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Целта на настоящия Наръчник е да подпомогне синдикалните представители, включени в
различни комитети, създадени към Европейския Социален Фонд (ЕСФ).

Наръчникът дава информация относно най-последните реформи в ЕСФ и други структурни
фондове, както и за принципите на партньорство по ЕСФ. Той представя и множество
примери на добра практика на синдикатите при използването на ЕСФ.

Надяваме се, че този Наръчник ще бъде полезен инструмент за засилване на включването на
синдикални организации в осъществяването на структурни политики и по-точно –  тези на
ЕСФ.

Целта на структурните фондове на Европейския съюз е да подпомогнат нама¬ля¬ването на
различията между регионите, да поощрят създаването на обще¬ство с пълна заетост,
еднакви възможности, социално включване и сбли¬жа¬ва¬не, а от там в по-широк смисъл –
на Европейския социален модел.

За ЕКП принципът на партньорство е ключ за успешното и правилно реали¬зи¬ране на
мерките на Структурните фондове. Висококачествените партньор¬ства е редно да се търсят
с включване на социалните партньори във всеки етап на посредничество на Фонда.

Европейският социален фонд е единственият фонд, който разчита на актив¬но¬то участие
на социалните партньори в своя Европейски комитет. Ние вяр¬ва¬ме, че това партньорство
гарантира значителна добавена стойност и съжа¬ля¬ваме, че такъв тип участие не се разпро-
страни и при другите Структурни фондове.

ЕСФ е водещ инструмент за подпомагане на осъществяването на Евро¬пей¬ска¬та стратегия
по заетостта. Нужно е ЕСЗ да бъде включена в национални, регионални и местни политики
за пазара на труда, както и в целите на ЕСФ. Това изисква допълнителната намеса на ЕСФ за
достигане на поставените цели за общество на знанието и учене през целия живот, и по-
общо - за осъще¬ствяването на Лисабонската стратегия.

Европа трябва да направи огромна инвестиция в хората, които са безспорно най-важното и
конкурентоспособно предимство на всяко общество. Тази ин¬ве¬стиция е редно да възпри-
еме социалните промени, породени от обще¬ст¬во¬то на знанието, докато дава отговори
на проблемите, свързани със създава¬не¬то и поддържането на работни места и повишаване
на равнището на про¬из¬¬во¬дителността. Това ще доведе до увеличаване на равнището
на произ¬во¬дителност на европейския бизнес, като идентифицира иновативни и по-ефек-
тивни начини за организация на труда, включвайки значими инвестиции в развитието на
квалификациите и уменията на работещите, социалното им включване и поощряване на
равни възможности. Това е ключът на Европа към бъдещето.

Джон Монкс, 
Генерален секретар на ЕКП
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ПРЕДГОВОР



Този Наръчник, създаден от ЕСИ-ИОБЗ в сътрудничество с ЕКП, е продъл же ние на “ Наръчник
за синдикалисти” , публикуван от ЕКП за предишното из да ние на Структурните фондове
през 2000-2006 г. 

Той цели да даде специфична подкрепа на колегите-синдикалисти от новите 12 държави
членки, които за пръв път участват в ЕСФ.
Вниманието ни е съсредоточено върху ЕСФ като един от важните инстру мен ти за поощря-
ване на Европейската стратегия по заетостта, както и като ва жен принос в “ Европейския
Триъгълник на Знанието”  (изследване, иновация и обучение в Европейския Съюз).

Всъщност, за пръв път Регламентът поставя правилно ударение върху включ ва нето на соци-
алните партньори, давайки адекватни потенциални възмож но сти за “ изграждане на капа-
цитет” , с цел засилването на социалния диалог и съвместните дейности, предприети от
социални партньори. 

Наръчникът цели:
■ Предоставянето на обща информация за новата структура на ЕСФ за годините 2007-2013; 
■ Повишаване чувствителността на синдикатите към това, как да участват в приложението на

ЕСФ на различни фази и нива, особено в “ Комитетите за наблюдение” , в които синдика-
тите се очаква да дават насоки за ини циа ти вите и за сближаване между финансовите
интервенции и основните цели на работниците;

■ Да покаже на синдикалистите как да използват ЕСФ, за да въздействат върху заетостта и
иновационните политики в своите страните.

В приложенията си Наръчникът съдържа материали за обучение, използвани от ЕСИ-ИОБЗ и
ЕКП по време на първия им съвместен курс “ Обучение за раз ра ботване и представяне на
проекти от Европейския Социален Фонд” , про ве ден в Мадрид през юни 2007 г. Надяваме се
примерите на добра практика, пред ставени в Мадрид и описани тук, също да бъдат от полза
на колегите ни. 

Искам да благодаря на Джон Монкс, Йозеф Ниемиец и Клод Денагтергал от ЕКП, Орнела
Килона и Роберто Петенело от CGIL, Шарлота Крафт от SACO, Алан Манинг от TUC, Луис
Галиано от UGT-E и Пако Морено от CC.OO., кои то помогнаха в съставянето и подреждането
на този материал, както и в пре да ването на знанията си в областта на тази дейност.
Благодаря също на Сил ва на Пенела, която отговаря за Европейската инфор ма ционна служба
на ЕС към ЕСИ-ИОБЗ, за координацията на тази инициатива и довеждането й до успеен
завършек.

Специални благодарности дължим на Доминик Бе, Заместник ръководител на департамент
Координация на Европейския социален фонд към Главна Дирекция Заетост в Европейската
Комисия, заради ценната му помощ и съвети.

Наръчникът е разработен на френски и английски език. ЕКП и ЕСИ-ИОБЗ биха искали да си
сътрудничат с конфедерации, като им дадат възможност да го  преведат на родните си
езици. 

