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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. припомня, че икономическото, социалното и териториалното сближаване са 
основни принципи за определянето на всички политики и действия на ЕС, както е 
посочено в член 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и 
че тяхното прилагане трябва да включва предвиденото в член 9 от ДФЕС;

2. посочва, че целта на политиката на сближаване следва да бъде постигането на 
устойчив, интелигентен и приобщаващ икономически растеж, разпределен 
равномерно в териториално и социално отношение, намаляването на 
задълбочаващото се неравенство между регионите, създаването на работни места, 
подобряването на качеството на живота, обучението на работниците за нови 
професии, включително в областта на устойчивата икономика, социалното и 
териториалното сближаване и прилагането на европейския социален модел, който 
представлява фактор за сближаване и конкурентоспособност за европейската 
икономика;

3. потвърждава, че политиката на сближаване следва да се използва за постигане на 
устойчив растеж в целия ЕС и справедливо и равно разпределение на 
благосъстоянието чрез насърчаване на конкуренцията и поставяне за цел да се 
намалят социално-икономическите неравенства между регионите в ЕС;

4. счита, че политиката на сближаване е един от стълбовете на икономическа политика 
на ЕС, благоприятстваща дългосрочната инвестиционна стратегия и социалното 
приобщаване; счита, че политиката на сближаване е гаранция за подкрепата за най-
слабо развитите  региони и групите в най-неблагоприятно положение, водеща до 
балансирано и хармонично развитие на Европейския съюз; отбелязва, че 
европейската добавена стойност се състои във факта, че всички са в състояние да се 
възползват от икономическите успехи на ЕС; в съответствие с това защитава тезата, 
че политиката на сближаване трябва да се запази на независима основа със 
значително финансиране;

5. признава, че интегрираният подход на политиката на сближаване, който 
хармонизира различни секторни цели с потребностите и потенциала на регионите, е 
ценен елемент, който допринася за нейната ефективност, и затова трябва да бъде 
запазен и допълнително засилен;

6. изразява убеждението си, че трудностите, породени от икономическата криза, 
следва да подтикнат Комисията да представи бързо предложение за преразглеждане
на структурните фондове, което да съответства на целите на стратегията „ЕС 2020“ 
и да взема предвид, наред с другото, потребностите и възможностите на държавите-
членки и регионите, както и позицията на Европейския парламент, изразена в 
резолюцията относно финансовата, икономическа и социална криза: препоръки за 
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мерките и инициативите, които трябва да се предприемат (междинен доклад)1, и да 
търси нови решения за съфинансиране на политиките на социално новаторство; 

7. изразява убеждението, че политиката на сближаване следва да използва в по-голяма 
степен своя икономически компонент, за да стане по-добро допълнение на други 
съществуващи европейски политики и да заздрави икономическия растеж чрез 
създаване на работни места и повишаване на заетостта;

8. счита, че за да се гарантира успех на стратегията „ЕС 2020“, инструментите на 
социалното и териториалното сближаване на ЕС трябва да бъдат тясно обвързани в 
нова съвместна рамка, която да осигурява силно взаимодействие между политиките 
на ЕС и всички структурни фондове; подчертава, че под един общ чадър всеки 
инструмент изисква собствени и специфични правила и цели, за да осигури 
подходящо структурирана помощ; подчертава, че Европейският социален фонд е 
главният специфичен инструмент, предназначен за подкрепа на пазара на труда и на 
социалното приобщаване, и че социалното приобщаване като такова трябва да бъде 
засилено, за да се постигнат целите на Европа 2020; счита, че съществуващото 
припокриване между ЕФРР и ЕСФ е изключително подходящо за целите на 
опростяването на процедурите за отпускане на средства, по-конкретно за местни 
интегрирани проекти и за засилване на взаимодействието;

9. счита, че като се имат предвид драматичните последици от икономическата и 
социална криза, които освен това задълбочиха регионалните неравенства, 
процедурите за използване на средства следва да  реагират бързо на регионалните 
или социални  проблеми и недостатъци, също така и чрез по-целенасочени 
интервенции;

10. счита, че за да може да се използва по подходящ начин, ЕСФ трябва да се насочи 
към инвестиране в умения, към дейности по непрекъснато обучение, отчитащо 
новите ключови умения, свързани с устойчивото развитие, към професионална 
преквалификация, към правилно функциониране на пазара на труда, към създаване 
на трудови възможности и социални условия, както и към научни изследвания и 
иновации, за да се улесни преходът към устойчива икономика, с цел насърчаване на 
възможностите за наемане на работа, производителността, растежа, подходящото 
заплащане, качеството на живота и заетостта в Европа, както и мерките за борба с 
бедността и постигане на социално приобщаване;

