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Договорът от Лисабон призна значението на финансовата рамка като основен елемент 
на бюджетната архитектура на Европейския съюз и най-сетне кодира свързаната с 
многогодишната финансова рамка практика и разпоредбите за 
междуинституционалното сътрудничество и бюджетната дисциплина в системата на 
правото на Европейския съюз.

Предложението за регламент за определяне на многогодишната финансова рамка 
(МФР) представлява правна рамка, която определя годишните тавани за бюджетните 
кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания по категории разходи 
за периода 2014—2020 г. и съдържа разпоредби за улесняване на годишната бюджетна 
процедура. Предложението, придружено от предложение за ново 
междуинституционално споразумение, представлява транспониране в 
законодателството на съобщението на Комисията „Бюджет за стратегията „Европа 
2020“, което определя насоките за архитектурата и приоритетите на новия бюджет на 
ЕС. 

В приложението към предложението за МФР се определят ангажиментите, които не 
могат да надвишават 1,05 % от БНД на ЕС, и плащанията, които не могат да 
надвишават 1 % от БНД на ЕС. На практика, таваните са замразени на нивото на 
стойностите за 2013 г. (цените от 2011 г.). Въпреки това,известна степен на гъвкавост е 
осигурена чрез инструментите за гъвкавост като Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията, който може да бъде мобилизиран за сумите над определените 
тавани. Също така, процедурата за мобилизиране на гаранции от бюджета на ЕС за 
заемите в рамките на европейския механизъм за финансово стабилизиране, може да 
доведе до надвишаване на годишните тавани. Освен това предложението за МФР 
определя разпоредбите за корекциите на финансовата рамка и на политиката на 
сближаване, както и корекциите, свързани с прекомерния държавен дефицит и с 
изпълнението, както и в случай на разширяване или преразглеждане на Договора. 

Процедурни аспекти

Съгласно член 312 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 
Съветът, като действа в съответствие със специална законодателна процедура, приема 
регламент за определяне на многогодишната финансова рамка.

Тази процедура означава, че Съветът действа с единодушие след одобрение от
Европейския парламент, който се произнася с абсолютно мнозинство.

При процедурата за одобрение, уредена с член 81, Парламентът взема решението си въз 
основа на препоръка на компетентната комисия, в този случай комисията по бюджети, 
за приемане или отхвърляне на съответния акт. Решението се взема с едно гласуване, 
като не могат да се внасят никакви изменения. Решението на комисията е под формата 
на препоръка за обсъждане в пленарно заседание, състояща се от законодателна 
резолюция за отхвърляне или одобряване на акта.

Преговорите от името на Европейския парламент се водят от преговарящата група на 
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ЕП, която действа въз основа на мандата, предоставен ѝ от контактната група1.

Настоящият мандат за преговори на ЕП се основава на резолюцията на ЕП от 8 юни 
2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка 
(МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“2. Комисията по 
бюджети обаче може да предвиди приемането на междинен доклад (член 81, 
параграф 3), в който препоръките ще бъдат актуализирани с оглед на текущите 
преговори със Съвета. Към настоящия момент не е ясно дали комисията по бюджети 
ще реши да изготви междинен доклад. 

В Съвета МФР се обсъжда в рамките на Съвета по общи въпроси. Датското 
председателство е предвидило редица технически и политически срещи, за да се 
предложи „рамка за преговори“ с договорени принципи (без конкретни цифрови 
стойности), която да бъде представена на Европейския съвет през юли 2012 г. 

Принос на специализираните комисии

Специализираните комисии отговорят за представяне на доклади относно специфични 
финансови инструменти и за определяне на секторните приоритети в съответните 
области на политиката. Комисиите се насърчават да гласуват проектодокладите 
своевременно (за предпочитане преди лятото). При все това, приемането на докладите 
на пленарно заседание се отлага, докато не бъде договорен и съгласуван целият пакет. 
В допълнение, общата препоръка е, че понастоящем финансовите пакети не се 
договарят от специализираните комисии със Съвета, а следва да бъдат съгласувани, 
след като е било постигнато споразумение относно многогодишната финансова рамка. 

