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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: 

A. като има предвид, че безработицата и младежката безработица в Съюза 

постепенно намаляват от 2013 г. насам, но все още са над равнището от 2008 г. – 

съответно 7,3% и 16,1% (декември 2017 г.)1, и с големи различия между и в 

рамките на държавите членки, особено в някои държави – членки на ЕС, които са 

най-силно засегнати от финансовата криза; като има предвид, че регионалните 

различия са започнали да намаляват; като има предвид, че в отделните държави 

членки все още има значителни разлики в равнищата на безработица, които 

варират от 2,4% в Чешката република и 3,6% в Германия до 16,3% в Испания и 

20,9% в Гърция съгласно последните данни2; като има предвид, че скритата 

безработица – безработни, които желаят да работят, но не търсят активно работа – 

възлизаше на 18% през 2016 г.;  

Б. като има предвид, че дълготрайната безработица се запазва, като възлиза на 

повече от 50% от общата безработица в някои държави членки, на 45,6% в ЕС 

като цяло и на 49,7% в еврозоната; като има предвид, че равнището на 

безработица отразява само процента на лицата, които нямат работа и активно са 

търсили работа през последните 4 седмици, а равнището на дълготрайната 

безработица измерва само дела на хората в икономически активното население на 

възраст 15 – 74 години, които са безработни в продължение на 12 месеца или 

повече; 

В. като има предвид, че равнището на заетост в ЕС нараства в продължение на 

четири последователни години и вече достига 72,3%, надминавайки стойността от 

2008 г., но все още остава под равнището отпреди кризата в някои от държавите 

членки3; като има предвид, че макар да се запазват определени различия в 

средното равнище на заетост между по-развитите и по-слабо развитите региони и 

вътре в тях, регионалните различия са започнали да намаляват; като има предвид, 

че равнищата на заетост варират от стойности, които са далеч под средните за ЕС 

в някои държави членки, като например 58% в Гърция, 64% в Хърватия, 63% в 

Италия и 66% в Испания, до над 75% в Нидерландия, Дания, Обединеното 

кралство, Германия, Чешката република, Естония, Литва, Латвия, Австрия и 

Швеция4; като има предвид, че заетостта, измерена чрез отработени часове на 

заето лице, остава с 3% под равнището отпреди кризата в ЕС и с 4% в 

еврозоната5; като има предвид, че младите хора са заети все по-често в 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-

dbadee96f5fb  
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-

adcea3cc347a  
3 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes, графика 14, стр. 

21. 
4 Данните са взети от Employment and Social Developments in Europe, Quarterly Review („Заетост и 

социално развитие в Европа“, тримесечен преглед), февруари 2018 г. 
5 Проект на съвместен доклад за заетостта за 2018 г., раздел 1.1. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9051&furtherNews=yes
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нестандартни и нетипични форми на заетост1; като има предвид, че злоупотребата 

с договори на непълно работно време следва да бъде осъдена; 

Г. като има предвид, че в редица по-слабо развити региони БВП на глава от 

населението се доближи към средното за ЕС чрез по-бърз растеж на 

производителността, но намаля броят на работните места; като има предвид, че в 

няколко държави членки брутният разполагаем доход на домакинствата (БРДД) 

на глава от населението все още не се е възстановил до равнището отпреди 

кризата; като има предвид, че увеличаването на неравенството в доходите не се е 

променило от началото на кризата в няколко държави членки и в някои случаи 

дори се е влошило2; като има предвид, че различията в безработицата и доходите 

в целия ЕС насърчават хората да се местят, за да търсят по-добри възможности; 

като има предвид, че небалансираните и бързи промени в населението, свързани с 

проблема с изтичането на мозъци, създават усложнения предимно за селските 

региони в ЕС-13; 

Д. като има предвид, че намаляващите различия в заетостта, следвани от намаляващи 

различия в БВП на глава от населението, са очевидни на регионално равнище в 

целия ЕС; 