Джеф Бриджфорд
Директор на Департамент Обучение
на ЕСИ-ИОБЗ
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КАК СЕ ПОЛЗВА НАРЪЧНИКЪТ



Преди всичко искам да поздравя Департамент Обучение на ЕСИ-ИОБЗ за под го тов ката на
тази дейност по обучение за програмния периода на ЕСФ 2007-2013 г. Убеден съм, че тя ще
помогне на организациите-членки на ЕКП да бъдат включени в проекти, финансирани от
Фонда. 

ЕКП винаги е отстоявала потребността да се укрепват структурните политики на разширения
ЕС, доколкото принципите за сближаване и солидарност са ос но во положни в Договора и
представляват две от най-важните цели за ин те грация на засегнатите народи и територии.
Политиката за сближаване сле д ва да допринесе за посрещането на много предизвикател-
ства (глобали за ция, разширение на ЕС и др.), като намалява несъответствията между реги о -
ни те и поощрява обществото към пълна заетост, равни възможности, социал но включване и
сближаване, с други думи, нашия социален модел. 

Ръководните насоки за годините 2007-2013 вече са дефинирани в широк смисъл, както и
общото финансиране, с което се установят правилата и бюджетите за този период. 

Както ще видите, ЕКП представи своите виждания (през октомври 2004 г.) по по ли тиката на
сближаване на ЕС през периода след 2006 г., а след това (през декември 2005 г.) и по
финансовите перспективи 2007-2013 г. Това ни позволява да представим нашата позиция и
искания за дискусии между различните инсти ту ции на ЕС през последните години. В след-
ващите пара гра фи ще се върна накрат ко на нашите приоритети. 

Конгресът в Севиля фокусира вниманието основно върху бъдещето на Евро пей ския бюджет,
но не отбеляза, че регламентите на фондовете няма да се променят, но че ЕС реши да
направи обстоен преглед на финансирането на Европейските политики през 2009 г. 

Затова ще се съсредоточа върху определен брой ключови аспекти, които се надя вам да
бъдат уместни за вашата работа в този тридневен семинар. Искам също така да обърна
внимание върху ролята на ЕКП, върху приоритетните ни иска ния и върху действията, които
трябва да се предприемат в краткосрочен план. 

Нова архитектура на политиката по сближаване, интегрираща по-ефек тив но целите от
Лисабон. 

През 2007 г. бяха направени големи промени на правилата за децен тра ли за ция и за опро-
стяване на целите. ЕКП приема с удоволствие този нов подход, като под чер тава потреб-
ността от ефикасна координация на политиките на ЕС, и по-кон крет но в съответствие с
Лисабонската стратегия. 

В резултат от това, ЕКП смята, че експлицитното позоваване на целите от Лиса  бон и
Гьотеборг в общите регламенти е от голяма важност и по-кон кретно фактът, че политиката
по сближаване трябва да интегрира тези цели и да се превърне в съществен инструмент за
тяхното постигане чрез нацио нал ните програми за развитие. 

Същевременно ЕКП поддържа фокусирането на вниманието върху приори тетни теми с три
основни цели: конвергенция, регионална конку рен то способ ност и заетост и Европейско
териториално сътрудничество. 

По темата конвергенция ЕКП смята, че по-слабо развитите региони на разшире ния ЕС,
които изостават под средните показатели за ЕС, трябва да останат при ори тет, но че
временна помощ трябва да бъде дадена на региони, където БВП е 75% по-нисък от средния
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СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И
СТРАТЕГИЯТА НА ЕКП



за ЕС 15 (т. нар. “ статистическо въздействие”  на разширението) и не са “ забогатяли”  бързо. 

ЕКП смята, че целта Регионална конкурентоспособност и заетост може да бъде наистина
трудна за постигане в настоящата програма. Съществено е да се уточ ни ясно социалното
измерение на регионалното развитие и че страните член ки трябва да осъществят връзка с
националните планове за действие по заетостта и с националните планове за действие по
включване. Осъществяването и на два та аспекта е ключово и се осъществява чрез ре гио нални
програми за развитие, които помагат на регионите да възприемат и поощрят икономичес-
ките промени чрез засилване на конкуренто способ но стта си и привлекателността си като
райони, и на второ място, чрез програ ми, дефинирани на подходящо терито ри ално
равнище, за да помагат на хора та да се подготвят за и да се адаптират към икономическите
промени. 

Що се отнася до допустимостта на регионите обаче, докато страните членки в тяс но струд-
ничество с регионите са най-подходящи да определят обла стите, имащи най-крещяща
нужда от помощ, ние всеки път подчер та ва ме, че Структурните фондове са политика на ЕС,
прилагана въз основа на редица общи принципи и цели, така че да предпази от оклнонение
към ре-нацио на лизация на тази поли ти ка. Затова от съществено значение е да се дефини-
рат обективни критерии за достъп, като същевременно се гарантира оптимално разпред-
еляне и баланс между европейските, националните и регионалните равнища. 

ЕКП е удовлетворена, че въз основа на опита от инициативата INTERREG се съз да де  нова цел
Европейско териториално сътрудничество, насочена към поо щ ряване на хармонична и
балансирана интеграция на територията на Съюза чрез сътудничество между неговите
членове по важни въпроси на Общността на трансгранично, транснационално и интеррегио-
нално равнища. 

Сътрудничеството и действията наистина трябва да бъдат подсилени на транс гра нич но,
транснационално и интеррегионално равнища. Положи тел ни ят опит на синдикатите за
действия, осъществени от 41 Интеррегионални синдикални съве ти, включително и в региони
с общи граници с новите стра ни членки, показва, че това е правилният път, който трябва да
се следва. 