Въпреки това докладчикът счита, че по отношение на Програмата за социална промяна 
и социални иновации, когато Комисията е предложила специфичен финансов пакет, ГД 
„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ следва да обмисли заемането на 
позиция относно стойностите, за да запази съгласуваността между финансирането и 
обхвата и целите на инструментите. Разбира се, тази позиция е само указателна и 
споразумение със Съвета относно финансовия пакет ще бъде постигнато единствено 
след установяването на многогодишната финансова рамка.

Координацията между преговарящия екип и специализираните комисии ще бъде 
осигурена в рамките на редовни срещи с докладчиците относно МФР за периода 
2014—2020 г. В рамките на Комисията по заетост и социални въпроси координацията 
между различните инициативи и общия подход към МФР ще бъде осигурена чрез 
специалната работна група по МФР и структурните фондове, създадена от 

                                               
1 Контактната група се председателства от председателя на ЕП и е съставена от Бюрото и 
координаторите на комисията по бюджети. Преговарящият екип е съставен от г-н Lamassoure, г-н Boge и 
г-н Калфин, докладчиците относно МФР и Междуинституционалното споразумение, както и от г-н 
Dehaene и г-жа Jensen, докладчици относно пакета от собствени ресурси.
2 P7_TA(2011)0266), основана на доклада на специалната комисия по политическите 
предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. (SURE). Тази 
комисия беше създадена, наред с другото, с цел определяне на политическите приоритети на 
Парламента за МФР след 2013 г., както в законодателен, така и в бюджетен аспект.
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координаторите през февруари 2012 г.

Въпросните стойности:

Комисията предлага да се отпуснат следните суми за заетостта и социалните 
въпроси по функция „Интелигентен и приобщаващ растеж“ през периода 2014—
2020 г.: 

В рамките на бюджета на ЕС:

84 милиарда евро за Европейския социален фонд

958,19 милиона евро за Програмата на ЕС за социална промяна и социални иновации 
(ПСПСИ) 

извън бюджета на ЕС (които да бъдат мобилизирани от неизползвани бюджетни 
редове):

3 милиарда евро за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (като 
максимум 2,7 милиарда ще бъдат предназначени за подкрепа на земеделските 
производители) 

Други програми от интерес за ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ в 
рамките на бюджета на ЕС:

1 7299 милиона евро за „Еразъм за всички“ (като най-малко 17 % от сумата ще бъдат 
разпределени за професионално образование и обучение и за обучение за възрастни)

439 милиона евро за програмата „Права и гражданство“

Агенции на ЕС:

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Европейски център за развитие на професионалното обучение

Европейска фондация за обучение

Препоръки от доклада на SURE — настоящия мандат за преговори

Съгласно резолюцията на ЕП от 8 юни 2011 г. относно „Инвестиция за бъдещето: нова 
Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“1 стратегията „Европа 2020“ следва да бъде основната отправна 
точка на политиката за следващата МФР. Вследствие на това структурата следва да 
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отразява и да дава политическа видимост на измеренията на стратегията „Европа 2020“, 
свързани с интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж. Препоръката беше да се 
групират в една-единствена функция всички вътрешни политики под заглавието 
„Европа 2020“. Тази препоръка не беше запазена от Комисията в предложението за 
МФР.

В резолюцията се изтъква, че бюджетът на ЕС би могъл да докаже своята добавена 
стойност при борбата със структурните предизвикателства, пред които са изправени 
повечето от държавите членки, като: неоптимална производителност, високи нива на 
държавен дълг, структурна безработица, ниска мобилност на работната сила и 
несъответствия между уменията на търсещите работа и търсените умения на пазара на 
труда, както и увеличаване на тежестта върху системите за социална закрила. За борба 
с безработицата бюджетът на ЕС следва да бъде съсредоточен върху доброто 
функциониране на пазарите на труда, подобряването на социалните условия за 
постигане на по-добри резултатите в областта на заетостта, насърчаването на 
достойния труд, гарантирането на правата на работниците в цяла Европа, както и върху 
вземането на целеви мерки за намаляване на бедността;

Сближаване за растеж и заетост

В резолюцията се признава доминиращата роля на политиката на сближаване, 
включително на Европейския социален фонд, за постигането на целите на стратегията 
„Европа 2020“ предвид хоризонталния ѝ характер. Във връзка с това важните елементи 
включват: интегриран подход към политиките, подобрена координация, за да се 
ограничат ненужните припокривания, постигане на по-големи полезни взаимодействия 
между различните фондове, съсредоточаване на европейските и националните ресурси 
върху малък брой приоритети и върху проекти с действително европейско значение. 
Създаването на обща стратегическа рамка, очертаваща общите инвестиционни 
приоритети за всички структурни фондове, представлява значителна стъпка в тази 
насока. 

