
AD\1189236BG.docx PE639.697v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по заетост и социални въпроси

2019/2028(BUD)

27.9.2019

СТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджети

относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 
2020 година
(2019/2028(BUD))

Докладчик по становище: Луция Дюриш Николсонова



PE639.697v02-00 2/10 AD\1189236BG.docx

BG

PA_NonLeg



AD\1189236BG.docx 3/10 PE639.697v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. припомня, че е необходимо ефективните и внимателно обмислени политики в 
социалната област и в областта на заетостта да вземат под внимание социално-
икономическите предизвикателства и предизвикателствата, свързани с 
демографията и автоматизацията, както и предизвикателствата, произтичащи от 
ангажимента на Съюза за постигане на декарбонизация, и че тези политики следва 
да бъдат придружени от добре насочени инвестиционни стратегии и следва да 
продължават да бъдат важна предпоставка за устойчив растеж, който е 
решаващият фактор за повишаване на качествената заетост и за засилване на 
социалното сближаване във възходяща посока;

2. приветства развитието на политиката в областта на заетостта и социалните 
въпроси по време на осмия законодателен мандат, но подчертава, че 
политическите инициативи се нуждаят от подходящо, достатъчно и навременно 
финансиране, за да започнат да функционират;

3. подчертава, че бюджетът за 2020 г. следва да допринесе за постигането на целите 
на стратегията „Европа 2020“ в социалната сфера и в областта на заетостта, които 
изглеждат постижими по отношение на целевото равнище на заетостта, но все 
още далеч не са постигнати с оглед на целта за намаляване на броя на хората, 
изложени на риск от бедност или социално изключване, тъй като по-специално 
все повече работещи хора са изложени на риск от бедност;

4. подчертава също така необходимостта от постепенно привеждане в съответствие 
на стратегическата ориентация на политиките и програмите на ЕС с Целите за 
устойчиво развитие и със социалните принципи, очертани от Европейския стълб 
на социалните права (ЕССП), които следва да бъдат изцяло включени в 
разпоредбите относно програмите за финансиране от ЕС и Европейския семестър; 

5. подчертава в тази връзка необходимостта от всеобхватни политически реформи и 
интегрирани подходи, които засилват социалното приобщаване и са насочени към 
борба с младежката и дългосрочната безработица и за справяне с често 
пренебрегвания въпрос за пригодността за заетост на по-възрастните хора и 
хората с увреждания;

6. в този контекст подчертава значението на подходящото финансиране на 
програмите и инициативите в рамките на Многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2014—2020 г., които целят насърчаване на приобщаващия 
растеж, борба с безработицата, бедността и социалното изключване, намаляване 
на неравенствата и насърчаване на социално сближаване във възходяща посока, и 
по-специално тези, които са насочени към най-необлагодетелстваните в 
обществото;

7. подчертава необходимостта от получаване на подходящо равнище на 
финансиране за тези програми и инициативи през 2020 г. и до влизането в сила на 
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следващата фаза на програмиране по МФР;

8. поради това отхвърля съкращенията в бюджетното програмиране, засягащи 
редове 04 01 01, 04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 и 
13 08 01;

9. припомня също така, че трябва да се намери правилен баланс между бюджетните 
кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания, за да могат тези 
политики да реализират пълния си потенциал;

10. подчертава, че участието и приобщаването на работниците и служителите в 
делата на предприятията имат значително положително въздействие върху 
производителността, здравето и благосъстоянието на заетите лица, качеството на 
работните места и равнището на заплащане на труда; подчертава освен това, че 
бюджетните редове в подкрепа на социалния диалог в Съюза са от първостепенно 
значение, когато става въпрос за засилване на участието на социалните партньори, 
например в Европейския семестър и в изпълнението на ЕССП; с оглед на това 
призовава за увеличение на бюджетните кредити относно колективните трудови 
правоотношения и социалния диалог;

11. подчертава значението на бюджетната отчетност и определянето на приоритети 
при постигането на реална ефективност на финансовите средства за гражданите 
на Съюза, включително на поставянето на по-силен акцент върху основаното на 
факти създаване на политики и отделянето на специално внимание на социалните, 
регионалните и териториалните различия;