ЕКП поддържа стратегическия подход, предложен от Комисията и целящ опро стя ване и по-
точно установяване на ежегоден стратегически диалог с европей ски те институции, който
трябва да оцени напредъка, постигнат по стратеги че ски те приоритети и получените резул-
тати. 

ЕКП приветства факта, че социалните партньори на европейско ниво са консулти ра ни по
глобалния стратегически документ за политиката на сбли жа ване. Анало ги чно, социалните
партньори трябва да бъдат консултирани подходящо на нацио нал но ниво за Националната
Стратегическа Референтна  Рамка (НСРР), създадена от страните членки. 

ЕКП също подкрепя идеята за по-мащабна децентрализация чрез делегиране на повече
отговорности на отделните страни членки и техните региони, като под дър жа финансова
стабилност, така че Комисията да гарантира съобра зя ване с евро пей ските политики и цели,
както и координация между евро пей ското, нацио нал но то и регионалното равнища, за да се
спестят рискове или несъответствия между и в самите страни членки. 

ЕКП е убедена, че принципът за партньорство е жизнено важен за гаран ти  ра не то на качест-
вена намеса на структурните фондове. Важно е да се продължи осъ ще ствяването и появата
на висококачествени партньорства чрез включване на социални партньори във всички фази
на спонсорираните от ЕСФ действия. 

Ето защо, ЕКП изисква регламентите на структурните фондове да дефинират чисто и ясно
принципите за формирането на партньорства, вместо да разчитат на дър жавни правила и
практики. По подобен начин, що се отнася до ЕСФ, ЕКП поддържа предложението на
Комисията поне 2% от всички ресурси на фонда да бъдат предназначени за развитие на
капацитета и за дейности, предприети съвместно от социалните партньори по цел конвер -
ген-ция, като настоя за ясно обвързване със социалния диалог. За съжаление тези исквания
бяха отхвърлени. 

ЕКП също съжалява за факта, че ЕСФ е единственият фонд, включващ соци ални партньори в
своя Европейски комитет. Нашето мнение е, че това участие носи зна чителна добавена стой-
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ност. Ние настояваме ежегодните срещи между Евро пей ската комисия и социалните
партньори да включва реално консултиране и да се създадат други форуми за дискусии със
стра ни те членки и Комисията. 

Също така смятаме че социалните партньори имат нужда да бъдат подкре пени с техническа
помощ, за да могат да повишат своя капацитет, имайки пред вид най- вече новите страни
членки на Съюза, така че да съдействува на тяхното участие в администрирането и осъщест-
вяването на проекти, финансирани от Структурните фондове. Затова ние приветстваме
инициа ти ва та на Комисията да създаде работ на група, имаща за цел да помогне да се
усъвършенства прилагането на парт ньорския принцип в Комитета на ЕСФ. 

Финансовите ресурси пряко отразяват намерението на политиката на ЕС. Трябва да се каже,
че сегашното равнище на инвестиции от бюджетните ресурси на ЕС е сравнително ограни-
чено в сравнение с постигнатите поло жи телни резул тати, особено във връзка с подобрява-
нето на положението в по-слабо развитите региони и началото на истинска конвергенция.
Нещо по вече, имайки в предвид амбициозните цели, които страните членки са по ста вили
пред ЕС, от гледна точка на разширяването, на стратегическите цели от Лисабон и
Гьотеборг, количеството ресурси, което е само около 1%, не е пропорционално нито на
предизвикателствата, нито на поетите ангажименти. 

Ръстът на ЕС беше поощрен до голяма степен от фондовете, предоставени на по-слабо
развитите страни членки и региони. През 2005 г., Споразумението за Финансовите перспек-
тиви за 2007-2013 г. беше притиснато от факта, че фондовете, които бяха предвидени за
новите страни членки, се оказаха по-малки в сравнение с преди. Одобрението на бюджета
беше, разбира се, до бре дошло, но е важно да се признае, че някои проблеми остават нере-
шени. 

Всеки елемент от тях трябва да бъде изследван през 2008/2009 г. в съот вет ствие с
Решението на Съвета на Европа от март 2006 г., включително въпро са за земе дел ските
субсидии и специалната отстъпка за Великобритания (макар занижена) от европейския
бюджет. 

Понеже Комисията не предложи ползването на нови специфични ресурси за близкото
бъдеще, системата ще запази сегашната си структура. Настоящата сис те ма беше критиувана
за сложността си и липсата на прозрачност. ЕКП следо ва тел но подкрепя предложения дебат
по темата и как да се коригират недо ста тъците й и ще даде активен принос в тези диску-
сии. Такъв диалог не трябва да бъде ограничаван до някакъв единичен проблем, а следва да
направи преглед на структурирането на ресурсите и на раз ходите. ЕКП е на мнение, че
Финансовите перспективи отразяват осново полагащите принципи на политиката на Съюза.
Те се основават на това, че икономическото предимство на всяка държава, получено от учас-
тието й в Съюза, е далеч по-голямо от чисто бюджетните разходи за нейното участие. Европа
е подходящото равнище за някои видове разходи и инвестиции. Европейската добавена
стойност следва да насочи възприятията, а не тол ко ва усилията, към осигуряване на “ честна
възвращае мост” , основаваща се на прецизно изчисление на нетните балансирани бюджети
на национално ниво. 

Необходимото разширение и солидарност, както и концентрирането на вни ма ние то върху
европейските политики, произтичащи от целите на Лиса бон ската стра тегия, дават възмож-
ност да се помисли за нова система за собствени ресурси и целите на европейски данък.
Искаме ЕС да се ангажира за постигне целите си, а и страните членки да бъдат готови да
допринесат за общите политики, които смятат за нужни и ефективни, основани на соли -
дарност си и по-широка демокрация. 