Е. като има предвид, че разликата в заетостта в ЕС все още възлиза на над 10 

процентни пункта (11,6%) с равнища на заетост от 76,9% при мъжете и 65,3% при 

жените, като разликата е дори още по-голяма сред родените извън ЕС жени и 

жените от ромски произход; 

Ж. като има предвид, че макар рискът от бедност или социално изключване в ЕС да е 

спаднал отново до равнището си отпреди кризата, той продължава да бъде твърде 

висок, включително в по-развити региони, и далеч от постигането на целта на 

„Европа 2020“ относно бедността и социалното изключване; като има предвид, че 

неравенствата продължават да се увеличават; като има предвид, че през 2015 г. 

118,8 милиона души са били изложени на риск от бедност или социално 

изключване (ИРБИ), с 1,7 милиона повече от равнището от 2008 г. и далеч под 

целта на стратегията „Европа 2020“ за намаляване на ИРБИ с 20 милиона души; 

като има предвид, че процентът на изложени на риск от бедност или социално 

изключване лица при децата (на възраст 0 – 17 години) през 2016 г. е бил 26,4%, 

тоест по-висок от еквивалентните проценти при възрастните (16 – 64 години, 

24,2%), и с почти 10 процентни пункта – процентът при хората в напреднала 

възраст (65+, 18,3%)3; като има предвид, че броят на децата, изложени на риск от 

бедност или социално изключване в Европа, остава тревожно висок, като през 

2016 г. достигна 24,8 милиона души4; като има предвид, че всички държави – 

членки на ЕС, са се присъединили към целите на ООН за устойчиво развитие, 

които включват целта за „премахване на бедността във всичките ѝ форми 

навсякъде“; 

З. като има предвид, че основната цел на политиката на сближаване е укрепването 

                                                 
1 Проект на съвместен доклад за заетостта за 2018 г., раздел 3.2.1. 
2 Проект на съвместен доклад за заетостта за 2018 г., раздел 3.4.1. 
3 Проект на съвместен доклад за заетостта 2018 г., раздел 1.2. 
4 http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1  

http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20171120-1
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на икономическото, социалното и териториалното сближаване чрез намаляване на 

регионалните различия както в рамките на държавите членки, така и между тях, 

подобряването на благосъстоянието на гражданите на ЕС и осигуряването на 

равни възможности за тези хора, независимо от мястото им на пребиваване; като 

има предвид, че политиката на сближаване е изиграла важна роля за справяне с 

въздействието на икономическата и социалната криза от последните години чрез 

предоставяне на така необходимите възможности за публични инвестиции; като 

има предвид, че в настоящия финансов период политиката на сближаване се 

очаква да спомогне за оказване на подкрепа на 1,1 милиона МСП, на 7,4 милиона 

безработни лица да намерят работа, на 8,9 милиона лица да придобият нови 

квалификации, да инвестира 16 милиона евро в цифровата икономика и да 

направи значителни инвестиции в социална инфраструктура;  

И. като има предвид, че междурегионалните различия се увеличават, включително в 

по-проспериращи региони, в които има обособени зони на бедност; като има 

предвид, че най-проспериращите региони дават значителен импулс в полза на 

растежа; 

Й. като има предвид, че е необходимо Комисията и държавите членки да се 

ангажират в по-голяма степен с прилагането на член 174 и член 175 от Договора 

за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС); 

1. подчертава, че политиката на сближаване е основата за подобряване на 

социалното сближаване във възходяща посока и за споделен просперитет в ЕС и 

следва да се съсредоточи върху основните предизвикателства пред обществото, 

като условия на живот, безработица, несигурност, бедност, изключване, 

дискриминация, миграция и изменение на климата; счита, че политиката на 

сближаване, в качеството си на основна публична инвестиционна политика на 

Съюза за тези цели, следва да бъде запазена поне на подобно бюджетно равнище 

в бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР); 

