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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в доклада си следните предложения:

Препоръки

1. посочва, че политиката на сближаване трябва да допринася за намаляването на 
макроикономическите дисбаланси в рамките на ЕС и за икономическото и 
социалното сближаване в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ и 
най-вече целите й по отношение на образованието, заетостта и бедността; 

2. счита, че прегледът на политиката на сближаване, особено на социално равнище, и 
въздействието на кризата изискват да се предвиди достатъчно гъвкавост в 
бюджетното програмиране от гледна точка на препрограмирането, за да се даде 
възможност на ЕС да води антициклична политика;

3. настоява новата многогодишна финансова рамка да разполага с достатъчно 
финансиране, за да може ЕС да остане правдоподобен в очите на гражданите си и да 
постигне амбициозните цели на стратегията „Европа 2020“;

4. подчертава, че предвид настоящата икономическа и социална криза, 
многогодишната финансова рамка трябва да подкрепя и насърчава инвестициите, 
които благоприятстват възстановяването на икономическата дейност, но най-вече 
трябва да трябва да докаже своята добавена стойност в борбата срещу структурните 
предизвикателства и по-конкретно безработицата и бедността, пред които са 
изправени държавите членки;

5. подчертава, че новата рамка и новите финансови инструменти трябва да 
възстановят доверието на гражданите в европейския проект, като интегрират член 9 
от Договора относно „хоризонталната социална клауза“, с цел да се гарантира 
висока степен на заетост и адекватна социална закрила, да се води борба срещу 
социалното изключване, както и да се насърчава високо равнище на образование, 
обучение и опазване на здравето;

6. настоява минимум 25 % от предвидените финансови средства за политиката на 
сближаване да бъдат разпределени на Европейския социален фонд (ЕСФ) с цел да се 
насърчава пригодността за заетост и да се стимулират социалните инвестиции;

7. предлага поетите задължения, които не са платени в двугодишен срок от държавите 
членки, да бъдат пренасочени към други програми и/или действия на Съюза;

8. подчертава значението на укрепването на административния капацитет на органите, 
които отговарят за прилагането на политиката на сближаване, за да се подобри 
управлението на структурните фондове и по този начин да се окаже влияние върху 
капацитета за управление на публичните органи; подкрепя предложенията на 
Комисията, изготвени в този смисъл;

9. приветства предложението на Комисията и подчертава необходимостта от 
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насочване на най-малко 20 % от ЕСФ към насърчаването на социалното 
приобщаване и борбата с бедността;

10. изразява твърдо убеждение, че санкциите във връзка с макроикономическите 
условия, предложени в рамките на структурните фондове, противоречат на 
основния принцип за солидарност на ЕС; настоява макроикономическите условия 
да бъдат премахнати;

11. изразява твърдо убеждение, че Програмата на ЕС за социална промяна и социални 
иновации играе съществена роля за подпомагането на разработването и 
координацията на социалните политики на европейско равнище, за улесняването на 
достъпа до микрокредитиране и за насърчаването на трансграничната мобилност на 
работниците; настоява, с оглед на предизвикателствата на създаването на работни 
места и борбата с безработицата и бедността, финансирането за програмата да бъде 
увеличено с 5 % в съответствие със своята резолюция от 8 юни 2011 г. относно 
„Инвестиция за бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“;

12. настоява тежкото положение на младежите на пазара на труда да бъде признато в 
многогодишното финансово програмиране; ето защо предлага да се създаде ос 
„Инициатива за младежта“ в Програмата на ЕС за социална промяна и социални 
иновации, която да разполага със собствен финансов пакет в размер на 150 милиона 
евро;

13. посочва съществената роля на Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията (ЕФПГ) в борбата срещу неблагоприятното въздействие на 
глобализацията, преструктурирането на промишлеността и неочакваната криза; 
признава добавената му стойност като инструмент за намеса при кризи, който 
помага на работниците, загубили работата си, да се приобщят отново към пазара на 
труда; настоява за продължаването и преоценяването на ЕФПГ след 2014 г. като 
инструмент, който е достъпен при равни условия за всички категории работници; 
подчертава необходимостта от насърчаване на държавите членки да използват 
ЕФПГ, за да постигнат целите на стратегията „Европа 2020“, да се справят с 
преструктурирането и да подкрепят новите умения, свързани също така с нови, 
устойчиви и висококачествени работни места; също така подчертава 
необходимостта от опростяване и ускоряване на процедурата във връзка с 
изплащането на безвъзмездни средства;