Йозеф Ниемец 
Конфедерален Секратар на ЕКП 
ЕСИ-ИОБЗ Обучение 
Курс за обучение, юни 2007 г., Мадрид 
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Европейският съюз се ангажира с повече и по-добри работни места. Затова е нужно да
инвестира в хората си, а Европейският социален фонд (ЕСФ) е негов главен инструмент за
постигане на този ангажимент. 

През периода 2007-2013 г. ЕСФ ще обърне внимание на четири основни области в пряка
връзка със социалните партньори и техните членове: адап тив ност у работ ниците и бизнес
организациите; достъп до заетост; нама ля ване на социлното изключване и стимулиране на
партньорствата за реформа. 
Регламентите на ЕСФ наблягат на централната роля на социалните партньори за осъществя-
ването на целите на Лисабонската стратегия за растеж и ра бо тни места, както и на важността
от техните ангажименти за засилване на ико номическото и социално сближаване чрез
подобряване на заетостта и възможностите за работа. 

Ролята на социалните партньори е също подчертана в интегрираните насоки за растеж и
работни места за периода 2005-2008 г., които са водещ поли ти че ски ин струмент за разви-
тие и осъществяване на Лисабонската стратегия. Насоките на политиката по заетост подчер-
тават ролята на социалните парт ньори по-конкретно във връзка с поощряване на гъвка-
востта, комбинирана със сигурността на работ ните места, намаляване сегментацията на
пазара на труда и позволявайки насо чени към заетост разходи за труд и механизми за
фиксиране на работната заплата. От социалните партньори се очаква също да допринесат за
развитието на капацитет, свързан с работни места, на услугите по заетост, разработване на
политики за превенция на недостига на умения и облекчаване функционирането на пазарите
на труда. 

Партньорствата са изключително важни за подобряването на положението в пазара на труда
и осъществяването на добро управление. По този повод Ре гламента на ЕСФ включват нов и
отделен приоритет за специфична подкрепа от ЕСФ (Член. 3. 1(е)), който подпомага партнь-
орства и пактове чрез съз да ване на мрежа от подходящи заинтересовани страни като напри-
мер социални партньори и неправителствени организации, като основна цел е моби ли зи -
ране за реформи в областта на заетостта и социалното включване. 

Допълнително поощрявайки важността на социалното партньорство,  Регламентът за ЕСФ
обръща повишено внимание към потребността за активно включване на социалните
партньори в ЕСФ, като предоставя специфично подпомагане за развитие на партньорства.
Социалните партньорства за основни бенефициенти на ЕСФ, както и ключови фигури в
управлението на Фонда. 

Социалните партньора са активно включени във функнционирането
на ЕСФ. 
Голямо количество проекти, финансирани от ЕСФ, се осъществяват от со ци ални партньори.
През периода на програмиране 2000-2006 г. социалните партньори са включени по-
конкретно в областта на подобряване на адап тив ността на работ ниците, особено в предос-
тавянето на обучение и учене през целия живот. Регламентите на ЕСФ за периода 2007-2013
г. осигуряват со ци ал ните партньори да продължат да бъдат бенефициенти по всички
приори те ти във всички държави членки, като управляващите органи на всяка опера тив на
програма са инструк тирани да окуражават адекватно участие на соци ал ните партньори в
действия, финансирани от ЕСФ. 

[ 8 ]

[ EВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007-2013 Г.: НАРЪЧНИК ЗА СИНДИКАТИ ]

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНД
ПОДКРЕПЯ СОЦИАЛ НИЯ ДИАЛОГ И
СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ



Социалните партньори се възползват от облекчена подкрепа в по-
слабо развитите страни членки и региони  
Европейският Съюз признава, че социалниат диалог е съществена част от упра  вле нието на
Европа и че социалните партньори имат уникална роля в икономи че ското и социално управ-
ление. Договорът на ЕС също насърчава развитието на социален диалог (член 138-139).
Включването на социалните партньори и други заинтересовани страни е наистина ключово
за развитието и осъществяването на ефективни политики и както ЕС, така и страните членки
поотделно имат полза от ефикасни структури за социален диалог. 
Въпреки прогреса през последните години, социалните партньори и со ци ал ни ят диалог
остават доста слабо развити в много региони, които са допу стими за целта конвергенция, т. е.
региони, в които брутният вътрешен продукт е под 75% от средния за Общността. Заради това
ЕСФ подпомага облекчена подкрепа за соци ал ните партньори в тези региони. Целта е да се
подобри допълнително капаците тът на социалните партньори да участват в социалния диалог,
както и в социалното, това на пазара на труда и иконо ми че ското управление. Подпомагането
за засилване на институ цио нал ния капацитет на социалните партньори се смята за съществено
за окура жа ва не на изграждането и функционирането на структурите на социален диалог на
всички равнища, както и за подпомагане на развитието на парт ньор ства и диалог между
държавните органи, социалните партньори и непра вител стве ни те организации. 

Регламентът за ЕСФ (член 3.2(б)) заради това дава приоритет на за силването на институцио-
налния капацитет и на ефикасността на социалните партньори, по-конкретно чрез поощря-
ване на капацитета в регионите за конвергенция. Освен това Регламентът за ЕСФ (член 5.3(2))
гласи, че под ходящо количе ст во от ресурсите на ЕСФ трябва да се отдели за подпомагане
изграждането на капацитет на социалните партньори. Дейностите по укреп ване на капаци-
тета включват обучение, мерки за работа в мрежа, укрепване на социалния диа лог и
съвместни действия, предприети от социалните парт ньори, особено що се отнася до адап-
тивност на работниците и пред прия тията. 