Европейският социален фонд трябва да остане неотменна част от политиката на 
сближаване на всички етапи от нейното планиране, изпълнение и управление. Предвид 
фундаменталната му роля при постигането на социалните цели и целите в областта на 
заетостта, на ЕСФ следва да му бъде отдадено приоритетно значение и да бъде 
финансиран съобразно с това. Резолюцията призовава за по-стратегическо използване 
на фонда за насърчаване на равенството, достъпа до пазара на труда и повторната 
интеграция в него и за борба с безработицата, бедността, социалното изключване, както 
и с всички форми на дискриминация. В нея също се подчертава и необходимостта да се 
избягва дублирането и да се подобри координацията между Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и ЕСФ.

Европейският парламент отправи предупреждение срещу налагането на санкции на 
фондовете за сближаване в рамките на макроикономическите условия, свързани с 
Пакта за стабилност и растеж, тъй като това би противоречало на самите цели на 
политиката на сближаване, а именно намаляването на различията между регионите. 
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Умения и пригодност за заетост

Европейският парламент призна, че ако не се инвестира достатъчно в образование и 
учене през целия живот в краткосрочен план, това би могло да задълбочи и да удължи 
кризата. Гражданите няма да имат вече необходимите умения за работните места в 
новата икономика, основана на знанието. Поради това ЕС следва спешно да подкрепи 
публичните инвестиции в тези области и да засили връзката между образованието, 
научноизследователската и развойна дейност и заетостта. Образованието, схемите за 
мобилност на младите хора, обучението и програмите за учене през целия живот, както 
и намаляването на несъответствията между наличните и търсените умения са важни 
елементи, към които следва да бъдат насочени разходите на ЕС.

Политика за младежта

В резолюцията на младите хора беше посветено отделно подзаглавие, тъй като тази 
група представлява силен приоритет за Съюза и следва да бъде междусекторна тема в 
политиките и програмите на ЕС. Водещата инициатива „Младежта в движение“ следва 
да получи подходяща подкрепа в новата финансова рамка, тъй като тя представлява 
крайъгълен камък на стратегията „Европа 2020“, а свързаните с младежта програми 
като „Учене през целия живот“ и „Младежта в действие“, следва да бъдат запазени като 
отделни програми в следващата МФР.

Инструменти извън МФР

В резолюцията беше счетено за особено важно поддържането на специални 
инструменти, сред които на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, 
които могат да бъдат мобилизирани в конкретни случаи. ЕФПГ успя да осигури 
солидарност и подкрепа от страна на ЕС за работниците, съкратени поради 
глобализацията и световната финансова и икономическа криза. В резолюцията се 
подчертава обаче, че процедурите за използването на фонда в бъдеще следва да бъдат 
опростени и съкратени.

Тавани

Европейският парламент твърдо счита, че замразяването на таваните за новата МФР на 
равнището на 2013 г. не е осъществима възможност и предлага 5 % увеличение на 
стойностите. 