2. подчертава необходимостта от значително увеличаване на средствата по 

Европейския социален фонд (ЕСФ), който е основният инструмент на ЕС за 

социално сближаване, и на прилагането на Европейския стълб на социалните 

права, включително интеграцията и реинтеграцията на работниците на пазара на 

труда, както и необходимостта от мерки за подкрепа за социално приобщаване, 

борба с бедността и неравенствата и от създаване на равни възможности, като 

същевременно средствата за борба срещу бедността и социалното изключване 

следва да бъдат запазени на 20%; счита, че сценарият, при който ЕСФ се слива в 

единен социален инвестиционен фонд, би представлявал заплаха за интегритета 

на политиката на сближаване, чиято цел за социално сближаване е залегнала в 

Договорите и се постига главно чрез финансиране по линия на ЕСФ; подчертава, 

че следователно ЕСФ трябва да продължи да бъде неделима част от политиката на 

сближаване, за да се гарантира, че подновеното съсредоточаване на ЕС върху 

социална Европа може да бъде реализирано на място; 

3. счита, че регионалният индекс за социален напредък на ЕС следва да се оценява 

като евентуално допълнение към показателя за БВП, като се има предвид, че 

увеличаването на БВП на глава от населението не отговаря на еквивалентно 
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увеличаване на заетостта за всички региони и не е достатъчно само по себе си за 

измерване на новите видове неравенства между регионите на ЕС, и че 

икономическият растеж не се отразява на определени фактори за социален 

напредък и приобщаване; призовава Комисията да вземе предвид и използването 

на нови социални критерии при определяне на разпределението на финансирането 

от страна на ЕС по тематични цели със социално измерение, и да интегрира по-

добре политиката на сближаване с областите, набелязани понастоящем за 

действия на ЕС; счита, че социалните показатели биха могли да се използват като 

инструмент за последваща оценка на успеха на финансирането от страна на ЕС за 

постигането на по-добри социални резултати; 

4. припомня, че публичните инвестиции в ЕС продължават да са под равнищата 

отпреди кризата, в резултат на което регионите и държавите членки се нуждаят от 

по-голяма подкрепа, за да се справят с настоящите и бъдещите 

предизвикателства; счита, че предвид нарастващите социални различия в целия 

ЕС подходът за социални инвестиции трябва да бъде поставен в центъра на 

съгласувана политическа рамка заедно с рамката за управление на ЕС и неговият 

бюджет да бъде съобразен с нуждата от социални инвестиции; подчертава, че тези 

видове инвестиции с дългосрочна възвръщаемост, са от ключово значение за 

бъдещата конкурентоспособност на регионите на ЕС; 

5. взема под внимание данните, предоставени в 7-ия доклад за сближаването, които 

показват признаци на общо подобрение в социалното положение, но и на 

постоянни социални различия между държавите членки, които се задълбочиха в 

резултат на отрицателното въздействие на икономическата криза и мерките за 

бюджетни ограничения, прилагани в продължение на години; отбелязва със 

загриженост, че въпреки положителните признаци рискът от бедност или от 

социално изключване остава ключово предизвикателство, като това е едно от 

основните предизвикателства пред социалното сближаване заедно с 

увеличаването на неравенствата в редица държави членки; 

6. счита, че обвързването на програмирането в рамките на политиката на 

сближаване с количествено измерими цели на стратегията „Европа 2020“, като 

намаляването на бедността, е едно от основните постижения на програмния 

период 2014 – 2020 г.; счита, че приносът за икономическото, социалното и 

териториалното сближаване в ЕС следва да бъде основната цел на стратегията на 

Европа за периода след 2020 г., въз основа на приетите на международно равнище 

цели за устойчиво развитие; 

7. потвърждава отново необходимостта да се укрепи бюджетът на ЕС въз основа на 

националните вноски, които отчитат брутния национален доход, с цел 

насърчаване на публичните инвестиции в подкрепа на националните 

производствени сектори, и да се допринесе за намаляване на редица структурни 

зависимости, да се насърчи заетостта с права и качествени обществени услуги и 

да се използва пълноценно глобалният потенциал на държавите членки; 