12. счита, че принципът на европейската добавена стойност следва да представлява 
крайъгълният камък за всички бъдещи разходи; счита, че по тази причина 
финансирането от Съюза следва да отразява модел на бюджетиране на 
публичните средства, основан на резултатите, при който всеки бюджетен ред да 
бъде придружен от измерими цели и резултати; подчертава в това отношение 
важността на отчетността и прозрачността от страна на органите, които получават 
финансиране от Съюза;

13. признава ключовата роля на Европейския социален фонд (ЕСФ), Инициативата за 
младежка заетост (YEI), Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията (ЕФПГ), Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) и на 
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) и отново 
заявява, че тези фондове следва да създадат полезни взаимодействия, които 
спомагат за намаляване на социалните различия и неравенства и гарантират, че 
никоя от целевите групи няма да бъзе изоставена в този процес; предупреждава, 
че всяко намаляване на бюджета за тези области би могло да създаде трудности за 
ефективността на посочените политики и за постигането на техните цели;

14. в тази връзка подчертава, че реалностите в малките държави членки и в 
отдалечените региони (включително най-отдалечените региони по смисъла на 
член 349 от ДФЕС) трябва да бъдат взети предвид; подчертава по-специално, че 
трябва да се подобри достъпът до средства за отвъдморските страни и територии 
(които разполагат с ограничени административни ресурси и експертен опит 
поради специалния си статут и размера си); счита по-специално, че ЕФПГ трябва 
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да отразява реалностите на малките пазари на труда и на пазарите на малките 
държави членки, по-специално по отношение на заявленията, отнасящи се за 
МСП, както и когато съкращенията и пренасочването на работни места имат 
сериозно отражение върху равнището на заетост и върху местната или 
регионалната икономика;

15. подчертава, че дейностите, осъществявани с тези финансови средства и в рамките 
в тези програми, следва винаги да водят до стратегически мерки с ясно 
определени цели и задачи и че ефикасните и ефективните разходи са също 
толкова важни, колкото и общите бюджетни тавани; подчертава в тази връзка 
важността на истинската култура на „ориентиране към постигането на резултати“, 
насочена към оптимално използване на финансовите средства, като се анализират 
причините, водещи до програми с незадоволителни резултати, и настоява за 
прилагането на мерки за подобряване;

16. признава в това отношение усилията за повишаване на прозрачността и 
достъпността на процедурите за заявяване на средства в рамките на бюджета за 
2020 г.;

17. призовава Комисията и държавите членки да осигурят необходимата гъвкавост 
при изпълнението на програмите на Съюза за 2020 г., по-специално на ЕФПГ, с 
цел да бъде неутрализирано въздействието от оттеглянето на Обединеното 
кралство от Съюза върху работниците и субектите, установени в държавите 
членки; във връзка с това приветства предложението на Комисията за изменение 
на обхвата на текущата програма на ЕФПГ, за да се даде възможност за подкрепа 
на работници, засегнати от преместване на работните им места в резултат на 
смущения, причинени от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза;

18. подкрепя предстоящото интегриране на настоящия ЕСФ, YEI, FEAD, EaSI и 
Европейската програма за здравеопазване в рамките на ЕСФ +, считано от 2021 г.; 
отново заявява позицията си за увеличаване на средствата за ЕСФ + на 
120 457 000 000 EUR по текущи цени в рамките на МФР за периода 2021—2027 г.; 
призовава Комисията да представи финансова информация и разпределението на 
бюджетните средства по начин, който прави размера на средствата за ЕСФ + и 
подфункциите за тези програми сравними с настоящите пакети; изразява 
несъгласие със значителното намаление на средствата (с 5 милиона евро), 
предложено от Съвета за оста „Прогрес“ на програма EaSI, и препоръчва нейният 
бюджет да бъде най-малко равен на предложения от Комисията; подчертава в тази 
връзка, че всички законодателни и бюджетни промени следва да се основават на 
факти и на разбиране на тяхното въздействие, следва да бъдат в съответствие с 
програмата за по-добро регулиране, следва да предвиждат задължителна оценка 
на основата на измерими и сравними резултати, а не просто на измерване на 
постигнати резултати, и следва да бъдат съобразени с отнасящите се до тях 
препоръки на Европейската сметна палата;

