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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен 
контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. припомня, че 2018 г. беше предпоследната година от изпълнението на настоящата 
многогодишна финансова рамка (МФР) и че всички финансови програми вече са 
напълно оперативни;

2. отбелязва със загриженост, че исканията за плащане за значителна стойност са 
забавени и ще бъдат подадени през следващите години и че това е повлияло на 
използването на предварително финансиране и на неизпълнените поети 
задължения и ще окаже влияние върху нуждите от бюджетни кредити за 
плащания в началото на следващата МФР;

3. приветства факта, че през 2018 г. за първи път одитните органи съобщават за 
грешки, като използват обща методология, договорена между Комисията и 
държавите членки; отбелязва факта, че се наблюдава продължаващо подобрение 
на общия изчислен процент грешки за разходите, направени от бюджета на 
Съюза, през последните няколко години (4,4% през 2014 г.; 3,8% през 2015 г.; 
3,1% през 2016 г.; 2,4% през 2017 г. и 2,6% през 2018 г.;

Забележки във връзка с подфункция 1б от МФР „Икономическо, социално и 
териториално сближаване“.

Общи бележки

4. отбелязва, че Европейската сметна палата (ЕСП) констатира значително 
увеличение на исканията за плащане за европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИ фондове), които включват Европейския социален 
фонд, от държавите членки през 2018 г.; отбелязва същевременно, че за тези 
фондове усвояването на средствата продължава да бъде по-бавно от 
планираното — явление, което е допринесло за увеличаването на непогасените 
бюджетни задължения от европейските структурни и инвестиционни фондове; 

5. отбелязва със загриженост увеличението на изчисления процент грешки в 
областта на политиките „Икономическо, социално и териториално сближаване“ 
на 5,0%, който надвишава значително прага на същественост от 2%; 

6. потвърждава, че в тази област на политиката разходите на Съюза се 
характеризират с възстановяване на разходите, което включва по-сложни правила, 
отколкото в някои други области на политиката; подчертава, че това води до 
относително висок изчислен процент грешки в тази област на политиката, който 
се е увеличил с 3,0% в сравнение с предходната година; 

7. изразява също така загриженост, че според Европейската сметна палата ГД 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ в своята оценка на размера 
на риска (1,8% от разходите за 2018 г. в сферата на дейност на ГД „Трудова 
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заетост, социални въпроси и приобщаване“, или 247 млн. евро) е подценила 
равнището на нередности за 2018 г.;

8. отново подчертава и тази година необходимостта от предприемане на ефективни 
мерки за намаляване на тези източници на грешки, като същевременно се 
постигат високи резултати, и настоятелно призовава Комисията да изпълни бързо 
препоръките на ЕСП в тази област на политиката; 

EСФ

9. отбелязва, че що се отнася до Европейския социален фонд (ЕСФ), Инициативата 
за младежка заетост (ИМЗ) и Фондa за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), 3 програми по ЕСФ/ИМЗ за Обединеното 
кралство, Италия и Унгария и една програма по ФЕПНЛ за Италия са били 
прекъснати, което доведе до прекъсването на няколко плащания през 2018 г.; 
отбелязва, че са били изпратени 33 предупредителни писма до съответните 
държави членки;

ФЕПНЛ

10. припомня констатациите на Специален доклад № 05/2019 на ЕСП („ФЕПНЛ - 
Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица: ценен инструмент 
за помощ, но с все още неизяснен принос за намаляване на бедността“), и по-
специално заключението на ЕСП, че в допълнение към намаляването на бедността 
чрез хранителна помощ (което представлява 83% от бюджета на ФЕПНЛ), 
иновативните елементи в областта на социалната политика на ФЕПНЛ 
предоставят на държавите членки възможности за насърчаване на социалното 
приобщаване; 