Социалните партньори играят ключова роля в управлението на ЕСФ  
Регламентът за ЕСФ подчертава, че ефективното и ефикасното осъще ствя ване на действията,
подкрепяни от ЕСФ, зависи от доброто управление и парт ньорство между всички подходящи
актьори и по-конкретно на социал ни те партньори и други заинтересовани страни. 

Въпреки че социалните партньори бяха вече ефективно включени в прило же ние то на ЕСФ
през периода 2000-2006 г., тяхното участие във Фонда беше допъл нително подсилено за
периода 2007-2013 г. от Общностния регламент (EC) N° 1083/2006 (член 11), който окура-
жава страните членки да орга ни зи рат партньорства с институции и органи като социални
партньори, както и Регламентът за ЕСФ (член 5), който гласи, че ЕСФ трябва да поощрява
добро управление и партньорство. 
Всъщност Регламентът за ЕСФ (член. 5. 2 & 5. 3) отрежда на социалните партньо ри експли-
цитна роля в управлението на ЕСФ като подтиква страните членки да осигурят тяхното
включване в подготовката, усвояването и наблю де нието на подкретапа на ЕСФ. Чрез учас-
тието си в мониторирането на ЕСФ, социалните партньори имат думата в осъществяването
на оперативни про грами, тъй като те одобряват критерии за подбор на действия, финан си -
рани от ЕСФ, правят преглед на напредъка на оперативните програми и одо бряват докла-
дите за приложението. 

Заключение 
Европейският Съюз признава фундаменталния принос на социалните парт ньори за постига-
нето на пълна заетост, подобряването на качеството и про из водителността на труда, както
и засилване на социалното и териториално сближаване, а това поставя социалните
партньори в основата на прило же нието на ЕСФ. 

Доминик Бе  
Заместник ръководителел на департамент 
EMPL A/1 
Координация на Европейския социален фонд 
ГД Заетост, социални въпроси & равни възмож-
ности 
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Сред най важните механизми за финансиране, които са на разположение на Ко мисията, са
така наречените Структурни Фондове, сред които може би най-зна чим от синдикална гледна
точка е Европейският Социален Фонд (ЕСФ). След общия преглед на Структурните фондове,
тази глава ще раз гледа по-детайлно Европейския социален фонд и ролята му за синдика-
тите. 

Структурните Фондове 
Структурните фондове са най-главният инструмент, ползван от Европейския съюз, в партнь-
орство със страните членки, за подпомагане на най-малко об ла годе тел ства ните области в
Съюза. Те се използват, за да намалят соци ал но-икономиче ски те различия между страните
членки и между различни тери ториални области. Целта им е да подпомогнат икономичес-
кото и социално сближаване, конкурентно спо собността и заетостта в контекста на модела за
устойчиво развитие, който е най важният сред политическите приоритети на Европейския
съюз. 

Фондовете, които се включват, са: 
■ Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), използван да финансира производи-

телни инвестиции, ивфрастуктурата и инициативи, имащи за цел да намалят икономичес-
кото и социалното несъответствие между раз лич ни те териториални зони в Съюза. 

■ Европейският социален фонд (ЕСФ), който е фокусиран към заетост, развитието на
човешките ресури и поощряване на социалната интеграция. 

■ Европейският кохезионен фонд (ЕКФ), насочен към политиките по опазване на околната
среда, както и върху транс-европейската транспортна инфра струк тура, който се прилага
към цялата територия на тези страни членки, чиито Брутен национален доход на глава от
населението е по малък от 90% от средния за Общността. 

Тези фондове са ориентирани за постигане на три приоритетни цели, по ста вени за периода
2007-2013 г. 
■ Конвергенция 
■ Регионална конкурентоспособност и заетост 
■ Европейското териториално сътрудничество  

Целта Конвергенция 
Целта Конвергенцията се стреми да ускори приближаването към по-раз ви ти те на най-ниско
развитите страни членки и региони, като се подобряват усло вията за растеж и заетост чрез: 
■ увеличаване и подобряване на качеството на инвестицията в човешките ресур си и в капи-

тала 
■ поощряване на иновациите и обществото на знанието 
■ окуражаване на приспособимостта към икономическите и социалните промени 
■ осигуряване на защитата и облагородяването на околната среда 
■ постигане на административна ефикасност. 

Регионите, които са цел на конвергенцията, са тези, чиито брутен вътешен продукт, изчис-
лен въз основа на данни на Общността за периода 2000-2002 е по-малък от 75% от средния
брутен вътешен продукт за 25-те страни членки на Европейския Съюз за същия период. 
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ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ
ФОНДОВЕ 2007-2013 Г. НАКРАТКО  
(от глава 13 на Наръчника “ Синдикати и транснационални Проекти” , 6то
издание, ЕСИ-ИОБЗ1) 

1http://www.etui-rehs.org/education/resources/trade_unions_and_transnational_projects_sixth_edition__1



Целта Регионална конкурентноспособност и заетост 
Тя има за задача да засили конкурентноспособността и заетостта и да въз прие ме икономи-
ческата и социалната промяна. Замислено е да поощри: 
■ повишено количество и качество на инвестициите в човешкия капитал 
■ иновациия и идеята общество на знанието 
■ предприемачеството 
■ защитата и облагородяването на околната среда 
■ подобряването на достъпа, адаптивността на работниците и на бизнеса 
■ развитието на всеобхватни пазари на труда. 

Регионите, обхванати от тази цел, са тези, които не са покрити от целта Конвергенция.

Целта Европейското териториално сътрудничество  
Тази цел си поставя задача да засили: 
■ трансграничното сътрудничество чрез съвместни местни и регионални инициативи в

граничните региони 
■ транснационално сътрудничество между тези региони, посочени като допу сти ми от

Европейската комисия, посредством действия, които са едновременно благоприятни за
интегрираното териториално развитие и са свързани с при ори тетите на Общността. 