8. посочва, че някои от по-значителните социални дисбаланси, дисбаланси в 

заетостта и социални различия в Европа, като сегментирането на пазара на труда, 

разликите в заплащането и детската бедност, не са преодолени, а са се изострили, 



 

AD\1148992BG.docx 7/11 PE617.994v02-00 

 BG 

което показва, че националните публични политики и европейските механизми не 

са достатъчни за изграждането на по-солидно социално сближаване и по-

справедлив европейски пазар на труда; подчертава, че са необходими по-силни и 

по-всеобхватни политики на ЕС, за да се допълнят полаганите понастоящем 

усилия на държавите членки; подчертава изключителната необходимост от 

фискална гъвкавост за подпомагане на социалните инвестиции в социални права, 

както и за ефективното интегриране на всички принципи, залегнали в 

европейския стълб на социалните права, на всички етапи; 

9. подчертава значението на съвместяването на семейния и професионалния живот 

за икономическото развитие и сближаването на всички региони; 

10. изразява съжаление във връзка с бавното изпълнение на програмите за периода 

2014 – 2020 г. – само с 39% от общите отпуснати средства към юли 2017 г.1; 

счита, че са необходими по-бързо изпълнение, плавен преход между програмните 

периоди, ясни цели, показатели и индикатори за резултатите, реално опростяване 

и развиване на капацитет; 

11. отбелязва във връзка с това предложението, представено в документа за размисъл 

на Комисията относно бъдещето на финансите на ЕС2, че съгласуваността може 

да бъде подобрена чрез единен правилник за политиката на сближаване и други 

финансови инструменти с програми или проекти от същия тип, което ще 

гарантира по-добро взаимно допълване между политиката на сближаване и 

разходите за иновации и инфраструктура и опростяване за бенефициерите; счита, 

че по-ефективното и по-гъвкаво усвояване на средствата ще бъде от решаващо 

значение през новия период на МФР; 

12. счита, че регионалните органи трябва да бъдат включени и промените в 

показателите за социален напредък в политиката на сближаване трябва да бъдат 

въведени преди социалното финансиране да може да се обвърже с политическите 

приоритети, договорени с държавите членки в рамките на европейския семестър; 

подчертава, че докладите по държави и специфичните за всяка държава 

препоръки не могат да се превърнат в единствените референтни документи за 

програмиране на инвестициите на ЕС по места, особено социалните инвестиции; 

13. призовава Комисията да въведе политики, насочени към борба с демографския 

спад и разпръсването на населението; подчертава, че политиката на сближаване 

следва, като един от своите приоритети, да обърне внимание на регионите, 

страдащи от демографски спад; поради това призовава за стратегически 

инвестиции в тези региони, по-специално в широколентовия достъп, с цел 

повишаване на тяхната конкурентоспособност и подобряване на индустриалната и 

териториалната структура; 

14. припомня, че принципът на пропорционалност трябва да преобладава в 

управлението и контрола на програмите за сближаване; призовава Комисията и 

държавите членки да проучат възможността за онлайн система на кандидатстване, 

която би дала по-добра възможност на ръководителите на проекти да 

                                                 
1 7-и доклад на Комисията за икономическото, социалното и териториалното сближаване, стр. 175. 
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_bg.pdf, стр. 24. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-eu-finances_bg.pdf
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рационализират административните процедури; 

15. подчертава, че от многобройните предизвикателства, пред които ще се изправят 

европейските региони през следващите години, социалното приобщаване, 

бедността, безработицата и неравенствата между регионите и вътре в тях са от 

особено значение за политиката на сближаване; припомня, че неравенствата 

застрашават бъдещето на европейския проект, подкопават неговата легитимност и 

могат да навредят на доверието в ЕС като двигател на социалния напредък, както 

и че намаляването на неравенствата трябва да бъде един от основните приоритети 

на ЕС, както беше заявено неотдавна от Парламента; счита за съществено да се 

подобри процесът на координиране на политиката на национално равнище, за да 

се наблюдават, предотвратяват и коригират по-добре отрицателните тенденции, 

които биха могли да увеличат неравенствата и да отслабят социалното 

сближаване или да окажат отрицателно въздействие върху социалната 

справедливост, чрез въвеждането на превантивни и корективни мерки, когато е 

необходимо; подчертава, че за ефективното преодоляване на бедността и 

социалното изключване в рамките на общностите, е необходим подход „отдолу 

нагоре“, тъй като тези въпроси изискват реакция, съобразена с конкретните 

потребности, и активно участие на управленското равнище, което е пряко 

засегнато; 

