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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 25 юли 2013 г. Комисията прие предложение за регламент на Европейския 
парламент и Съвета за изменение на Общия регламент за структурните фондове и 
Кохезионния фонд1, което променя финансовото разпределение за Франция, Италия и 
Испания от ЕСФ. Това се прави с цел да се разрешат някои въпроси, произтичащи от 
окончателния резултат от преговорите по МФР за периода 2014 – 2020 г., който засяга 
съответните държави членки. 

Предлага се да се добави бюджетен кредит в размер на 150 милиона евро към поетите 
по ЕСФ задължения за 2013 г. за Франция, Италия и Испания, с цел да се обърне 
внимание на специфичния въпрос на безработицата, особено сред младите хора, и на 
социалното изключване. За да се осигури ефективността на увеличението на 
бюджетните кредити и да се улесни изпълнението на програмите, Комисията взе 
предвид способността за усвояване на заинтересованите държави членки по отношение 
на двете цели на фонда: цел „Сближаване“ и цел „Регионална конкурентоспособност и 
заетост“. 

Разликата ще бъде предоставена от средствата за периода 2007 – 2013 г., като сумите са 
на разположение посредством инструмента за гъвкавост и останалия марж по бюджета 
за 2013 г.2

Препоръките на докладчика относно мобилизирането на инструмента за осигуряване на 
гъвкавост ще бъдат представени в неговия проектодоклад относно предложението за 
решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на инструмента 
за осигуряване на гъвкавост, изготвени успоредно с настоящото становище.

Настоящото предложение превежда това увеличение на бюджетните кредити в 
правното основание, като изменя член 18 относно глобалните средства, член 19 
относно наличните средства за цел „Сближаване“, член 20 относно наличните ресурси 
за цел „Регионална конкурентоспособност и заетост“ и член 75 на бюджетните 
задължения, както и приложение I относно годишното разпределение на бюджетните 
кредити за поети задължения и приложение II относно критериите и методологията за 
разпределение на средствата.

Като взе предвид специалните усилия, необходими за справяне с безработицата, и по-
специално младежката безработица, и с бедността и социалното изключване в 
съответните държави членки, особено в контекста на настоящата икономическа криза, 
докладчикът подкрепя предложението на Комисията и препоръчва неговото одобрение. 

Като се има предвид, че тези бюджетни кредити за поети задължения се отнасят до 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна 
на Регламент (EO) № 1260/1999 (ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25).
2 Предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на Инструмента за 
гъвкавост, COM(2013) 559 и Проекта на коригиращ бюджет № 7 към Общия бюджет за 2013 г. 
COM(2013) 557.
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2013 г. и че съществуващите средства за Франция, Италия и Испания от ЕСФ са изцяло 
ангажирани в бюджета на ЕС, докладчикът подчертава, че настоящият регламент 
следва да влезе в сила в най-кратък срок.

******

Комисията по бюджети призовава водещата комисия по регионално развитие да 
предложи на Парламента да приеме своята позиция на първо четене, като одобри 
предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на финансовите 
средства, отпуснати за някои държави членки от Европейския социален фонд.
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