11. подчертава, че ЕСФ, като инструмент за подкрепа на продължаващото обучение, 
придобиването на квалификации и преориентирането на кариерата, следва да бъде 
разглеждан като важен ресурс, който в действителност не се използва докрай, за 
насърчаване на всеобхватен и ефективен растеж и основана на знанията 
конкурентоспособност за Европа;

12. подчертава, че ЕСФ не само допринася в общи линии за постигането на целите на 
стратегията „ЕС 2020“, но че по-конкретно представлява също така основният 
инструмент на ЕС за финансиране на проекти, които имат принос към две 
специфични цели на тази стратегия  увеличаване на равнището на заетост до 75% 

                                               
1 Приети текстове, P6_TA(2010)0376.
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за възрастовата група между 20 и 64 години и извеждане на повече от 20 млн. души 
от бедността;

13. приканва Комисията да активизира ролята на ЕСФ в контекста на бъдещата 
архитектура на структурните фондове, за да се даде възможност за по-добро 
изпълнение на интегрираните мерки; счита за целесъобразно ЕСФ да се включи в 
регламент и в основна стратегическа рамка, съдържаща общи разпоредби за 
средствата за сближаване, като се запазят правилата, функционирането и 
финансирането на фонда; отбелязва, че предишният опит показа, че ЕСФ и ЕФРР 
заедно, използвайки до 10% от финансирането по линия на ЕСФ, постигнаха 
успешни и устойчиви резултати, и че тези гъвкави правила трябва да продължат да 
се прилагат; призовава настоятелно Комисията да потърси, ако това е необходимо, 
увеличаване на финансирането на структурните фондове, по-конкретно за 
оперативни програми на ЕСФ за в бъдеще, така че да насърчава възможностите за 
наемане на работа с определяне на ясни и прости правила, позволяващи по-
координирано използване на ресурсите;

14. счита, че развитието на човешките ресурси и по-доброто разпространение на 
информацията са предварително условие за успешното усвояване на средствата и за 
правилното изпълнение на различни проекти;

15. счита, че е важно да се насърчава приспособяването на уменията на работниците 
към изискванията на трудовия пазар и да се адаптират програмите за учене през 
целия живот към стимулиране на ориентирани към бъдещето работни места в едно 
бързо развиващо се общество на знанията;

16. обръща внимание на ролята, която Европейският фонд за регионално развитие играе 
за ефективното използване на Европейския социален фонд, тъй като ЕФРР отговаря 
за създаването на условия като подходяща инфраструктура и адекватна достъпност, 
без които инвестициите, свързани с трудовата заетост, не могат да бъдат ефективни;

17. признава нееднаквото въздействие на икономическата криза на територията на ЕС и 
върху гражданите; смята, че новата стратегия за използване на фондовете ще бъде
по-ефективна, ако включва регионалното и местното равнище на управление, които 
могат да приспособят стратегическите цели към териториалните особености чрез 
провеждане на структуриран диалог с всички заинтересовани страни, с организации, 
работещи за насърчаване на правата на половете, със социалните партньори и с 
неправителствени организации, но също и с финансовите и банковите институции; 
подчертава необходимостта да се остави достатъчна свобода на действие за 
регионални и местни изисквания при формулирането на политически цели;

18. счита, че активното участие на социалните партньори чрез непрекъснат социален и 
териториален диалог е от жизненоважно значение за по-ефективното използване на 
средствата;

19. подчертава, че икономическата криза още повече засили неотложната необходимост 
от мерки в секторите, включени в Европейския социален фонд, които по-конкретно 
да насърчават заетостта, преориентирането на кариерата, социалното приобщаване 
и намаляването на бедността;
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20. изисква от Комисията да представи предложение за реформа на структурните 
фондове с цел по-нататъшно опростяване на процедурите и правилата за 
използване, така че да се гарантира, че те са от полза и за малките предприятия, 
особено предвид неусвояването на значителна част от предоставените от ЕС
средства, с цел подобрена система за контрол и оценка и прозрачност при 
разпределянето на средствата и по-добра видимост на политиката на сближаване на 
ЕС; счита, че за тази цел реформата трябва да се концентрира върху удобството за 
ползване, като също така се гарантира, че крайните потребители получават 
одобреното финансиране по-бързо и не се сблъскват с проблеми, свързани с 
механизма на плащане, поради задържането на средства от страна на държавите-
членки;

21. призовава за въвеждане на стимули, които да насърчават успешните резултати, и 
счита за необходимо средствата да се насочват за ясни и измерими цели по 
предназначение, като по този начин ще бъде възможно изпълнението да се оценява 
по-точно;

22. призовава за разработване на схема за обслужване на едно гише (one-stop shop), 
където да се предоставят практически указания, информация и съвети на 
заинтересованите, за да се гарантира, че обществеността се информира по подходящ 
начин; настоятелно призовава обществеността да бъде осведомявана за този процес 
на опростяване с цел количеството изисквана информация да се сведе до минимум.
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