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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 

включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че бюджетът за 2015 г. трябва да изиграе ключова роля за увеличаване 

на приноса на Съюза за растежа и работните места, със специален акцент върху 

създаването на работни места за справяне с продължаващия проблем с младежката 

безработица в Съюза; 

2. отбелязва предлаганото от Комисията и Съвета цялостно увеличение в сравнение с 

предходната година на бюджетните кредити по функция 1 – Интелигентен и 

приобщаващ растеж; отбелязва освен това пропорционално още по-високите 

увеличения по функция 1а – Конкурентоспособност за растеж и заетост; 

3. отбелязва, че предложението на Комисията предвижда увеличаване на бюджетните 

кредити за поети задължения по функция 1б – Икономическо, социално и 

териториално сближаване, до равнището на маржа; изразява съжаление обаче 

относно намаляването на бюджетните кредити за плащания по посочената функция, 

влошено още повече от допълнителните съкращения, предложени от Съвета;  

4. твърдо вярва, че финансирането от ЕС, особено това в рамките на инициативата за 

младежка заетост, не следва да се използва за субсидиране на национални подходи, 

а следва да се използва за предоставяне на допълнителна подкрепа за младите хора 

по начин, който допълва и засилва ефекта на националните програми; 

5. счита, че финансирането от ЕС следва да бъде насочено към области, които 

подпомагат МСП, микропредприятията и растежа на стопанската дейност; 

същевременно признава, че малките предприятия особено се нуждаят от намаляване 

на националното регулиране; счита, че програмите на ЕС не трябва да водят до 

отлагане на необходимите структурни реформи на национално равнище; 

6. настоятелно приканва Комисията да уреди незабавното изплащане на неизплатените 

искания във връзка със завършването на програмите, финансирани от Европейския 

социален фонд (ЕСФ), за да се гарантира, че предоставените за 2015 г. средства ще 

се използват за финансиране на нови проекти по линия на ЕСФ и да се избегне 

демотивиращия ефект на забавянето на плащанията върху националното 

предварително финансиране на нови операции в държавите членки; 

7. подчертава значението на достатъчното финансиране и доброто бюджетно 

управление на програмите в рамките на Многогодишната финансова рамка за 

периода 2014 ‒ 2020 г., които имат за цел борба с безработицата, бедността и 

социалното изключване, като инициативата за младежка заетост, Европейския фонд 

за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), различните оси на Програмата за 

заетост и социални иновации (EaSI) и Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица (FEAD); взема предвид по отношение на последния 

бюджетните кредити окончателно приети в коригиращия бюджет № 3/2014; 
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8. призовава Комисията и държавите членки да използват напълно финансовите 

средства, предназначени за подкрепа на безработните млади хора; припомня 

политическото споразумение, свързано с Многогодишната финансова рамка 

2014 ‒ 2020 г., за предварително захранване на фондовете по линия на 

Инициативата за младежка заетост, както и съответните суми, планирани по линия 

на Европейския социален фонд за предоставяне на необходимата помощ през 

първите години на програмния период; приветства факта, че с предложените цифри 

Комисията и Съветът спазват това споразумение; изразява своите опасения във 

връзка с капацитета за усвояване на някои държави членки по отношение на 

инициативата за младежка заетост; припомня, че според Регламент (EС, Евратом) 

№ 1311/2013 на Съвета1, оставените налични маржове под таваните на МФР за 

бюджетните кредити за поети задължения за годините 2014 – 2017 съставляват Общ 

марж на МФР за поети задължения, които да бъдат предоставени над таваните, 

установени в МФР, за годините 2016 – 2020 за цели на политиката по отношение на 

растежа и заетостта, по-специално младежката заетост; 

9. подчертава факта, че за осъществяването на дългосрочни и ефективни промени на 

пазара на труда е необходимо да бъдат осигурени благоприятни условия за 

създаване и развитие на МСП, които създават 65% от цялата заетост в ЕС и 

следователно призовава Европейската комисия и държавите членки да обезпечат 

ефикасността на финансирането на програмите в подкрепа на МСП, включително 

предприятията от социалната икономика, социалното предприемачество и 

финансирането на стартиращи предприятия; 

10. призовава Комисия да приеме без отлагане оперативните програми по Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, изготвени от държавите 

членки и да представи делегирани актове и актове за изпълнение в рамките на 

Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица; 

11. призовава за увеличаване на финансирането на EURES, тъй като този инструмент 

играе важна роля в трансграничната мобилност, свързана със заетостта и 

следователно може да допринесе в борбата срещу безработицата в Европа; 

12. предлага стартирането на пилотен проект за електронна европейска работническа 

карта с цел проучване на ползите от нейното въвеждане и, ако е целесъобразно, 

предоставяне на разположение на защитен срещу подправяне европейски 

електронен документ, съдържащ социалноосигурителни данни на работника; 

обхватът на посочената карта се различава от този на европейската 

здравноосигурителна карта и той не следва да се смесва с нея; като основа за 

пилотния проект и за придобиване на необходимите за пилотния проект знания, 

Комисията следва да започне сравнително проучване относно различните социално 

осигурителни системи в рамките на 28-те държави ‒ членки на ЕС; 

13. предлага стартирането на пилотен проект в областта на горивната/енергийната 

бедност с цел оценка на въздействието на икономическата и финансовата криза 

върху енергийната бедност в Съюза, като се обръща специално внимание на 

                                                 
1  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на 

многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884). 
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държавите членки, в които досега този въпрос все още не е проучен и/или не са 

били предприети съответните мерки в областта на политиката;  

14. предлага стартирането на подготвително действие, озаглавено „Към работни места 

без азбест в Европейския съюз“ за осигуряване на инструменти за проверка за 

материали, съдържащи азбест и регистрирането им в съответствие с член 11 от 

Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1 и за разработване 

на пътна карта за цялостно прочистване на работните места от азбест, като 

същевременно се гарантира информираността на обществеността относно риска и 

необходимостта от предприемане на действия и на равнището на работните места; 

действието следва да се вписва в една бъдеща стратегия за забрана на всички форми 

на азбест и всякакви употреби на азбестови влакна, включително подходящи 

експортни изисквания в съответствие с Регламент (ЕО) №1013/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета2 и като се вземе предвид принципа на близост, формулиран в 

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета3, тъй като азбестът 

продължава да е отговорен на значителен брой заболявания, свързани с излагане на 

азбестови влакна; 

15. предлага стартирането на подготвително действие за Подкрепа за активното 

приобщаване на мигрантите в неравностойно положение с цел оценка на ползите и 

проверка на възможностите за създаване на местни центрове за социална и 

икономическа интеграция. 

                                                 
1  Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година 

относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа (OВ L 

330, 16.12.2009 г., стр. 28). 
2  Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно 

превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1). 
3  Директива 2008/98/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно 

отпадъците (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3). 
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