В този контекст е важно да се отбележи приходната част на бюджета на ЕС. 
Европейският парламент прикани Комисията да предложи задълбочена реформа на 
ресурсите на ЕС, за да въведе отново истинските собствени ресурси, понастоящем 
заменени с така наречените „национални вноски“, което поставя несъразмерно 
ударение върху нетните салда между държавите членки, и по този начин противоречи 
на принципа на солидарност на ЕС, разводнява общия европейски интерес и до голяма 
степен пренебрегва европейската добавена стойност. Освен това Парламентът твърдо 
счита, че неизползваните маржове, както и отменените и неизползваните бюджетни 
кредити в бюджета за една година, следва да бъдат пренесени за следващата година и 
да представляват общ марж на МФР, вместо да бъдат връщани на държавите членки.
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Финансови инструменти, както са предложени от Комисията 

Докладчикът счита, че следващият бюджет на МФР следва да бъде инвестиционният 
бюджет, който да стимулира растежа и заетостта, като същевременно подкрепя мерките 
за строги икономии и води до спестявания в националните бюджети. Той следва да 
насърчава модернизацията на нашите икономики и инвестициите в човешки капитал, 
като помага на новите поколения да се подготвят за нови работни места с цел да се 
предотвратят социалните и икономическите различия. Новата МФР следва да бъде в 
състояние да възвърне доверието на европейските граждани в ЕС и да позволи на ЕС да 
улесни изпълнението на новите задължения, възложени му по силата на Договора от 
Лисабон. 

На фона на резолюцията на ЕП следва да бъдат разгледани основните елементи на 
новите финансови инструменти в рамките на правомощията на ГД „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“. Въпреки че ГД „Трудова заетост, социални въпроси 
и приобщаване“ ще има свободата да определя своите приоритети и да изразява 
становищата си относно подробностите за предложенията в законодателни доклади, 
докладчикът счита, че е важно да се припомнят основните елементи на предложенията 
и да се посочат въпросите, които могат да бъдат от решаващо значение за глобалните 
преговори относно МФР.

Европейски социален фонд

В предложението за ЕСФ следва да бъдат откроени следните елементи:

 четири тематични цели: 
насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила; 
инвестиране в образованието, уменията и ученето през целия живот; 
насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността; и 
повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична 
администрация.

По всяка тематична цел ЕСФ може да подкрепя няколко инвестиционни приоритета:

 разпределяне на най-малко 20 % от ЕСФ за „насърчаване на социалното 
приобщаване и борба срещу бедността“; 

 по-високи проценти на съфинансиране за предназначените за тези области 
приоритетни оси, както и конкретни мерки за програмиране и мониторинг за 
подкрепа на социалните иновации и транснационалното сътрудничество;

 по-голямо приоритизиране на финансирането: за по-силно развитите региони 80 % 
от финансирането трябва да бъдат разпределени между не повече от четири 
инвестиционни приоритета, докато този процент ще бъде намален съответно на 
70 % и 60 % за регионите в преход и за по-слабо развитите региони. 



PE486.088v01-00 8/10 DT\897161BG.doc

BG

По отношение на въздействието на Регламента за общите разпоредби относно 
действието на ЕСФ следва да бъде подчертано, че:

 ЕСФ ще функционира в три нови категории региони:

 по-слабо развитите региони, чийто БВП е под 75 % от средния за Съюза, 
ще продължат да бъдат основен приоритет на политиката;

 регионите в преход, чийто БВП е между 75 % и 90 % от средния БВП на 
ЕС-27; 

 по-силно развитите региони, чийто БВП на глава от населението е над 
90 % от средния.

 Комисията предлага да се установят минимални дялове от ЕСФ като процент от 
всички структурни фондове за установените три категории региони, т.е. 25 % за по-
слабо развитите региони, 40 % за регионите в преход и 52 % за по-силно развитите 
региони — с минимален общ дял за ЕСФ в размер на 84 милиарда евро (25 % от 
общия бюджет, отпуснат за политиката на сближаване). Това обаче следва да 
включва и бюджетни кредити в размер на 2,5 милиарда евро за предстоящото 
предложение на Комисията относно осигуряването на продоволствена помощ за 
най-нуждаещите се лица.

 5 % трябва да бъдат заделени като резерв за допълване на програмите и 
приоритетите с най-добри резултати през последната програмна година;

 макроикономически условия — Комисията предлага, в случаите, когато една 
държава е изправена пред икономически трудности, които пречат на ефективността 
на инвестициите за сближаване, тя да може да поиска от тази държава членка да 
преразгледа своите стратегия и програми. 

