Европейски социален фонд: подкрепа
на икономическото възстановяване
Европейският съюз даде ход на Европейски план за икономическо
възстановяване в отговор на задълбочаващата се икономическа криза.
Кохезионната политика и нейните инструменти за финансиране, към които
принадлежи и Европейският социален фонд, са в сърцето на тази стратегия
за извеждане на Европа от кризата и за осигуряване на бързо връщане към
устойчивия растеж.
Икономическата криза: предистория
Кризата на ликвидността, която започна от банковата
система на САЩ през лятото на 2007 г. се разпространи
бързо сред глобалните финансови пазари. В отговор на
това през 2008 г. държавите-членки на ЕС, Европейската
централна банка и Европейската комисия предприеха
координирани стъпки за стабилизиране на европейската
банкова система и за възвръщане на доверието в
пазарите, като техните усилия в тази насока продължават
и до днес. Тази безпрецедентна криза обаче сега засяга
„реалната икономика“ по отношение на работните
места, бизнеса и търговията, тъй като „сривът на
кредитния пазар“ ограничава притока на финансови
средства към предприятията и домакинствата. Спадът на
бизнес инвестициите и намаляването на разходите на
домакинствата води до понижена икономическа активност
– като се очаква икономическият растеж на ЕС през 2009
г. да намалее. Въздействията върху реалната икономика
са многобройни, например увеличаване процента на
безработицата, който се предвижда да превиши 8 % до 2010
г., спад в създаването на нови работни места в сравнение с
годините, през които беше постигнат рекорд – 2007-2008 г.,
когато бяха създадени 6 милиона нови работни места.

Икономическата криза: план за
възстановяване
За да се справи с кризата ЕС започна прилагането на
„Европейския план за икономическо възстановяване“,
който беше одобрен от Европейския съвет през 2008
г. Той включва финансова помощ от най-малко 200
милиарда евро (1,5 % от БВП на ЕС) от бюджета на ЕС и от
националните бюджети, предназначена за повишаване
на търсенето, възстановяване на икономическата

активност, която да продължи покачването си, и за
запазване и създаване на работни места. Как ще бъде
предоставена тази помощ зависи от ситуацията в
отделната държава-членка. Планът също така приканва
към „интелигентни инвестиции“, които да доведат
до по-висок устойчив растеж в по-далечно бъдеще.
Инструментите на кохезионната политика на ЕС –
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР),
Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният
фонд – съставляват една трета от общия бюджет на ЕС
и са неговите най-големи източници на инвестиции в
реалната икономика. Поради това те стоят в основата на
тези мерки за „интелигентни инвестиции“.

ЕСФ: част от „набора с инструменти“ за
възстановяване
Европейският социален фонд е основният финансов
инструмент на Европейския съюз за инвестиции в
хората. През текущия период на финансиране 20072013 г. той ще инвестира около 76 милиарда евро в
проекти в държавите-членки: подпомагане на заетостта
и подкрепа за хората чрез разширяване на познанията
и усъвършенстване на уменията с оглед подобряване
на перспективите за заетост на гражданите. През същия
този период ЕФРР и ЕСФ заедно ще инвестират в около
2 милиона съфинансирани проекти в държавите-членки
и в „реалната икономика“. Създаден през 1957 г. ЕСФ
има дълга история в осигуряването на подпомагане
на работни места и хора, и през годините е доказал
многократно своята ефективност. ЕСФ, който е добре
изпитан инструмент за финансиране, съставлява основна
част от „набора с инструменти“ за възстановяване.

