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ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Европейският социален фонд (ЕСФ) е създаден съгласно Римския договор
с цел подобряване на мобилността на работниците и на възможностите
за заетост. Впоследствие неговите задачи и оперативни правила бяха
преразгледани, за да отразят промените в състоянието на икономиката и
заетостта в държавите членки, както и развитието в политическите приоритети,
определени на равнището на ЕС.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Член 46, буква г), член 149, член 153, параграф 2, буква а), член 164, член 175,
параграф 3 и член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

ЦЕЛИ

Целта на Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) е да се подпомогнат
държавите членки да се справят с кризата, предизвикана от пандемията от
COVID-19, да се постигнат високи равнища на заетост и справедлива социална
закрила, както и да се развие квалифицирана и стабилна работна сила, готова
за преход към екологична и цифрова икономика. ЕСФ+ е основният инструмент
на ЕС, предназначен за инвестиции в хората.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Предходни програмни периоди
ЕСФ е първият структурен фонд. През ранния период, до 1970 г., от този фонд
се възстановяват 50% от разходите на държавите членки за професионално
обучение и от надбавките за пренастаняване на работници, засегнати от
преструктуриране на икономиката. Общо през този период фондът е подпомогнал
над два милиона души. През 1971 г. с решение на Съвета средствата
на Фонда бяха значително увеличени, а през 1983 г. нова реформа съгласно
Решение 83/516/ЕИО на Съвета промени основния фокус на фонда, като
го насочи към борбата с младежката безработица и подпомагането на най-
нуждаещите се региони. Чрез включването в Договора за създаване на
Европейската общност на целта за икономическо и социално сближаване
в рамките на Общността Единният европейски акт (1986 г.) подготвя почвата за
всеобхватна реформа, насочена най-вече към въвеждане на координиран
подход в планирането и функционирането на структурните фондове. Договорът
от Маастрихт разширява обхвата на подкрепата от ЕСФ, така че да бъде
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включено „адаптиране към промените в промишлеността и в производствените
системи“. Равнището на финансиране, определено за икономическо и социално
сближаване през следващия програмен период (1994—1999 г.), бива удвоено.
Като част от „Програма 2000“ цялостната рамка на структурните фондове
за програмния период 2000—2006 г. бива опростена. На ЕСФ, с бюджет
от 60 милиарда евро, е възложена двойна отговорност да допринася както за
политиката на сближаване, така и за прилагането на Европейската стратегия
за заетост (ЕСЗ) (2.3.3). Той също така се съфинансира от инициативата
на Общността EQUAL, чийто фокус е върху подкрепата на новаторски
транснационални проекти, имащи за цел преодоляване на дискриминацията и на
неблагоприятното положение на пазара на труда.
За програмния период 2007—2013 г. остават само три структурни фонда:
ЕСФ, Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионният
фонд. Съвместно те имат за задача постигане на целите на сближаването
(с разпределени 81,5% от средствата), регионалната конкуренция и заетостта
(с разпределени 16% от средствата) и териториалното сътрудничество (2,5% от
средствата).
Средствата от структурните фондове се разпределят сред държавите членки
в съответствие с формула, която отчита броя (и гъстотата) на населението,
просперитета на региона, безработицата и равнищата на образование.
Преговорите за това се водят от държавите членки едновременно с преговорите
по многогодишната финансова рамка (МФР) за даден период. Една от основните
характеристики на структурните фондове е принципът на допълняемост, съгласно
който държавите членки не могат да използват структурни фондове, за да
заместят вътрешните си разходи, които така или иначе са планирали.
През периода 2007—2013 г. ЕСФ, заедно с другите финансови инструменти на
европейската политика на сближаване, изигра ключова роля в Европейския план
за действие за възстановяване, приет от Европейския съвет през декември 2008 г.
Б. Програмен период 2014—2020 г.
1. Пет структурни фонда, управлявани по общи правила
Петте европейски структурни и инвестиционни фонда за програмния период
2014—2020 г., т.е. ЕФРР, ЕСФ, Кохезионният фонд, Европейският земеделски
фонд за развитие на селските райони и Европейският фонд за морско
дело и рибарство, се управляват по набор от общи правила, определени
в Регламент (ЕС) № 1303/2013 от 17 декември 2013 г.. В допълнение към това
отделни регламенти за всеки от фондовете определят областите на интервенция
и други подробни правила. В Регламент (ЕС) № 1304/2013 от 17 декември 2013 г.
се определя мисията на ЕСФ, обхватът на предоставяната от него подкрепа,
специфичните разпоредби и видовете допустими разходи, за които може да бъде
предоставено подпомагане.
С бюджет от 74 милиарда евро (в сравнение с планираната сума от 75 милиарда
евро за периода 2007—2013 г.) ЕСФ съфинансира национални или регионални
оперативни програми, чието осъществяване протича през седемгодишния период
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на МФР за периода 2014—2020 г. и които се предлагат от държавите членки и се
одобряват с решение на Комисията.
Той е съсредоточен върху следните четири тематични цели:
— насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността

на работната сила;

— насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и
дискриминацията;

— инвестиции в образованието, обучението, включително професионалното
обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот;

— повишаване на институционалния капацитет на публичните органи и
заинтересованите страни и ефективна публична администрация.