14. подчертава, че една програма за най-нуждаещите се лица, която поставя акцент 
върху недостига на храна, ще подобри положението на бедните хора в Европа; 
припомня на Комисията нейния ангажимент да представи своевременно 
законодателно предложение в този смисъл, за да гарантира непрекъснатостта на 
подкрепата за тази програма след 2014 г. на базата на ново правно основание и с 
независимо финансиране (извън 20-те % от ЕСФ, предвидени за насърчаването на 
социалното приобщаване и борбата с бедността), като придава особено значение на 
осигуряването на облекчения за организациите, подкрепящи най-нуждаещите се, и 
на борбата със структурния проблем с недостига на храна;

15. подчертава значението на договорите за партньорство и необходимостта от 
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ефективно представителство и участие на европейските депутати в комитетите за 
мониторинг в качеството на наблюдатели;

16. посочва, че е важно социалните партньори да бъдат тясно ангажирани в 
изпълнението на финансираните програми, за да се гарантира оптималното 
изпълнение на бюджета на политиката на сближаване;

17. посочва, че политическите решения трябва да се основават на обективни, 
задълбочени и солидни данни и анализи; подчертава необходимостта от адекватно 
финансиране на агенциите на ЕС, за да могат да изпълняват своите мандати и да 
отговорят на изискванията на институциите, от които зависят.
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Изменения 

Изменение 1

Предложение за проект на междуинституционално споразумение между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по 
бюджетните въпроси и доброто финансово управление 
Параграф 13 – тире 1

Проектостановище Изменение

13. Европейският фонд за 
приспособяване към глобализацията 
има за цел да се предостави 
допълнителна подкрепа на работниците, 
които са засегнати от последиците от 
големи структурни промени в моделите 
на световната търговия, за да ги 
подпомогне при повторното им 
приобщаване към пазара на труда, 
както и на земеделските стопани, 
засегнати от последиците от 
глобализацията.

13. Европейският фонд за 
приспособяване към глобализацията 
има за цел да се предостави 
допълнителна подкрепа на работниците, 
които са засегнати от последиците от 
големи структурни промени в моделите 
на световната търговия вследствие на 
глобализацията или които са 
засегнати от последиците от 
преструктурирането на 
промишлеността или сериозни 
сътресения, причинени от неочаквана 
криза, за да ги подпомогне при 
повторното им приобщаване към пазара 
на труда.

Изменение 2

Предложение за проект на междуинституционално споразумение между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по 
бюджетните въпроси и доброто финансово управление
Параграф 13 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Фондът не може да надхвърля 
максималната годишна сума от 429 
милиона EUR (по цени от 2011 г.). 

Годишният размер на резерва е 
определен на 500 милиона евро (по 
цени от 2011 г.) и може да бъде 
използван до година n+1 в 
съответствие с Финансовия 
регламент. Резервът се записва в 
общия бюджет на Европейския съюз 
като провизия.
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Изменение 3

Предложение за проект на междуинституционално споразумение между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по 
бюджетните въпроси и доброто финансово управление
Параграф 13 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едновременно с представянето на 
предложението си за решение за 
използване на Фонда Комисията 
представя на двата клона на бюджетния 
орган предложение за трансфер към 
съответните бюджетни редове. В случай 
на несъгласие се започва тристранна 
процедура.

Едновременно с представянето на 
предложението си за решение за 
използване на Фонда Комисията 
представя на двата клона на бюджетния 
орган предложение за трансфер към 
съответните бюджетни редове, докато 
средствата от Европейския социален 
фонд обикновено не се прехвърлят. В 
случай на несъгласие се започва 
тристранна процедура.
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