Европейска комисия

2
С какво може да допринесе ЕСФ
Подпомагането на заетостта и справянето с
безработицата е „обичайна дейност“ за програмите и
проектите на ЕСФ. През настоящия програмен период
на ЕСФ е осигурена помощ за милиони граждани на ЕС
при намирането на работа и подобряването на техните
умения посредством участие във финансирани по линия
на фонда проекти. За много лица, по-специално групите
в неравностойно положение, като например имигранти
и лица с увреждания, това е първи реален шанс за
започване на работа. Проектите на ЕСФ са помогнали
на много други да актуализират своите умения и да
придобият нови, за да могат да се справят на работното
си място и да повишат своята пригодност за наемане
на работа. Като цяло, същността на дейностите на ЕСФ
се състои в насърчаване както на промяната, така и
на адаптирането към нея. Поради това с навлизането
на икономическата криза в реалната икономика,
приоритетите за финансиране на ЕСФ стават все поважни. Например ЕСФ подпомага:
• откриването и прилагането на по-иновативни и
продуктивни начини на работа. Например като помага
на организациите да преструктурират своите процеси
и стратегии за заетост, с цел подпомагане на работните
места и конкурентоспособността;
• засилването на подкрепата за работещите лица и
предприятията за придобиване на новите умения, от
които те се нуждаят при връщането на икономиката към
нормален растеж;
• прилагането на активни и превантивни мерки за
подпомагане на заетостта. Икономическата криза може
да ускори промените, например чрез преквалификация,
която да позволи на работещите лица да преминат в
сектори, където търсенето е по-голямо;
• подпомагане на упражняването на свободни професии
и създаването на нови фирми. Секторът на МСП е найголемият работодател в ЕС, поради това насърчаването
на предприемачеството и създаването на нови
предприятия е крайно необходимо за икономическото
възстановяване. Финансирането по линия на ЕСФ
се използва за подпомагане на предприемачите и
безработните да създадат свои собствени дружества
като им осигурява насоки и подкрепа(1).
Планът за възстановяване на ЕС подчертава ясно
адекватността на кохезионната политика и приоритетите
на ЕСФ за снижаване на ефекта от икономическата
криза върху работните места. Поради това планът
приканва към ускоряване на инвестициите в подкрепа
на реалната икономика. За да бъде постигнато това, ЕС
извърши пет важни законодателни и административни
промени на структурните фондове, включително на ЕСФ,
които ще помогнат на държавите-членки да задвижат
инвестициите, свързани със заетостта, и ще окажат
съдействие на безработните да се върнат отново на

работа, да предотвратят дългосрочната безработица и да
повишат равнището на уменията. Тези мерки обхващат:
използване на неизразходвани средства от предходни
периоди на финансиране, увеличаване на авансовите
плащания за държавите-членки, установяване на
по-гъвкави правила за съфинансиране и улесняване
на процеса на административно отчитане, както и
подпомагане на по-малки проекти чрез еднократно
изплатени суми.

Мярка 1: осигуряване на
първоначална ликвидност
Около 10 % от фондовете на ЕСФ от предишния
програмен период 2000-2006 г. не са изразходени, като
този процент е малко по-висок в новите държави-членки.
Тези неизразходвани фондове на ЕСФ възлизат общо
на около 7 милиарда евро. ЕС отпуска повече време на
държавите-членки за изразходване на тези фондове, като
по този начин спомага за увеличаване на фондовете,
които могат да бъдат инжектирани в икономиката.
Тази мярка за удължаване обхваща както ЕФРР, така и
ЕСФ и е ограничена във времето – до м. юни 2009 г. –
като нейната цел е да насърчи бързото и значително
инжектиране на средства, които реално да подпомогнат
допълнителни проекти с положително въздействие
върху растежа и заетостта. Предвижданото потенциално
въздействие на тази мярка върху бенефициентите на
ЕСФ може да се види като се направи сравнение между
сумите, осигурени с това удължаване (7 милиарда евро),
и общата сума на авансовите плащания, направени
от ЕСФ за държавите-членки за периода 2007-2013 г.
(18,53 милиарда евро). Тази мярка сама по себе си
представлява огромна инжекция от допълнителна
ликвидност.