Ролята на ЕСФ бе засилена за периода 2014—2020 г. чрез въвеждането на правно
обвързващ минимален дял от 23,1% от общото финансиране за сближаване.
Всяка година фондът помагаше на около 10 милиона души да намерят работа
или да подобрят уменията си, за да могат да си намерят работа в бъдеще.
2. Европейският социален фонд и инициативата за младежка заетост
Регламентът за ЕСФ включва Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) с общ
бюджет 8,8 милиарда евро за периода 2014—2020 г. (6,4 милиарда евро,
увеличени с 2,4 милиарда евро през 2016 г.). Тя се финансира от три източника:
средства, отпуснати на държавите членки по ЕСФ, предназначен за целта бюджет
на ЕС и национално съфинансиране на дела на ЕСФ. Инициативата подкрепя
млади хора, които не работят, не учат и не се обучават никъде (NEET), в региони,
в които младежката безработица е над 25%.
3. COVID-19 и нашествието в Украйна
През април 2020 г. Комисията стартира два пакета от мерки: Инвестиционна
инициатива в отговор на коронавируса и Инвестиционната инициатива в отговор
на коронавируса плюс за мобилизиране на структурните фондове на ЕС в отговор
на кризата. Парламентът и Съветът приеха бързо двете предложения. Не бяха
предоставени нови финансови ресурси на ЕС, но се допуска максимална
гъвкавост при използването на съществуващите неизразходвани ресурси
там, където те са най-необходими. Държавите членки могат да прехвърлят
финансиране между фондове, региони и теми и по изключение се разрешава
100% съфинансиране за периода 2020—2021 г. През май 2020 г. Комисията
предприе последващи действия във връзка с предложението относно REACT-EU
(Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа),
което ще осигури допълнителни инвестиции в размер на 55 милиарда евро
чрез ЕФРР, ЕСФ и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица (ФЕПНЛ). ЕСФ изигра първостепенна роля в непосредствения отговор
на кризата, свързана с COVID-19, като мобилизира 1,4 милиарда евро пряка
подкрепа, при което общият размер на подкрепата вероятно ще бъде по-висок.
Средствата се използват за подпомагане на социалните услуги, за поддържане на
заетостта в засегнатите сектори, включително чрез схеми за работа с намалено

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg


Справочник за Европейския съюз - 2023 4
www.europarl.europa.eu/factsheets/bg

работно време, за защита на уязвимите групи и за финансиране на заплатите на
здравния персонал, ИТ оборудването и личните предпазни средства.
С пакетите Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE,
април 2022 г.) и CARE плюс (април 2022 г.) с които се изменят общите правила
и регламентът за ФЕПНЛ, се добавя допълнителна гъвкавост към политиката на
сближаване за периода 2014—2020 г., като се отчита спешната необходимост
от справяне с миграционните предизвикателства, произтичащи от военното
нашествие на Русия.
В. Програмен период 2021—2027 г.
1. Регламент за общоприложимите разпоредби за периода 2021—2027 г.
На 29 май 2018 г. Комисията прие предложението за Регламент за
общоприложимите разпоредби (РОР) за периода 2021—2027 г. РОР беше
изменен с предложение на Комисията от 14 януари 2020 г., за да се включи
Фондът за справедлив преход (ФСП), а на 28 май 2020 г., след избухването
на COVID-19, бяха предложени допълнителни изменения. РОР беше приет от
Парламента на второ четене на 23 юни 2021 г. Окончателният акт беше подписан
на 24 юни (Регламент (ЕС) 2021/1060).
В РОР се определят финансовите правила за осем фонда, които са
под споделено управление, т.е. ЕСФ+, ЕФРР, Кохезионния фонд, Фонда
за справедлив преход, Европейския фонд за морско дело, рибарство и
аквакултури (ЕФМДРА), фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“
и инструмента за управление на границите и визите. В него също така се
определят общоприложимите разпоредби, отнасящи се за първите пет посочени
фонда, включително ЕСФ+. РОР обаче не се прилага за направлението на ЕСФ+
„Заетост и социални иновации“, тъй като то е под пряко и непряко управление.
2. ЕСФ+
На 2 май 2018 г. Комисията представи предложението си за следващата
многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021—2027 г. Предложението
включва обновен ЕСФ+ с бюджет от 101 милиарда евро. ЕСФ+ ще обедини ЕСФ,
ИМЗ, ФЕПНЛ, Програмата на ЕС за заетост и социални иновации и Европейската
програма в областта на здравето. В контекста на кризата, предизвикана от
COVID-19, Комисията обяви, че в следващата МФР ще бъде въведена отделна
здравна програма: програма „ЕС в подкрепа на здравето“. На 28 май 2020 г.,
като част от преразгледаната МФР за периода 2021—2027 г. и пакета за
възстановяване, Комисията публикува изменено предложение за регламента
за ЕСФ+, което не включваше здравната програма в обхвата си. Парламентът
приключи позицията си на първо четене на 4 април 2019 г. и прие позицията
си на второ четене на 8 юни 2021 г. Окончателният акт беше подписан на
24 юни (Регламент (ЕС) 2021/1057). Общият бюджет за ЕСФ+ възлиза на почти
99,3 милиарда евро.
Конкретните цели на ЕСФ+ включват:
— подкрепа за политиките в областта на заетостта и трудовата мобилност,