19. подчертава, че в контекста на сегашните бюджетни ограничения ще бъде от 
решаващо значение да се използва по най-добрия начин общият бюджет за 
2020 г., особено за политиките, които са от естество да подкрепят устойчив 
икономически растеж и създаване на качествена трудова заетост, като например 
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бъдещите политики в областта на уменията, професионалното образование и 
обучение, политиките за повишаването на квалификацията и преквалификацията 
и мерките в подкрепа на добре функциониращи пазари на труда и по-доброто 
адаптиране към демографските промени, по-специално чрез подобряване на 
интеграцията на уязвимите групи и групите в неравностойно положение, като 
например по-възрастните хора и хората с увреждания, на пазара на труда, и 
посредством прилагане на мерки за интегриране и намаляване на бедността; 
отбелязва, че комисията по заетост и социални въпроси предложи няколко 
пилотни проекта и подготвителни действия, насочени към социално изключените 
общности;

20. силно насърчава всички инвестиции във въвеждането на нови технологии във 
всички сектори на икономиката и промишленото производство, като се обръща 
специално внимание на конкретни програми, насочени към ускоряване на 
навременния преход, засягащ работната сила, и ограничаване на потенциалните 
негативни странични ефекти на този преход, като например структурната 
безработица, нарастващото неравенство на доходите или регионалните и 
териториалните различия; във връзка с това отбелязва ролята на инструментите на 
Съюза за подпомагане на дружествата и работниците в техния преход към 
цифрова и по-екологична икономика;

21. отново подчертава значението на професионалното образование и обучение в 
ерата на цифровизацията; призовава Комисията да проучи допълнителни 
възможности за подкрепа на програми за професионално образование и обучение, 
особено в областта на разработването на софтуер и информационните технологии;

22. подчертава, че въпреки положителните тенденции в посока намаляване на 
младежката безработица в Съюза, липсата на бъдещи възможности за младите 
хора е реален и спешен социален проблем в някои части на Съюза, като 
съществуват значителни различия между държавите членки и регионите, и че 
младите хора все още са изложени на по-голям риск от бедност и социално и 
икономическо изключване; подчертава, че това изисква новаторски и 
целенасочени решения, които да могат да бъдат приложени своевременно, за да се 
постигнат конкретни подобрения в краткосрочен план; поради това очаква 
Комисията и държавите членки да дадат приоритет на борбата с младежката 
безработица, което следва да намери отражение в бюджета за 2020 г.;

23. с оглед на това отново изтъква значението на фондовете и другите инструменти, 
които насърчават мерки за преодоляване на неравенството и създаване на 
пригодност за заетост на младите хора, а именно Гаранцията за младежта, YEI, 
ЕСФ и Еразъм +;

24. подчертава по-специално ролята на YEI за справяне с младежката безработица и 
отбелязва предложението на Комисията за увеличаване на средствата за YEI през 
2020 г. със 116 милиона евро; счита обаче, че този размер не е достатъчен; поради 
това призовава за увеличение на бюджетните кредити за поети задължения по 
линия на YEI с 600 милиона евро;

25. също така приветства ангажимента на кандидата за председател на Комисията 
Урсула фон дер Лайен за укрепване на Гаранцията за младежта чрез 
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превръщането ѝ в постоянен инструмент с увеличен бюджет и редовно 
докладване;

26. изразява съжаление за факта, че над една четвърт от децата в Съюза са изложени 
на риск от бедност или социално изключване;

27. очаква публикуването на проучването за осъществимост на Гаранцията за децата, 
която следва да бъде основа за осъществяването на по-нататъшни дейности, но 
призовава Комисията да вземе в пълна степен под внимание предложенията за 
изпълнение на подготвителните действия относно Гаранцията за децата, приети в 
годишните бюджети за 2017 г., 2018 г. и 2019 г., и които имат равнище на 
финансиране, което ще позволи провеждането на подходяща експериментална 
фаза на прилагане на Гаранцията за децата през следващия програмен период през 
2021—2027 г.;