Програма на ЕС за социална промяна и социални иновации (ПСПСИ)

С цел опростяване Комисията предложи да се слеят трите съществуващи инструмента: 
Програмата „Прогрес“, EURES (Европейските служби по заетостта) и Европейския 
механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ в един — новата Програма на ЕС за 
социална промяна и социални иновации (ПСПСИ) с общ бюджет в размер на 958,19 
милиона евро и управлявана пряко от Комисията. Заедно с ЕСФ и ЕФПГ тя образува 
третия стълб на инициативата на ЕС за заетост и социално приобщаване за периода 
2014—2020 г. 

Новата програма ще подпомага координирането на политиките, споделянето на най-
добри практики и тестването на иновативни политики с цел най-успешните мерки да 
бъдат подобрени с подкрепата на ЕСФ. Програмата ще се състои от следните 
допълващи се оси:

 Оста „Прогрес“ ще подкрепя разработването, изпълнението, мониторинга и 
оценката на заетостта и социалните политики и законодателство на ЕС относно 
условията на труд чрез анализ, взаимно обучение и безвъзмездни средства (60 % от 
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общия бюджет, от които най-малко 17 % ще бъдат отделени за насърчаване на 
социалното експериментиране).

 Оста „EURES“ ще подкрепя дейностите на мрежата EURES (15 % от общия 
бюджет).

 Оста „Микрофинансиране и социално предприемачество“ ще улесни достъпа до 
финансиране за предприемачите, особено за най-отдалечените от пазара на труда, и 
за социалните предприятия (20 % от общия бюджет).

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията

Комисията взе стратегическото решение да продължи действието на ЕФПГ през 
периода 2014—2020 г. извън бюджета на ЕС. Това предполага, че за мобилизацията на 
ЕФПГ ще се предоставят парични средства от неизползвани бюджетни редове въз 
основа на решение на бюджетния орган за всеки отделен случай.

Сумата, отпусната в проекта на Междуинституционалното споразумение, е малко по-
малка — 3 милиарда евро (429 милиона евро годишно се вписват по ред за провизии 40 
02 43) в сравнение с 3,5 милиарда евро (500 милиона евро годишно), отпуснати за 
периода 2007—2013 г. 

Предложението за нов регламент, който да урежда ЕФПГ за периода 2014—2020 г., 
следва логиката на действащия в момента регламент, като осигурява гъвкав инструмент 
на политиката по заетостта, който е в състояние да реагира на мащабни съкращения на 
пазара на труда, причинени от неблагоприятното въздействие на глобализацията и от 
неочакваната криза. Целта на ЕФПГ е да подкрепи държавите членки при реализацията 
на специално разработен подход (активни мерки за пазара на труда) към масовите 
съкращения.

Основната промяна, предложена от Комисията, засяга разширяването на обхвата на 
фонда, за да включи селскостопанския сектор, който ще бъде подпомогнат от ЕФПГ в 
случай на неблагоприятно въздействие на търговско споразумение върху този сектор. 
Според Комисията селскостопанският сектор би могъл да използва максимум до 2,7 
милиарда от наличното финансиране.

В зависимост от преговорите в рамките на Парламента относно прилагането на ЕФПГ 
за земеделските производители, ЕФПГ и разпределянето на определените средства 
може да се превърне във въпрос, който да бъдат разгледан на глобалните преговори.

Независимо от вътрешните въпроси на Парламента, докладчикът желае да ви припомни 
настоящия политически контекст в Съвета, който отказа да даде съгласието си за 
продължаване на дерогацията на ЕФПГ във връзка с кризата. Съществуването на ЕФПГ 
в бъдеще не може да бъде лишавано от смисъл, когато дадена група държави членки се 
съмнява в разумността и полезността на фонда. 
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Продоволствена помощ за най-нуждаещите се

Докладчикът желае да ви припомни, че сегашната схема за предоставяне на храна на 
най-нуждаещите се в ЕС, финансирана в рамките на общата селскостопанска политика 
(ОСП), ще бъде прекратена през 2013 г. след решение на Съда на Европейския съюз. 
Беше посочено, че такава схема би могла да бъде включена в рамките на ЕСФ. Въпреки 
това Комисията все още не е представила предложение, което би осигурило 
приемствеността на програмата след 2013 г. 