образованието и социалното приобщаване, а именно чрез подпомагане
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на изкореняването на бедността, като по този начин се допринася за
прилагането на Европейския стълб на социалните права;

— подкрепа за цифровия и екологичния преход, създаването на работни места
чрез умения за интелигентна специализация и подобряване на системите за
образование и обучение;

— подкрепа за временни мерки при изключителни или необичайни
обстоятелства (напр. финансиране на схеми за работа с намалено работно
време, без да се изисква те да се съчетават с активни мерки, или
предоставяне на достъп до здравеопазване, включително за хора, които не
са непосредствено социално-икономически уязвими).

Разпоредбите за ЕСФ+ включват следното:
— Всички държави членки трябва да предвидят мерки за справяне

с младежката безработица в своите разходни програми. В държавите
членки, в които броят на незаетите с работа, учене или обучение младежи
е над средния за ЕС, 12,5% от фонда ще бъдат изразходвани за борба
с младежката безработица;

— Най-малко 25% от бюджета трябва да се изразходват за насърчаване
на социалното приобщаване, включително интеграцията на граждани на
държави извън ЕС;

— Най-малко 3% от бюджета трябва да се изразходват за продоволствени
помощи и основно материално подпомагане за най-нуждаещите се лица;

— Всички държави членки трябва да заделят подходящ размер от своите
средства по ЕСФ+ за прилагането на Европейска гаранция за децата чрез
целенасочени действия за борба с детската бедност. Държавите членки,
в които равнището на детска бедност е над средното за ЕС, трябва да
използват най-малко 5% от своите средства по ЕСФ+ за справяне с този
проблем;

— Трябва да се задели подходящо финансиране за изграждане на капацитет
за социалните партньори и гражданското общество в държавите членки и
следва да бъдат разпределени най-малко 0,25% от фонда, когато това се
изисква от специфичните за всяка държава препоръки;

— Член относно зачитането на основните права, в който се подчертава, че
всички операции следва да се избират и изпълняват в съответствие с Хартата
на основните права на Европейския съюз.