Мярка 2: по-голямо начално
натоварване на инвестициите
При започването на нов програмен период на
структурен фонд Комисията прави авансови плащания
(предварително финансиране), за да осигури „начален
товар“ на наличните фондове за проекти в държавитечленки. Този подход позволява обработването на
големия брой заявления за проекти в началото на
даден нов цикъл на финансиране. През 2007 г. и
2008 г. държавите-членки получиха 18 милиарда евро
под формата на предварително финансиране, което
съставлява 5 % от предназначените за тях средства по
структурни фондове за периода 2007-2013 г.
През 2009 г. като част от плана за възстановяване ЕС
ще направи допълнителни авансови плащания от
структурните фондове. Тези допълнителни плащания
възлизат на 6,25 милиарда евро, в резултат на което
общата сума на авансовите плащания за 2009 г. възлиза
на 8,62 милиарда евро. Тази сума включва 2,29 милиарда

(1) Примери от реалния живот за многобройните начини, чрез които проектите на ЕСФ подпомагат заетостта, можете да намерите на
интернет страницата на ЕСФ: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/
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Авансови плащания през 2009 г. (в милиарда евро)
Структурни фондове

преди плана за
възстановяване

добавени от плана за
възстановяване

Общо

EC-15

0,00

3,80

3,80

EC-12

2,29

2,29

4,58

Трансгранично
сътрудничество в ЕС

0,08

0,16

0,24

Общо

2,37

6,25

8,62

от тях дял на ЕСФ

0,53

1,76

2,29

евро от ЕСФ, както е показано в таблицата. Това е
допълнение към петте процента предварително
финансиране, отпуснато през периода 2007-2008 г.
Това ново финансиране съставлява повече от удвояване
на авансовите плащания от структурните фондове за
държавите-членки за 2009 г. Осигуряването на повече
финансиране през 2009 г. ще позволи те да одобрят и
стартират много повече проекти по линия на ЕФРР и
ЕСФ, с цел да се подпомогне заетостта и създаването на
нови работни места и предприятия в държавите-членки.
Посредством финансирането за начално натоварване
тази мярка също така създава начален товар за заетостта
и инициативите, свързани с растежа по време на
критичните ранни етапи от плана за възстановяване.

Мярка 3: гъвкаво финансиране за
подкрепа на нови проекти
Програмите на ЕСФ се финансират съвместно от ЕС и
от национални източници. Стойността на приноса на ЕС
варира от 50 % до 85 % в зависимост от относителното
благоденствие на региона, а националният принос
се планира в държавните бюджети, за да се осигури
постепенно реализиране на проектите на ЕСФ в хода на
програмния период.
Икономическата криза, обаче, упражнява натиск върху
националните бюджети и някои от държавите-членки
нямат много възможности за маневриране по отношение
на съвместното финансиране на допълнителни проекти
по линия на ЕСФ. Тази ситуация е особено неприятна, тъй
като другите мерки в плана за възстановяване, описани
по-горе, са предназначени специално към увеличаване
на осигуряването на краткосрочно финансиране от ЕС и
следователно към увеличаване на търсенето от страна на
бенефициентите по проекти.
С цел подпомагане на програмите на ЕСФ сега проектите
могат да получат 100 % финансиране от ЕС, за да се
гарантира тяхното стартиране, ако то е балансирано чрез
операции, финансирани на национално равнище, към
края на програмния период през 2013 г. По този начин
необходимостта от съфинансиране не представлява
пречка за паричния поток по проектите по време на

критичния период на плана за възстановяване, а в същото
време правилата биват спазени в дългосрочен план.

Мярка 4: облекчаване на
административната тежест
В исторически план финансовото управление на
проектите на структурните фондове се основаваше
на принципа 1 евро субсидия съответства на 1 евро
документиран разход. Това представляваше значителна
административна тежест за бенефициентите по проекти,
която можеше да отклони ресурси и да обезсърчи
някои от тях да кандидатстват за финансиране. В
отговор на това регламентът относно ЕСФ 2007-2013
г. въведе възможността за прилагане на плоска ставка
за възстановяването на режийните разноски по даден
проект.
Относно 2009 г. регламентът беше изменен, за да се
намали в по-силна степен административната тежест
върху проектите. Сега по отношение на субсидиите
държавите-членки могат да прилагат плоска ставка за
възстановяване на всички разходи по проекта, преки
и непреки, чрез договаряне на подходяща „стандартна
скала за единица разход“ с бенефициента по проекта.
Това позволява да се извършва плащане въз основа на
единици, съставляващи резултати по проекта, например:
брой проведени обучения или брой участнициимигранти, които все още са на работа след една година.
Въздействието на тази мярка е от особена важност
за проектите на ЕСФ, които често пъти представляват
дребни инициативи на местно равнище. С по-малко
бюрокрация и по-ниски разходи те могат да отделят
повече ресурси за своите основни цели. В допълнение
тази мярка може да насърчи повече потенциални
бенефициенти от обичайно да кандидатстват за
финансиране. Това трябва да доведе до повече и подобри проекти.
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Мярка 5: подпомагане на малки
проекти