Преходна подкрепа е налична за региони, които са постигнали критерия за Целта
Конвергенция, имат брутен вътрешен продукт на глава от насе ле нието, съизмерим по-скоро
с този на 15-те страни членки на Европейския Съюз за същия период, а не с 25-те страни
членки на ЕС. Подобна преходна подкрепа е достъпна и за страните, които са постигнали
критериите, за да бъдат подпомогнати от Кохезионния фонд, т.е. техният брутен национа-
лен доход е съпоставим с 15-те страни членки, а не с 25-те страни членки на Европейския
Съюз. 

Целта Конвергенция се обслужва от всичките описани по-горе фондове. Целта Ре гио нална
конкурентноспособност и заетост се обслужва от ЕФРР и ЕСФ. Евро пей ско то териториално
сътрудничество се обслужва изключително от ЕФРР. 

Важно е да се отбележи, че от 2007 година нататък Структурните фондове ще бъ дат прила-
гани към всички 27 страни членки на Европейския Съюз (тоест вклю чи тел но България и
Румъния). 

Всяка страна членка, работейки във връзка с Европейската комисия, беше по мо ле на да
подготви рамков документ –  (известен като Национална Стра те ги ческа Референтна Рамка)
преди края на 2006-та година. Този документ представя и общите, и специфичните насоки
за интервенция по всяка една от описаните по- горе цели. 

В допълнение, всяка страна, отново след консултации с Европейската ко ми сия, е помолена
да представи Оперативна програма, която съдържа пла ни ра ните мерки за действие,
планове за финансиране и усвояване и методите за наблюдение за всяка интервенция. 

Страните членки са помолени да включат в дейността и регионалните и мест ните власти,
заедно с икономическите и социалните партньори, включително синди ка ти те, в подготов-
ката, въвеждането, наблюдението и оценяването на Оперативните програми. 

Финансиране на Структурните фондове 
Общата сума за финансиране от ЕС, определена за фондовете за периода 2007-2013 година
е 308 041 милиона евро. Те са разпределени по раз лич ните цели, както следва:  
■ Цел Конвергенция                                                       81.54% 
■ Цел Регионална конкурентоспособност и заетост         15.95%
■ Цел Европейско териториално сътрудничество              2.52% 

В допълнение са определени сумите за национално съфинансиране. Обик но вено всяка
страна трябва да допринесе със съответно финансиране, пред ста вляващо най-малко 25% за
областите, включени към цел Конвергенция, и 50% за области те, включени в цели Регионална
конкурентноспособност и заетост, въпреки че има някои изключения от това правило, вклю-
чително областите, които се възползват от Преходна подкрепа. 
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Европейският социален фонд (ЕСФ) 
Европейският социален фонд е префокусиран да посрещне изискванията на Лисабонската
стратегия. Сега той е ориентиран да подкрепи целите на Общ¬ността във връзка със социал-
ното включване, липсата на дискриминация, по¬о¬щряване на равенството, на образова-
нието и обучението. Връзките меж¬ду ЕСФ и полити¬че¬ска¬та рамка - Европейската страте-
гия по заетостта –  бяха засилени с ударение върху заетостта и обучението. Следователно си
струва да се вгледаме в някои детайли, които са приоритети на Регламентите на Общ¬ността
за 2007-2013  година, изведени за цели Конвергенция и Регио¬нална конкурентноспособ-
ност и заетост. Те са: 

a) повишаване на адаптивността на работниците, предприятията и пред¬прие¬ма¬чите,
насочени към усъвършенстване на възприемането и пози¬тив¬ния мениджмънт на икономи-
ческите промени, по-конкретно чрез насърчаване на:  
(i) ученето през целия живот и повишаване на инвестициите в чо¬ве¬ш¬ките ресурси от

предприемачите, най вече от страна на мал¬ки¬те и средни предприятия (МСП), и работ-
ниците чрез развитие и въве¬ж¬дането на стистеми и стратегии, включително
чираку¬ва¬нето, което осигурява повишен достъп до обучение, особено на ниско
квалифи¬ци¬раните и по-възрастни работници, развитието на квалифициите и компет-
енциите, разпространяването на ин¬фор¬¬мационни и комуника¬ци¬онни технологии,
електронното обу¬че¬ние, екологичните технологии и уменията за управление,
на¬сър¬чаването на предприемачеството и иновациите при започ¬ва¬нето на бизнес; 

(ii) създаването и разпространяването на иновативни и по-произ¬во¬дител¬ни форми на
организация на труда, включително безопас¬ни и здравословни условия на труд, иденти-
фикацията на бъдещи изисквания за професионални умения опит за заемане на работ¬но
място, обучение и съпътстващи услуги, включително изнасяне на работни места в
контекста на преструктуриране на компа¬нията и сектора; 

b) подобряване на достъпа до заетост и устойчиво включване в пазара на тру¬да на хора,
търсещи работа и инициативни хора, превенция на безра¬бо¬ти¬ца¬та, в частност дългос-
рочната и младежката безработица, окуражаване на активното стареене възраст и повиша-
ване на уча¬стие¬то в пазара на труда, в частност насърчавайки: 
(i) модернизацията и укрепването на институциите на пазара на труда, в частност на услу-

гите по наемане на работна сила и дру¬ги¬те сходни инициативи в контекста на страте-
гиите на Евро¬пей¬ския съюз и на страните членки за пълна заетост; 

(ii) осъществяването на активни и превантивни мерки, осигуряващи ранната идентификация
на нуждите със индивидуални планове за действие и персонална помощ, като целево
обучениие, тър¬се¬не на работа, изнасяне на работни места и мобилност,
само¬нае¬ма¬не и започване на бизнес, включително кооперативни пред¬приятия,
инициативи за поощряване на участието в пазара на труда, гъвкави мерки, за да се запазят
по-старите работници по-дъл¬го на работа, както и мерки за 

