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КРАТКА ОБОСНОВКА

В контекста на настоящата икономическа и финансова криза Съветът на Европейския 
съюз от 11 и 12 декември 2008 г. постигна съгласие относно Европейски план за 
икономическо възстановяване (ЕПИВ), в който се предвижда предприемането на 
приоритетни действия, които да позволят на европейските икономики да се справят по-
бързо с настоящите предизвикателства.

В рамките на своя пакет от мерки за възстановяване Комисията предложи още през 
септември и ноември 2008 г. редица регулаторни изменения с цел опростяване 
правилата за изпълнение на политиката за сближаване и увеличение на 
префинансирането (авансовите плащания) по програмите на ЕФРР и ЕСФ.

На 3 юни 2009 г. Комисията прие съобщението относно „Споделен ангажимент за 
трудова заетост“, в което се предлагат допълнителни мерки, които да стимулират 
разкриването на работни места и да противодействат на въздействието на кризата 
върху заетостта.

Комисията счита, че са необходими повече усилия, за да се улесни управлението на 
финансирането от Общността и да се ускори потокът от финансови средства към най-
силно засегнатите от спада в икономиката бенефициери.

Настоящото предложение, прието на 22 юли 2009 г., следователно включва 
допълнителни елементи на опростяването, като цялостната цел е да се ускорят 
съфинансираните инвестиции в държавите-членки и в регионите и да се засили 
въздействието на финансирането върху икономиката като цяло и по-конкретно върху 
малките и средни предприятия и трудовата заетост. Малките и средни предприятия са 
движещата сила на европейската икономика и основни действащи лица за едно 
устойчиво развитие, създаващо многобройни и качествени работни места. В рамките на 
ЕС около 23 млн. МСП, представляващи почти 99% от предприятията в Съюза, 
създават около 75 млн. работни места. В някои ключови отрасли, като например 
текстилната промишленост, строителството или производството на мебели, на МСП се 
падат до 80% от работните места.

Допълнителното опростяване и разясняване на правилата за регулиране на политиката 
на сближаване ще има несъмнено положителен ефект върху темповете на изпълнение 
на програмата, по-специално чрез предоставяне на националните, регионалните и 
местните органи на по-ясни и по-малко бюрократични правила, които ще позволят по-
голяма гъвкавост при адаптирането на програмите спрямо новите предизвикателства.

Настоящето предложение изисква изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 във 
връзка с общите разпоредби в рамките на политиката на сближаване.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално 
развитие да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент-акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С цел да се улесни управлението на 
финансирането от Общността, да се 
ускори темпът на инвестициите в 
държавите-членки и регионите и да се 
увеличи въздействието на 
финансирането върху икономиката е 
необходимо допълнително да се 
опростят правилата, регулиращи 
политиката на сближаване.

(2) С цел да се улесни управлението на 
финансирането от Общността, да се 
ускори темпът на инвестициите в 
държавите-членки и регионите и да се 
увеличи въздействието на 
финансирането върху икономиката и 
създаването на работни места, е 
необходимо допълнително да се 
опростят правилата, регулиращи 
политиката на сближаване.

Or. fr

Изменение 2

Предложение за регламент-акт за изменение
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Както е посочено в съобщението 
на Комисията от 3 юни 2009 г. 
относно „Споделен ангажимент за 
трудова заетост“, за да се отговори 
на проблемите с паричните потоци в 
държавите-членки по време на 
кулминацията на кризата, дължащи 
се на бюджетни ограничения, и за да 
се ускори изпълнението на активни 
мерки на трудовия пазар, насочени 
към подпомагане на гражданите и по-
специално на безработните или 
застрашените от безработица, е 
необходимо да бъдат изменени за 
ограничен период от време 
разпоредбите относно изчислението 
на междинните плащания. Поради 
тази причина е подходящо, без да се 
изменят националните задължения 

заличава се
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за съфинансиране, които се прилагат 
за оперативните програми през целия 
програмен период, Комисията да 
възстановява, по искане на 
държавите-членки, междинните 
плащания в размер на 100 % от 
публичния принос по всяка 
приоритетна ос в оперативните 
програми, съфинансирани от ЕСФ.

Or. fr

Изменение 3

Предложение за регламент-акт за изменение
Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) Необходимо е правилно 
изпълнение на оперативните 
програми и оптимално използване на 
финансирането от страна на Съюза, 
за да се отговори на потребността 
от прилагане на активни мерки на 
пазара на труда, като например 
обучение по време на краткосрочни 
трудови отношения, подготовка и 
управление на преструктурирането, 
повишаване на уменията и 
осигуряването на стажове с високо 
качество за младите хора. 
Необходимостта от запазване на 
работните места на хората или 
връщането им на работа става все 
по-належаща и спешна по време на 
икономическата и финансова криза.  

Or. fr
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Изменение 4

Предложение за регламент-акт за изменение
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 1083/2006
Член 77

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) член 77 се заменя със следното: заличава се
„Член 77
Общи правила за изчисляване на 
междинните плащания и плащане на 
окончателното салдо
1. Междинните плащания и 
плащането на окончателното салдо 
се изчисляват, като се приложи 
процентът на съфинансирането, 
определен в решението за 
съответната оперативна програма за 
всяка приоритетна ос, спрямо 
допустимите разходи, посочени за 
тази приоритетна ос във всеки 
отчет за разходите, сертифициран 
от сертифициращия орган.
Въпреки това, участието на 
Общността чрез междинните 
плащания и плащането на 
окончателното салдо не може да е 
по-високо от публичното участие и 
максималния размер на помощта от 
фондовете за всяка приоритетна ос, 
определена в решението на 
Комисията за одобрение на 
оперативната програма.
2. Чрез дерогация от параграф 1, първа 
алинея в случай на оперативни 
програми, съфинансирани от ЕСФ, 
междинните плащания от 
Комисията по отчети за разходите, 
изпратени от държавите-членки до 
31 декември 2010 г., могат, ако 
държавата-членка поиска това с цел 
да улесни изпълнението на 
антикризисни мерки, да бъдат 
извършени чрез плащане на 100 % от 
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публичния принос за всяка 
приоритетна ос, както е посочено за 
съответната приоритетна ос в 
отчета за разходите, сертифициран 
от сертифициращия орган. В случай 
че държавата-членка избере този 
вариант, Комисията прилага тази 
система към всички заявления за 
междинни плащания по съответната 
оперативна програма, изпратени до 
31 декември 2010 г.
Разликата между общия размер на 
платената по първа алинея сума и 
сумата, изчислена в съответствие с 
параграф 1, първа алинея, не се взима 
предвид при изчисляването на 
междинните плащания по отчети за 
разходите, изпратени след 31 
декември 2010 г. Тя обаче се взема 
предвид за целите на разпоредбата на 
член 79, параграф 1 и при 
изчисляването на плащането на 
окончателното салдо.“

Or. fr