ЕСФ подкрепя икономическото
възстановяване

Много от проектите на ЕСФ са малки, понякога едва с
няколко десетки участници, например проекти за грижи
за деца, които дават възможност на родителите да се
обучават и да работят. Макар тези проекти да са малки,
те са важни, защото са изключително многобройни.
Измененията към регламента относно ЕСФ съдържат
мерки, насочени към подпомагане на бенефициентите по
по-малки проекти.

Европейският социален фонд е основен инструмент
за подкрепа на икономическото възстановяване в
Европа. Като такъв той се включва към някои други
политики и инструменти на ЕС, като част от пакет от
съвместни усилия за възстановяване на растежа и
увеличаване на заетостта. Те включват данъчния стимул
за инвестиции, предоставен от Пакта за стабилност и
растеж, инвестициите в инфраструктура посредством
ЕФРР, увеличените инвестиции на Европейската
инвестиционна банка в подкрепа на МСП на територията
на ЕС и Европейския фонд за приспособяване
към глобализацията, който може да се използва за
подпомагане на заетостта в икономически сектори,
намиращи се под заплаха. Основно предимство на ЕСФ
е, че той е добре изпитан инструмент за създаване на
работни места и справяне с безработицата. Промените
и измененията, описани тук, укрепиха възможностите
на програмите на ЕСФ в държавите-членки и в
регионите за увеличаване на предизвикателствата към
икономическата криза.

Предходната система за възстановяване на
действителните разходи за проектите на ЕСФ изискваше
дребните, често пъти местни бенефициенти да плащат
за специализирани счетоводни експертни услуги. Това
караше много потенциални дребни бенефициенти да
не търсят финансиране по линия на ЕСФ, макар техните
дейности, свързани със заетостта, да са именно такива,
каквито ЕСФ желае да подкрепя. Новото изменение
води до значително опростяване като позволява да
се отпускат еднократни субсидии. Това означава, че
всички или част от разходите по даден проект могат
да бъдат възстановени въз основа на предварителноопределено споразумение за дейности и/или резултати.
Това опростява администрирането на малки проекти.
Еднократната сума е ограничена до 50 000 евро и макар
на пръв поглед да изглежда малка, в действителност тя
обхваща голяма част от проектите на ЕСФ.
Тази мярка ще намали административната тежест за
бенефициентите по малки проекти, като им позволи
да се концентрират върху своите проекти. Освен това
тя ще насърчи много повече потенциални дребни
бенефициенти да кандидатстват за финансиране по
линия на ЕСФ в момент, когато то е налично в поголяма степен. Насърчаването на малки проекти е
жизненоважна част от подкрепата на ЕСФ за плана за
възстановяване, тъй като тяхната местна значимост
и познания могат да допринесат ефективно за
подпомагане на заетостта.

ЕСФ осигурява все повече средства за предоставяне на
допълнителна подкрепа за заетостта. Тези допълнителни
фондове са на разположение в момент, в който са
най-необходими, през 2009 г., за да дадат тласък за
възстановяване и да подпомогнат бъдещия растеж.
Освен това ЕСФ е по-гъвкав и позволява на по-тежко
засегнатите държави-членки да отложат съвместното
финансиране за по-късен етап – като по този начин
спомага за задвижването на повече инициативи,
свързани със заетостта, в краткосрочен план. А чрез
намаляването на административните тежести върху
бенефициентите, ЕСФ дава възможност да бъдат
стартирани повече и по-добри проекти за създаване и
запазване на работни места в цяла Европа.

За повече информация относно нашите публикации:
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/library/library_bg.htm

За повече подробности:
Информационна служба на ГД “Заетост, социални въпроси и равни възможности” Отдел “Комуникация”
BE-1049 Brussels
Факс:: +32 (0)2 296 23 93
Електронна поща: esf@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/esf

