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КРАТКА ОБОСНОВКА

В отговор на световната финансова криза Комисията представи на държавите-членки 
Европейски план за икономическо възстановяване  След като държавните и 
правителствени глави на ЕС потвърдиха нуждата от координиран отговор, на 26 
ноември 2008 г- Комисията публикува съобщение, озаглавено „Eвропейски план за 
икономическо възстановяване”; в него се заявява, че кохезионната политика 
значително допринася за публичните инвестиции на държавите-членки и регионите и 
следва да действа като средство за възстановяване от настоящата криза. 

Европейският план за икономическо възстановяване предлага по-конкретно да бъдат 
приети мерки в приоритетните области на Лисабонската стратегия, така че да се 
постигнат растеж и трудова заетост. Всички използвани инструменти имат за цел 
достигането на тази цел и по-бързото постигане на резултати. Ето защо, разширяването 
на приложното поле на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и по-
голямата гъвкавост на Европейския социален фонд (ЕСФ) са конкретно предназначени 
да отговорят на множество извънредни случаи в социалната и икономическата област, 
при които е нужна помощ. Убеждението ни продължава да бъде, че колкото по-
допълващи се бъдат неговите действия и приложно поле, толкова по-голяма ще бъде 
неговата ефикасност. 

Европейският социален фонд подпомага политики и приоритети, които са насочени 
към напредък за постигането на пълна трудова заетост, подобряване на качеството и 
производителността на работата и насърчаването на социалната интеграция и 
сближаването, като той играе ключова роля за осъществяването на мерките, 
предвидени в Европейския план за икономическо възстановяване.

Предвид факта, че не са предвидени никакви нови средства или нови бюджетни редове 
за действие по места, от изключително значение ще бъде пълният потенциал на 
Европейския социален фонд да бъде изцяло използван за решаване на проблемите при 
борбата с безработицата и нарастващия с бързи темпове конкурентен натиск върху 
европейската икономика в резултат от настоящата финансова криза и икономическия 
спад. 

В този контекст предложението на Комисията има за цел опростяването на методите, 
уреждащи управлението и използването на съфинансирането от Европейския социален 
фонд, така че да се насърчи по-ефикасно, по-ефективно и бързо използване на 
наличните ресурси, за да бъдат подпомогнати държавите-членки и регионите, които са 
изправени пред икономическата криза.

Следва да се подчертае, че Европейският парламент и комисията по регионално 
развитие нееднократно посочваха опростяването като средство за подобряване 
управлението и прилагането на структурните фондове.

Струва си да се напомни, че в своя годишен доклад относно изпълнението на бюджета 
за 2007 г. Европейската сметна палата препоръча също така „опростяване на базата за 
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изчисление на допустимите разходи и по-честото използване на еднократни или 
фиксирани плащания вместо възстановяването на "действителни разходи"1”.

Извършването на фиксирани плащания от ЕСФ е възможно за непреките разходи, 
считано от 2007 г.; Изплащането на еднократни суми обаче все още не е допустимо 
съгласно правилата на ЕСФ.

В тази връзка целта на настоящото предложение е финансирането по единни ставки да 
обхване и преките разходи и в периметъра му да бъдат включени и граници на 
стандартните разходи за единица продукт, както и да се разреши използването на 
системи с плащане на еднократни суми.

Следователно, предложението на Комисията следва вече формулираните предложения 
на комисията по регионално развитие доколкото то е пригодено да отговори на 
интересите на заинтересованите страни в държавите-членки.

Предвид неотложната необходимост от прилагане на изложените предложения, 
Европейският парламент беше помолен да приеме своята позиция по възможно най-
бърз начин. Европейският парламент никога не е бягал от поемането на своите 
политически отговорности. В този контекст, въпреки множеството различни мнения по 
въпроса, с оглед гарантирането на бързия напредък на процедурата и на това 
гражданите да се ползват от същински ползи, както е вписано в предложението, 
Европейският парламент ще се въздържи за момента от внасянето на нови предложения 
и изменения. Все пак, той е напълно наясно с нуждата от създаване в движение на този 
ранен етап на процес на оценяване на фонда съвместно с Комисията, предвид 
допълнителния преглед, който ще бъде предприет при първа възможност.

Поради тази причина комисията по регионално развитие одобрява предложението на 
Комисията.

******

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да предложи за одобрение предложението на Комисията.

                                               
1 Официален вестник на Европейския съюз - C 286, том 51, 10 ноември 2008 г. „Годишен доклад на Сметната палата 
относно изпълнението на бюджета за финансовата 2007 година, придружен от отговорите на институциите“, глава 2, 
точка 42.
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