За да се възползва от финансирането по политиката на сближаване, всяка
държава членка трябва да изготви споразумение за партньорство. Това
е стратегически документ за програмиране на инвестициите, в който се определят
плановете на националните органи за начините, по които да използват ЕФРР,
ЕСФ +, Кохезионния фонд, ФСП и ЕФМДРА. Той включва индикативното годишно
разпределение на финансовите средства за всяка програма. Към днешна дата
(12 септември 2022 г.) Комисията е приела споразумения за партньорство
от 20 държави членки за програмния период 2021—2027 г.
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3. Инструменти за интеграция на пазара на труда, допълващи ЕСФ+
В МФР за периода 2007—2013 г. Европейският фонд за приспособяване
към глобализацията (ЕФПГ) бе създаден като инструмент на политиката на
конкурентоспособност, а не на политиката на сближаване, с цел да бъдат
подкрепени работниците, уволнени в резултат на големи структурни промени в
световната търговия, предизвикани от глобализацията. Докато ЕСФ+ подкрепя
програми, насочени към постигането на дългосрочни структурни цели за
задържане на хората на работните им места или реинтегрирането им на пазара
на труда, ЕФПГ реагира на конкретни спешни ситуации, като например масови
уволнения на работници вследствие на глобализацията за ограничен период от
време.
С оглед на икономическата и финансова криза Регламентът за ЕФПГ
(Регламент (ЕО) № 1927/2006) бе временно изменен в края на 2011 г., за да се
отговори на настъпилите в резултат на тази криза уволнения, като предвиждаше
дялове на съфинансиране между 50% и 65%. Тази промяна беше пренесена
в Регламента за ЕФПГ за периода 2014—2020 г. (Регламент (ЕС) № 1309/2013)
и ЕФПГ обхваща съкращения в резултат на глобални финансови и икономически
кризи в допълнение към съкращенията, произтичащи от глобализацията.
За периода 2014—2020 г. обхватът беше също разширен, така че да включва нови
категории бенефициери, като например самостоятелно заети лица, временни
работници и работници на срочни трудови договори. С оглед на евентуален твърд
Брексит Регламентът за ЕФПГ беше изменен през 2019 г., за да се помогне на
работниците и самостоятелно заетите лица в останалите 27 държави – членки на
ЕС, които биха загубили работата си, ако Обединеното кралство се оттегли без
споразумение (Регламент (ЕС) 2019/1796).
На 30 май 2018 г. Комисията предложи нов, преразгледан ЕФПГ за периода
след 2020 г. с максимална годишна сума от 200 милиона евро (по цени
от 2018 г.) извън таваните на МФР за периода 2021—2027 г. Предложението
разширява обхвата, така че да включва работниците, загубили работата си
поради преструктуриране в резултат на прехода към нисковъглеродна икономика,
на автоматизация или цифровизация, и снижава прага за активиране на ЕФПГ от
500 на 250 съкращения.
На 27 май 2020 г. в рамките на Плана за възстановяване на Европа Комисията
предложи максималният годишен размер да бъде увеличен на 386 милиона
евро На 27 януари 2021 г. комисията на ЕП по заетост и социални въпроси
одобри текст, по който беше постигнато съгласие на ранен етап на второ четене
в рамките на междуинституционалните преговори, и поиска по-специално прагът
за съкратените работници да бъде намален от 250 на 200. Парламентът одобри
текста на второ четене на 27 април, а окончателният акт беше подписан на
28 април (Регламент (ЕС) 2021/691). За периода 2021—2027 г. годишният бюджет
на ЕФПГ е 210 милиона евро;
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РОЛЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Влиянието на Парламента върху ЕСФ нараства с времето. Съгласно Договора от
Маастрихт той трябва да даде одобрението си за общите разпоредби, уреждащи
фондовете. След влизането в сила на Договора от Лисабон при приемане на
общи правила се прилага обикновената законодателна процедура. Парламентът
разглежда ЕСФ като най-важния инструмент на ЕС за борба с безработицата.
Поради това той винаги е подкрепял стремежа към ефективно функциониране на
фонда и е призовавал за по-опростено законодателство и процедури, за да се
подобри ефективността и качеството на подпомагането от ЕСФ.
В хода на времето Парламентът постепенно разшири обхвата на ЕСФ, така че в
него да бъдат включени усилията за борба с неравенството между половете и с
дискриминацията и социалното изключване, като се улесни достъпът до заетост
за уязвимите групи. Парламентът подкрепи предложението на Комисията относно
приноса на ЕСФ за справяне с икономическата криза и в своята резолюция
от 7 октомври 2010 г. призова за укрепването на ЕСФ като основна двигателна
сила за изпълнението на целите на „Европа 2020“.
Благодарение на Парламента през програмния период 2014—2020 г. ЕСФ
разполагаше с 23,1% от общите средства за финансиране на сближаването,
а 20% от средствата, отпуснати на всяка държава членка по ЕСФ, трябваше да
бъдат използвани за социално приобщаване.
След притока на бежанци, започнал през 2014 г., в своята резолюция от 5 юли
2016 г. Парламентът отбеляза, че професионалната интеграция е основно
средство за постигане на социално приобщаване, и подчерта възможността да се
използва ЕСФ за мерки, имащи за цел улесняване на интегрирането на бежанците
на европейските пазари на труда. Комисията взе предвид тази загриженост
в предложението си за ЕСФ+ за периода 2021—2027 г., като добави конкретно
посочване на мигрантите и тяхното интегриране на пазара на труда сред целите
на ЕСФ+.
Освен това за ЕСФ+ за периода 2021—2027 г. измененията на Парламента
включват заделяне на повече средства за продоволствена и материална помощ,
подходящо финансиране за изграждане на капацитет за социалните партньори и
предпазни мерки, за да се гарантира, че проектите, финансирани със средства
на ЕС, зачитат изцяло основните права.

Monika Makay
09/2022
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