(iii) съвместяване на трудовия и личния живот, като достъп до дет¬ски заведения и грижи за
зависимите от работещия лица; 

(iv) основни и специфични действия за подобряване достъпа до зае¬тост, повишаване на
устойчивото участие и прогреса на жените в заетостта  и намаляване на сегрегацията на
пазара на труда по признак пол, включително чрез адресирането на главни казуси,
директни или индиректни, за разликата в заплащането по полов признак; 

(v) специфични дейности за повишаване на участието на мигран¬тите в трудовата заетост и
оттук засилване на тяхната социална интеграция и да облекчаване на географската и
професионална мобилност на работниците и интеграцията на трансграничните пазари на
труда, включително чрез ориентиране, езиково обу¬че¬ние, и валидиране на компетен-
циите и придобитите умения; 

c) засилване на социалното включване на хората в неблагоприятно поло¬же¬ние, с поглед
към тяхната устойчива интеграция на пазара на труда и борба с всички форми на дискрими-
нация на трудовия пазар, по-конкретно като се поощрява: 
(i) пътища за интеграция и повторно включване в заетост на хора, преживяли социално

изключване, ранно напуснали училище, мал¬¬цинства, хора с увреждания, лица, предла-
гащи грижи за нуж¬¬даещи се лица чрез мерки за заетост, достъп до профе¬сио¬нално
образование и обучение, други дейности като услуги за пови¬шаване на възможностите
за заетост;

(ii) работа в мрежа между институциите за висше образование, уни¬верситетите, изследова-
телските центрове и предприятията; 
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e) поощряване на партньорства, пактове и инициативи чрез работа в мрежа на заинтересо-
ваните страни като например социалните партньори, не¬правител¬стве¬ните организации
на транснационално, национално, ре¬гио¬нално и местно ниво, за да се мобилизират за
реформите в сферата на заетостта и на включванетов  пазара на труда. 

Целта Конвергенция има също така и следните приоритети: 
a) да разшири и развие инвестирането в човешкия капитал, в частност като поощри: 
(i) осъществяването на реформи в системите за образование и обучение, специално с поглед

върху издигане отклика на хората за потреб¬но¬сти¬те на обществото на знанието и
ученето през целия живот; 

(ii) повишено участие в образование и обучение през целия жизнен ци¬къл, включително
действияь целящи да постигнат намаляване на ранното напускане на училище и полово-
обусловена сегре¬га¬ция на субектите и повишен достъп до и качеството на начал¬но¬то,
професионалното и висшето професионално образование и обучение;

(iii) развитието на човешкия потенциал в изследванията и ино¬ва¬ции¬те, главно чрез след-
дипломни проучвания и обучение на изсле¬до¬ватели. 

b) укрепване на капацитета на институциите и ефикасността на публич¬ната администрация
и публичните услуги на национално, регионално и местно ниво, и, където е подходящо, на
социалните партньори и не¬пра¬¬ви¬¬тел¬стве¬ните организации с цел реформиране, по-
добра ре¬гла¬мен¬тация и добро управление, най вече в икономическата сфера, в сфе¬рата
на заетостта, на образованието, на социалната сфера, окол¬на¬та среда и правосъдието, в
частност като развива: 
(i) механизми за усъвършенстване на добрата политика и  разра¬бо¬т¬ване, мониторинг и

оценка на програми, включително и чрез проучвания, статистики, и експертни съвети,
подкрепа за между¬ведомствена координация и диалог между съответните публични и
частни органи; 

(ii) изгражда капацитета за предоставяне на политики и програми в съответните области,
включващи и влизане в сила на законо¬да¬тел¬ни инициативи, по-конкретно чрез
продължаващо обучение на мениджърския състав и на персонала и специфична подкрепа
на ключови услуги, инспекторати и социално-икономически уча¬ст¬ници, включително и
социалните партньори и партньорите от екологични оргаенизации, съответните неправи-
телствени орга¬ни¬зации и пред¬ста¬ви¬тели на професионалните организации. 

В рамките на тези цели ЕСФ ще подкрепи Оперативни програми, подготвени от страните
членки на национално или регионално ниво. Средства на ЕСФ са също един от основните
инстументи за насърчаване на Европейската стра¬те¬гия по заетостта, разглеждана от
Люксембургския Съвет на Европа през 1997 г. и обновен от Брюселския Съвет на Европа през
юли 2005 г.  Тази стра¬тегия е поста¬вила следните количествени цели, които да бъдат
постигнати до 2010 г.: 
■ Търсещите в ЕС работа да могат да бъдат консултирани за всички сво¬бод¬ни работни

места, пред¬ла¬гани от бюрата на труда в страните членки. 
■ Увеличаване на ефективната средна възраст за излизане от пазара на тру¬да на равнище

ЕС с пет години, с цел достигане тази на Европейския Съюз (сравнена със средната от 59,9
години през 2001 година). 

■ Осигуряването на детски заведения за поне 90% от децата между три¬годишна и задъл-
жителна училищна възраст, и за поне 33% от децата под три¬годиш¬на възраст. 

■ Европейски стандарт, който не е над 10% за раннонапускащи училище  
■ Поне 85% от лицата на 22 години в ЕС да имат завършено средно обра¬зо¬ва¬ние. 
■ Средно равнище на участие в ученето през целия живот в ЕС поне 12. 5% от

рабо¬то¬способното население (от възрастова 25 - 64 години). 

