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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално 

развитие да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 

предложения: 

1. приветства обявените от Комисията критерии, като изтъква факта, че 

предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки, са от дългосрочен 

характер и че многогодишните програми, финансирани от европейските структурни 

и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете) и насочени към справяне с тези 

предизвикателства, изискват сигурност и устойчивост и че поради тази причина 

честото препрограмиране следва да се избягва и следва да се отдава предпочитание 

на стабилността с цел засилване на предвидимостта и надеждността на програмите 

по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове; счита, че в 

краткосрочен план акцентът на специфичните за всяка държава препоръки (СДП) не 

следва да застрашава дългосрочните цели на европейските структурни и 

инвестиционни фондове, като се има предвид дългосрочното и ориентирано към 

резултати естество на европейските структурни и инвестиционни фондове и 

годишният цикъл на европейския семестър; изразява надежда, че Комисията и 

Съветът ще бъдат много предпазливи при искането за препрограмиране на 

средствата или спирането на плащанията за програмите, съгласно принципа на 

солидарност на ЕС, който е изразен отчасти чрез механизма на дела на 

финансирането от ЕС и който следва да остане основен принцип на политиката на 

ЕС; 

2. подчертава факта, че за постигане на максимално въздействие върху растежа, 

развитието, сближаването и създаването на работни места и за преодоляване на 

новите социални и икономически предизвикателства, при тяхното появяване 

инвестициите, подпомагани от европейските структурни и инвестиционни фондове, 

следва да се осъществяват в условията на стабилна макроикономическа рамка; 

припомня обаче, че отпускането на средства по европейските структурни и 

инвестиционни фондове се основава на специфични критерии за допустимост, 

свързани със степента на развитие на регионите на ЕС, и поради това решенията за 

препрограмиране или спиране, основани на други критерии, могат да бъдат 

несъвместими с целта на тези фондове; 

3. посочва, че в някои случаи препрограмирането или спирането, както са 

регламентирани в член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР), 

биха могли да застрашат постигането на целите на европейските структурни и 

инвестиционни фондове във всички държави членки и особено в тези, които са 

изправени пред дълбоки макроикономически и социални неравновесия; призовава 

Комисията да използва този механизъм само когато държавите членки системно не 

предприемат ефективни действия в отговор на искане от нейна страна за 

препрограмиране и когато има сериозни доказателства, че препрограмирането би 

могло да окаже значително пряко въздействие върху потенциала на програмата за 

създаване на работни места; подчертава, че Комисията следва да докаже, че 

промените не оказват отрицателно въздействие върху целите за заетостта и 
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социалните въпроси, както е предвидено от държавите членки; призовава 

Комисията да извършва оценка на въздействието върху равнището на безработица и 

икономическото развитие в засегнатите държави; подчертава, че всяка програма с 

дългосрочни положителни последици, свързани със социалните инвестиции, следва 

да остане непокътната; 

4. счита за контрапродуктивно спирането на финансирането от ЕС за подпомагане на 

образованието, обучението и създаването на заетост, ако това финансиране постига 

своите цели; поради тази причина призовава Комисията да бъде изключително 

предпазлива при прилагането на първата част на член 23 от РОР за всички програми 

по всяка от тематичните цели на ЕСИ фондовете, по-специално тематични цели (8), 

(9) или (10), или на целите за заетост и социалните цели на стратегията „Европа 

2020“ и да придружава всяко изменение на програмите по линия на европейските 

структурни и инвестиционни фондове със съответните гаранции, че се зачитат 

целите за социално сближаване; изисква от Комисията да бъде строго ангажирана с 

прилагането на минималния дял на ЕСФ, предвиден в член 92, параграф 4 от РОР; 

5. призовава Комисията да предприема пропорционални мерки и да отчита 

икономическата и социалната обстановка в държавите членки с цел избягване на 

спирането на бюджетните кредити за поети задължения или плащания, предвидени 

във втората част на член 23 от РОР, когато държавите членки са включени в 

ситуациите, описани в букви а) — д) от параграф 1 от приложение III към РОР; 

призовава Комисията да прави всеки път оценка на въздействието от спирането 

върху безработицата и да полага усилия за смекчаване на евентуалните нежелани 

последици за засегнатото население; 

6. призовава Комисията, при прилагане на член 23 от РОР, да създава условия за 

прозрачен, ефективен и демократичен процес на вземане на решения, който да бъде 

прилаган последователно, в съответствие с член 23, параграф 15 от РОР, който ще 

включва въвеждането на система за ранно предупреждение, така че съответната 

държава да бъде информирана относно възможността за започване на процедурата 

за препрограмиране веднага след публикуването на специфичните за всяка държава 

препоръки, и да позволява на Парламента, въз основа на формализиран процес, да 

бъде информиран на всички етапи относно приемането на исканията за 

препрограмиране или относно всички предложения и решения за спиране на 

бюджетните кредити за поети задължения или за плащания; 

7. призовава Комисията да установи график за премахване на спирането по член 23, 

параграф 8 от РОР. 
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