участието на пазара на труда и гарантиране „адекватни сигурност на 
заетостта и заместващи доходи”.  ИСС изразява подкрепата си за посочената 
от ЕК необходимост от подобряване на адекватността и обхвата на схемите 
за подпомагане на доходите като задължителна стъпка за предотвратяване 
на социалното изключване. 

4.14. ИСС обръща внимание на проблемите пред националните пенсионни 
системи, които са принудени да реагират адекватно на нарастващата 
очаквана продължителност на живота. Във  връзка с това ИСС споделя 
мнението на ЕК, че пенсионните системи в координация с мерките на пазара 
на труда следва да позволяват на хората и да ги насърчават да остават на 
работа до по-напреднала възраст, като се вземат предвид физическите 
възможности и здравен статус на гражданите. 

																																																																																																																																																																																																				
44 Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА за създаване на Гаранция за уменията - 05.10.2016 г. 
COM(2016) 382 final/2 2016/0179 (NLE)	
45 Евростат: През 2015 г. около 119 милиона души са били изложени на риск от бедност или социално 
изключване.	
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4.15. ИСС подкрепя препоръката на ЕК за разширяване на обхвата на мерките и 
възможностите за учене през целия живот. Необходимо е да се прилага 
интегриран подход към социалните помощи, като се работи за повишаване 
на квалификацията и мотивацията не само в периода на получаването на 
обезщетения за безработица, но и при получаването на социални помощи. 

4.16. ИСС споделя позицията на ЕК, че „политиките в областта на 
здравеопазването следва да подпомагат и укрепват мрежите за социална 
сигурност и стратегиите за активно приобщаване чрез превантивни, но също 
така и лечебни и рехабилитационни политики”46. ИСС нееднократно е 
подчертавал, че са необходими реформи в социалните системи за защита на 
населението от риск от бедност или от социално изключване поради лошо 
здравословно състояние, които трябва да бъдат финансово обезпечени. ИСС 
отбелязва, че въпреки действията, предприети на равнище ЕС, липсата на 
равни възможности на пазара на труда остава най-важното 
предизвикателство за хората с увреждания, като в България безработицата 
при тях е на много високи нива. Във връзка с това ИСС се присъединява към 
позицията на ЕК, че е необходимо да се насочат повече усилия в посока 
придобиване на умения и квалификация от хората с увреждания. 

4.17. В контекста на развитието на единния пазар ИСС подкрепя  препоръката на 
ЕК „държавите членки пълноценно да използват съществуващите на 
равнище ЕС инструменти, за да отключат пълния потенциал на 
инвестициите и производителността в Европа”47. 

4.18. ИСС подчертава, че многократно в свои актове е обръщал внимание на 
необходимостта от по-активни действия от страна на ЕК, включително чрез 
мониторинг на изпълнението на специфичните препоръки към държавите, 
които да доведат до пълно транспониране в националните законодателства 
на касаещи единния европейски пазар европейски документи. 

4.19. ИСС отново изразява своята убеденост, че прилагането на стратегията за 
единния пазар може да създаде нови възможности пред бизнеса, да 
премахне съществуващи пречки, особено за доставчиците на услуги, които 
желаят да развиват дейността си в рамките на целия ЕС. Във  връзка с това 
ИСС приветства ЕК за предложенията, свързани с прилагането на правилата 
на единния пазар относно улесняването на трансграничното предоставяне на 
услуги, преструктурирането на бизнеса и несъстоятелността и др. 

																																																													
46	Съобщение на Комисията „Годишен обзор на растежа за 2017 г.” СОМ(2016) 725 final.	
47	Съобщение на Комисията „Годишен обзор на растежа за 2017 г.” СОМ(2016) 725 final.	
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4.20. ИСС подкрепя препоръката на ЕК институциите да положат повече усилия 
за координиране на обществените поръчки, за да постигнат икономии от 
мащаба, да подсилят административния си капацитет за възлагане, 
планиране и изпълнение, да ускорят развитието на електронните 
обществени поръчки, което би намалило риска от корупция и неравноправни 
условия за участниците. 

 

 

 

 

 

 

 

(п) 

проф. д-р Лалко Дулевски 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 