16. счита, че потенциалът за създаване на работни места на фондовете на Съюза все 

още не се използва достатъчно и следва съответно да бъде допълнително укрепен 

посредством по-ефикасно и насочено към постигане на резултати изработване и 

изпълнение на политиките, което да е подкрепено от ефективно техническо 

подпомагане и съсредоточено по-специално върху ориентираните към бъдещето 

сектори с нетен потенциал за създаване на качествени работни места, по-

специално зелената и кръговата икономика, сектора за предоставяне на грижи и 

цифровия сектор; счита освен това, че достъпът до финансиране следва да бъде 

улеснен за всички бенефициери, включително за участниците в социалната 

икономика, МСП, НПО, по-малките общини и самостоятелно заетите лица; 

17. призовава държавите членки да инвестират повече в умения, които подобряват 

икономическия растеж, като намаляват недостига на умения и ограничават 

детската бедност и социалното изключване; призовава държавите членки да 

обърнат по-голямо внимание на селските региони, които не са се възползвали в 

достатъчна степен от икономическия растеж. 

18. призовава държавите членки, по-специално тези с ниски равнища на 

производителност, да започнат или да продължат структурните реформи за 

подобряване на конкуренцията, бизнес средата и потенциала от умения; 

19. настоява, че прозрачните процедури за възлагане на обществени поръчки са от 

съществено значение, за да се насърчават развитието и лоялната конкуренция; 

счита, че обществените поръчки са най-добрият начин за предоставяне на 

социално и екологично благоприятни инвестиции; 

20. призовава Комисията и държавите членки да продължат инициативите, насочени 

към увеличаване на достъпа до качествено и приобщаващо обществено 

образование и обучение, включително висше образование, професионално 
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образование и обучение (ПОО), учене в процеса на работа и придобиване и 

актуализиране на умения, особено цифрови умения, както и достъп до качествена, 

устойчива и приобщаваща заетост, особено за младите хора, 

нискоквалифицираните и по-възрастните работници; отбелязва във връзка с това 

важността на Новата европейска програма за умения и по-специално нейната 

инициатива за повишаване на уменията; посочва, че програмите за обучение, 

финансирани от ЕСФ, следва да бъдат конкретно насочени към потребностите на 

работниците и безработните, като същевременно се вземат предвид 

възможностите на пазара на труда; 

21. отново изразява своята загриженост във връзка с нарастващата тенденция за 

непълна заетост и скрита безработица, все по-хроничното естество на 

дългосрочната безработица и равнището на младежката безработица и 

дългосрочната безработица; припомня значението на инвестирането в планове, 

чийто приоритет е намаляването на дългосрочната безработица чрез съчетаване 

на професионално обучение с персонализирани насоки; 

22. призовава за увеличаване на бюджетните редове, които насърчават ефективни 

ответни действия за приемането и социалното приобщаване на бежанците и 

мигрантите; 

23. подчертава, че социалната и фискалната конвергенция допринасят за целта за 

сближаване и че различаващите се практики в тази област могат да предизвикат 

допълнителни проблеми за територии, които са най-уязвими за глобализацията; 

24. подчертава необходимостта от запазване на училищните и образователните 

институции в близост до домовете на хората и изисква национални политики за 

тази цел, които, ако е възможно, да бъдат подкрепени от европейските структурни 

фондове; 

25. счита, че фондовете на ЕС трябва да се придържат към Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания (UNCRPD) и следва да продължат да насърчават 

деинституционализацията. 
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