
           

РАМКОВА ПОЗИЦИЯ 

 
ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО: Публична консултация на Европейската комисия във връзка с 
бъдещата Стратегия ЕС2020. 
 
МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН НОМЕР НА ДОСИЕ: COM(2009)647 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 

Предварителна кратка информация по въпроса. 

В края на месец ноември миналата година Европейската комисия стартира обществена 
консултация по проекта на стратегия за икономическо развитие на ЕС до 2020 г. 
Стратегията придоби известност като „ЕС 2020” и е нова стратегия в продължение на 
дневния ред от Лисабон за превръщането на ЕС в по-модерна, конкурентоспособна и 
зелена социална пазарна икономика.  

На 27 януари 2010 г. в Министерство на финансите се проведе работна среща – 
дискусия на тема „ЕС 2020 – новите предизвикателства пред икономиката на ЕС”, 
където представители на правителството, социалните партньори и неправителствения 
сектор дискутираха следните теми – обхват на стратегията, ролята на социалните 
партньори и местните власти в изпълнението на бъдещата стратегия, както и нейното 
финансиране. 

По време на неформалния Европейски съвет на 11 февруари 2010 г., въпросът беше 
обсъден от държавните/правителствените ръководители на държавите-членки, които са 
се обединили около необходимостта от концентриране върху ограничен брой 
приоритети в рамките на новата стратегия. Значителна част от дискусията беше 
посветена и на механизма за прилагане на стратегията и осъществяването на контрол. 

Очаква се по време на Европейския съвет на 26 и 27 март 2010 г. да бъде представена 
Комуникация на ЕК по Стратегията „ЕС 2020”, след което на заседанието си през месец 
юни т.г. Европейският съвет ще утвърди новата стратегия. 

ТЕКСТ НА РАМКОВАТА ПОЗИЦИЯ:  

България счита, че новата стратегия следва да запази фокуса върху устойчивия растеж 
и заетостта, като тези приоритети бъдат адаптирани с цел да се обхванат някои от 
актуалните предизвикателства, пред които е изправен Съюзът, а именно: 

- Как да се повиши потенциалът за растеж на икономиката, като в същото време се 
запази дългосрочната устойчивост на публичните финанси като предпоставка за 
успешен изход от настоящата криза.  

- Тъй като потенциалът на България в областта на „зелената енергия” е значим, но 
реализацията му изисква бързи, координирани и решими мерки за създаване на 
подходящи условия за инвестиции в областта на възобновяемата енергия и в 
разработването на оборудване за производство и пренос на „зелена енергия”, 
особено внимание следва да се обърне на политиките за „зелен растеж”, 
включително чрез стимулиране разкриването на нови работни места в „зелени 
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отрасли” и свързаното с тях развитие на инфраструктурата. Изследователските 
процеси за създаване на нови технологии, свързани с устойчивото опазване на 
околната среда, изискват повишени инвестиции в подготовката на специалисти в 
съответните области. 

- Наред с това, акумулирането и развитието на човешкия капитал е необходимо 
условие за осигуряване на висок и устойчив потенциален растеж в дългосрочен 
план и е сред факторите от съществено значение за развитие на икономика, 
основана на знанието. Образованието и обучението следва да бъдат социално 
отговорни за предоставяне на равен достъп до знания, умения и компетентности с 
цел осигуряване на устойчива трудова заетост. Във връзка с това, от особено важно 
значение е да се осигурят и гарантират всички условия (политически, финансово-
икономически, социални и др.) за превръщане на ученето през целия живот в 
работеща реалност.  

- С оглед преодоляване на последствията от сегашната криза считаме, че бъдещата 
Лисабонска стратегия трябва да включва мерките за фискална консолидация и 
стратегиите за изход от политиката на икономически стимули. Пенсионната 
реформа и реформите в сферата на образованието и здравеопазването следва да 
бъдат изведени като приоритетен фактор за осигуряване на устойчивост на 
публичните финанси и развитието на човешкия капитал в дългосрочен план.  

- Демографските проблеми, глобалната промяна на климата, дефицитът на 
енергийни източници, респективно енергийната ефективност, изхранването на 
населението на Земята, поставят съвършено нови предизвикателства пред 
образованието и науката. Активното инвестиране в човешкия капитал е и основа за 
осигуряване на квалифицирана работна сила в новите сектори и за новите работни 
места, които ще бъдат създадени след края на кризата. Това ще допринесе за 
недопускане на дефицит на работна сила и за още по-ефективно използване на 
човешкия потенциал на гражданите на ЕС за осигуряване на социалното включване 
и ограничаване на неравенството и бедността.  

- Целите на Лисабонската стратегия за пълна заетост, подобряване качеството на 
работа и производителността на труда, засилването на икономическата, социалната 
и териториалната кохезия остават релевантни и след 2010 г. 

Във връзка с по-доброто управление на стратегията:  

- Подкрепяме запазването на ежегодното отчитане на напредъка в изпълнението на 
целите на стратегията на национално ниво, като гаранция за динамично 
осъществяване на реформите и подобряване ангажираността на участниците в този 
процес.  

- Подкрепяме определянето на общи цели на европейско ниво, като важно остава 
дефинирането на амбициозни и в същото време реалистични и постижими 
специфични за всяка държава-членка национални цели, чието изпълнение да бъде 
преследвано през годините, с цел осигуряване на ангажираност към реформите. 

- Смятаме, че въвеждането на сравнения между държавите-членки (т.нар. 
бенчмаркинг) ще бъде от полза за успешното прилагане на реформите на 
национално ниво. 

- Също така считаме, че една обща, прозрачна и широко приета от всички държави-
членки рамка за оценка на напредъка, е от решаващо значение. Предлагаме 
оценката на напредъка по изпълнението на националните програми за реформи да 
се основава на ясна и базирана на факти методология.  

Подходът, основан на партньорство, е главната движеща сила и основен фактор за 
успеха на Лисабонската стратегия, и следователно трябва да продължи да се прилага на 
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всички нива – национално и особено на регионално ниво. В този смисъл отчитаме като 
въпрос от ключово значение засилване ролята на регионалните съвети, като изразяваме 
нашата готовност за по-тясно сътрудничество с Икономическия и социален съвет по 
темите, включени в обхвата на стратегията. 

България подкрепя засилване на външния аспект в новата стратегия ЕС 2020. Считаме, 
че е необходимо включването в ЕС2020 на мерки и действия за допълнително отваряне 
на европейската икономика към останалия свят, както и за по-нататъшна 
либерализация на международната търговия. 

 

 