11. отбелязва със загриженост, че поради ограниченията в неговия мониторинг 
приносът на ФЕПНЛ за намаляване на бедността не е установен и изразява по-
специално съжаление, че Комисията не разполага с данни, които да показват 
относителното значение на ФЕПНЛ в цялостната подкрепа за нуждаещите се лица 
в Съюза;

Борба с потенциални измами

12. припомня, че съгласно заключенията на Специален доклад № 06/2019 на 
Европейската сметна палата („Борба с измамите при разходването на средства на 
ЕС за сближаване: необходими са подобрения в разкриването, реакцията и 
координацията от страна на управляващите органи“), въпреки че подобренията в 
начина, по който управляващите органи определят рисковете от измами при 
използването на кохезионните фондове на Съюза (включително ЕСФ) и 
разработват превантивни мерки, управляващите органи трябва да засилят в още 
по-голяма степен разкриването, реакцията и координацията във връзка с борбата с 
измамите;
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Забележки относно подфункция 1а на МФР „Конкурентоспособност за растеж и 
работни места“

Общи бележки

13. припомня, че по-голямата част от разходите по подфункция 1А на МФР се 
управляват пряко от Комисията и се извършват под формата на безвъзмездна 
финансова помощ, отпускана на участващи в проекти бенефициери от публичния 
и частния сектор; 

14. отбелязва със задоволство, че изчисленият процент грешки в областта 
„Конкурентоспособност за растеж и работни места“ е 2,0%, което представлява 
значително намаление в сравнение с 2017 г. (4,2%) и 2016 г. (4,1%) и отбелязва, че 
повечето от грешките са свързани с разходите за научни изследвания, като 
грешките, свързани с други разходи, са ограничени;

Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации (ЗиСИ)

15. отбелязва, че според Комисията междинната оценка на Програмата на 
Европейския съюз за заетост и социални иновации показва, че нейните цели все 
още са актуални и че програмата е ефективна при достигането до съответните 
заинтересовани страни, като създава резултати и постига своите цели; отбелязва 
също така, че макар привидно трите оси („Прогрес“, „EURES“ и 
„Микрофинансиране и социално предприемачество“) да функционират 
независимо, бяха установени някои области, които биха могли да доведат до 
повишаване на ефективността („полезни взаимодействия“);

Агенции

16. отбелязва, че през 2018 г. Комисията приключи първата междусекторна оценка на 
агенциите на Европейската комисия, работещи в областта на политиката по 
заетостта и социалните въпроси (Европейската фондация за подобряване на 
условията на живот и труд (Eurofound), Европейския център за развитие на 
професионалното обучение (Cedefop), Европейската фондация за обучение (ETF) 
и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)), в 
допълнение към преразглеждането на регламента за създаването на трите 
тристранни агенции; отбелязва със задоволство, че оценката потвърждава 
уместността, ефективността, ефикасността, съгласуваността и добавената 
стойност на агенциите, както и необходимостта от засилване на 
сътрудничеството, за да се използват полезните взаимодействия;

Заключение

17. приветства факта, че през 2018 г. Комисията започна четири тематични оценки 
(относно подкрепата за младежката заетост, подкрепата от ЕСФ за заетостта и 
мобилността, подкрепата от ЕСФ за образованието и обучението и подкрепата на 
ЕСФ за социалното приобщаване);

18. признава, че препоръката на ЕСП, вследствие на която Комисията следва (във 
връзка с всички свои дейности) да използва термините „вложени ресурси“, 
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„крайни продукти“, „резултати“ и „въздействие“ последователно и в съответствие 
със своите насоки за по-добро регулиране, е приложена само в някои отношения и 
настоятелно призовава Комисията да се стреми към пълно прилагане на тази 
препоръка;

19. в по-общ план, изисква от Комисията да приложи възможно най-скоро всички 
неизпълнени препоръки на ЕСП и, в по-дългосрочна перспектива, да вземе 
предвид препоръките на ЕСП при изпълнението на действията по новия ЕСФ +, 
считано от 2021 г.