28. във връзка с това приветства ангажимента на кандидата за председател на 
Комисията Урсула фон дер Лайен, посочен в нейните политически насоки, за 
създаване на Европейска гаранция за децата с цел да се гарантира, че всяко дете в 
Съюза, изложено на риск от бедност или социално изключване, има достъп до 
най-основен набор от права, като правото на здравеопазване и на образование;

29. подчертава необходимостта от насърчаване на социалното приобщаване на децата 
в уязвимо положение и по-специално от подобряване на положението на децата 
от ромски произход, по-специално чрез насърчаване на техния достъп до 
училищата; отбелязва, че подходящ инструмент за справяне с този проблем би 
било осъществяването на подготвително действие;

30. подчертава важния принос на агенциите за решаването на широк кръг от въпроси, 
свързани със заетостта, социалната сфера и събирането на данни; подчертава, че 
техните задачи постоянно се развиват и увеличават и че поради това трябва да им 
се предоставят необходимите ресурси, за да изпълняват своите задачи и да 
осигуряват възможно най-добри резултати в подкрепа на законодателните и 
политическите цели на ЕС; поради това призовава за задълбочена оценка на 
новите задачи, възложени на агенциите, и на цялостните резултати от тяхната 
работа, с цел да се гарантира, че разпределянето на бюджетните средства става по 
правилен и ефикасен начин;

31. приветства създаването на Европейски орган по труда (ЕОТ), който се очаква да 
започне работа през 2019 г.; подчертава необходимостта от осигуряване на 
достатъчно финансови средства за неговото създаване; настоява, че това 
финансиране не може да бъде осъществено чрез преразпределяне на средства от 
другите агенции в областта на заетостта и в социалната област, както и от други 
бюджетни редове, и че за ЕОТ като нов орган се изискват свежи ресурси, за да 
работи безпроблемно; подчертава по-специално, че създаването на ЕОТ не следва 
да води до намаляване на ресурсите и капацитета на Европейския портал за 
професионална мобилност (EURES), който играе първостепенна роля за 
улесняване на трудовата мобилност на гражданите на Съюза и предлага услуги и 
партньорства за търсещите работа лица и работодателите, публичните служби по 
заетостта, социалните партньори и местните органи; поради това подчертава 
необходимостта от запазване на ясни и отделни бюджетни редове за ЕОТ и за 
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EURES;

32. отново заявява, че когато са внимателно подготвени, пилотните проекти и 
подготвителните действия са много ценни инструменти за започване на нови 
дейности и политики в областта на заетостта, и по-специално за увеличаване на 
младежката заетост и на социалното приобщаване, и че биха могли да бъдат 
използвани за събирането на данни и факти с оглед подобряване на бъдещите 
политики на Съюза в областта на заетостта; отбелязва, че няколко идеи на 
комисията по заетост и социални въпроси са били успешно приложени в 
миналото под формата на пилотни проекти и подготвителни действия; призовава 
бюджетния орган да включи в бюджета за 2020 г. осемте пилотни проекти и 
подготвителни действия, предложени от комисията, които се отнасят до 
социалното приобщаване на особено уязвими групи (роми, особено деца от 
ромски произход, младежи в неравностойно положение, домакинства с ниски 
доходи, възрастни хора), до младежката безработица, здравословните и 
безопасните условия на труд и минималната работна заплата; насърчава пълното 
използване на наличните маржове по всички функции;

33. припомня, че е от първостепенно значение Комисията редовно да предоставя на 
Парламента актуална информация на различните етапи от изпълнението на 
пилотните проекти и подготвителните действия, включително подходяща оценка 
на резултатите и на тяхната добавена стойност за гражданите на Съюза; 
подчертава значението на един прозрачен подход от страна на Комисията при 
оценката на пилотните проекти и подготвителните действия.
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