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На 2 септември 2011 г. Съветът, а на 5 октомври Европейският парламент решиха, 
в съответствие с член 177 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 
да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои 
разпоредби относно финансовото управление за определени държави-членки, 
които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата си 
стабилност или са застрашени от такива затруднения“ 
COM(2011) 482 окончателен - 2011/0211(COD). 

 
На 20 септември 2011 г. Бюрото на Комитета възложи на специализирана секция 
„Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ да подготви работата 
на Комитета по този въпрос. 
 
Предвид неотложното естество на работата, на 475-ата си пленарна сесия, проведена на 
26 и 27 октомври 2011 г. (заседание от 27 октомври), Европейският икономически и социален 
комитет реши да определи г-н Smyth за главен докладчик и прие настоящото становище с 
88 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 ЕИСК отбелязва предложението на Комисията за изменение на Регламент № 1083/2006 

за увеличаване на плащанията за засегнатите от кризата страни, които са получили 
финансова подкрепа от Европейския механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС) 
или от Механизма за подкрепа на платежния баланс (ППБ) за периода, в който участват 
в тези механизми за подпомагане, но без да се увеличава общата сума в рамките на 
политиката на ЕС за сближаване за периода 2007-2013 г. 

 
1.2 ЕИСК одобрява предложението. 
 
1.3 Все пак ЕИСК изразява съжаление, че след съобщението си „Приносът на 

регионалната политика за интелигентен растеж в рамките на стратегия 
„Европа 2020“ COM(2010) 553 Комисията не е направила още една стъпка напред и не 
е предложила механизъм на ЕС за финансиране на 100% на проекти, свързани с 
иновации и НИРД, които биха били от полза най-вече за МСП и които ще допринесат 
за постигане на някои от целите на стратегията „Европа 2020“. 
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2. Обосновка 
 
2.1 Според предложението на Комисията понастоящем изискваното съфинансиране по 

проекти в рамката на политиката на ЕС за сближаване ще бъде намалено за 
шест страни от тези, които участват в механизмите ЕМФС и ППБ. По този начин те ще 
трябва да осигурят по-малко национални средства за финансиране, което в период, 
когато националните бюджети са подложени на сериозен натиск, би допринесло 
значително за възвръщане на тези разстроени икономики обратно към растеж. 

 
2.2 Комитетът изразява съгласие, че е жизненоважно да се повишават благосъстоянието и 

конкурентоспособността на държавите-членки, които са най-силно засегнати от 
кризата, и затова подкрепя горепосоченото предложение. 

 
2.3 През октомври 2010 г. Комисията прие съобщението си „Приносът на регионалната 

политика за интелигентен растеж в рамките на стратегия „Европа 2020“ 
(COM(2010) 553), в което ясно заявява значението на развиването на иновациите и 
научноизследователската дейност навсякъде в ЕС и подчертава ролята на регионалната 
политика за това. В съобщението още се изтъква, че финансирането, досега осигурено 
за иновациите, се усвоява с относително бавен темп. Следователно настоящото 
предложение представлява пропусната възможност, тъй като не позволява 
иновативните проекти да се финансират на 100% от ЕС, което би било особено полезно 
за МСП. 
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