ЕСФ ще финансира транснационални и интеррегионални действия, за да мо¬же да насърчи
разпространетиего на добри практики и развитието на свое¬вре¬менни и ефективни стра-
тегии за управление с промяната. Той ще под¬кре¬пя и действия, които включват поуки,
извлечени от Общностната инициатива Равенство (EQUAL), една от основните инициативни
на ЕС, финансирана от ЕСФ през периода 2000-2006 г., която няма да действа през 2007-
2013 г.). Тези действия също така ще обърнат особено внимание, чрез засилванте на
транс¬националното сътрудничество към интеграция на мигрантите към паза¬ра на труда,
включително тези, търсещи убежище, както и маргинализирани групи. 
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Синдикатите и структурни фондове  
Общностните регламенти дават възможност за пълното включване на син ди ка тите и работо-
дателските организации в различни стадии на използването на Струк турните фондове, с по-
силно ударение върху подготовката, усвоя ва не то и мониторирането на планове и действия.
Това включва участие в Комитетите за наблюдение, които ще бъдат създадени към всяка
Оперативна програма, създадена към Структурните фондове. В тези комитети синди ка ти те
могат да предложат насоки за инициативите, които да бъдат подкрепяни, както и да мони-
торират връзката между финансовите потоци и главните цели на работниците. 

Решенията относно конкретни проекти ще останат за повечето време в обхвата на институ-
ционални органи като министерства и регионални власти, които в миналото не винаги бяха
добре настроени към проекти, включващи синдикати. Въпреки това, поглеждайки основните
цели на Европейския со циален фонд, има последователна насоченост към работниците,
социал ни те партньори и важността на обучението като ключов фактор за подобря ва не то на
пригодността за заетост. 

Синдикатите трябва да се възползват от тази насоченост, особено имайки в предвид, че за
пръв път Регламентът за ЕСФ се заема сериозно с целта Кон вергеция. Това включва увелича-
ването на капацитета на социалните парт ньо ри за осъществяване на целите на ЕСФ чрез
обучение, мерки за работа в мрежа, засилване на социалния диалог и други действия, пред-
приети съв местно от социалните партньори, по-конкретно насочени към подобряване на
адаптивните способности на работниците и предприятията. Адекватността на всичко това за
синдикатите е ясна. 

Има вероятност най-добрите възможности да произлизат от проекти, целящи обучение или
преквалификация на работници, или даване подкрепа на професионалното ориентиране на
младите хора и безработните. Много от тях е вероятно да се реализират под формата на
професионални проекти за обучение - поле, в което не всички европейски синдикати дават
признаци за активно участие. 

Професионалното обучение трябва да бъде разбирано във възможно най-широк смисъл,
включващо редица области на експертиза, подходяща за тези синдикални структури, които
са включени в синдикално обучение. Обуче ние то на синдикалисти, чиято работа ще бъде да
се занимават с програмиране в рамките на ЕСФ, политики на трудовия пазар, инициативи за
подобрянате заетостта на местно равнище, проблеми с имиграцията, равни възможности и
различните прояви на неравенство, съществуващи на местно равнище, е нужно да обхваща
ключови области на експертиза, включително: 

■ Задълбочен анализ на потребностите от обучение 
■ Подготовка на учебни планове и реализирането на надграждащо обу че ние 
■ Подготовка на насоки, иновационни материали и помощ чрез ин фор ма ционни технологии 

Имайки в предвид възможността чрез ЕСФ, а също и чрез новата цел Евро пей ско територи-
ално сътрудничество, да се осъществят транснацио нал ни дей ствия синдикатите ще имат
нужда да използват максимално добре мре жи те в рамките на ЕКП и департамент Обучението
на ЕСИ-ИОБЗ, за да де фи ни рат най-добрите ресурси, възможности и потенциални партнь-
орски органи зации, за да помогнат да се предприемат и реализират успешни транснацио -
нални дейности. Мражите и резултатите от някои големи проекти, осъще стве ни от ЕСИ-ИОБЗ
през последните няколко години, предлагат важни ре сур си за това. Те включват DIALOG-ON
с 16 партньорски организации, които се съсредоточават в изследване използването на
инструментите на Информа ци онното общество в контекста на социалния диалог, както и
TRACE4 с 20 партньорски организации, който се съсредоточи върху изграждане на капа ци -
тет сред европейските синдикати да възприемат и управляват промяната. 

За повече информация по темата: 

■ Сайта на Европейската комисия и Европейския социален фонд
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html

■ Информационна служба за ЕС  
http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service
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Принципите на партньорство
Структурните фондове оперират на базата на четири главни принципа –  концентрация,
партньорството, допълняемост и програмиране. 

За ЕКП принципът на партньорството е ключ за гарантиране на успешното осъ ществяване на
мерките на структурните фондове. Трябва да се преслед ва високо качество на
партньорството, включвайки социалните партньори на всяка фаза на интервенция на Фонда. 

ЕКП съжалява за факта, че правилата на Структурните фондове не водят до ясно дефиниране
на принципа на партньорство, а напротив, отново разчитат на `текущи национални правила
и практики`   

Трябва да бъде отбелязано, че новите Регламенти разширяват дефиницията за
потенциалните партньори. Партньорството може да бъде организирано с властите и
следните органи:  

компетентните регионални, местни, градски и други публични власти,  
икономическите и социални партньори,  
всички други подходящи структури, преставляващи гражданското общество, партньорите от
екологичните организации, неправител ствените организации, и органите, отговорни за
поощряване на ра венството между мъжете и жените.

Новите Регламенти постановяват, че партньорството ще обхване подготовка та, усвояването,
наблюдението и оценяването на Оперативните програми.  Страните членки на ЕС трябва да
включват, където е подходящо, всички въз можни партньори, в частност регионите, на
различните етапи от програ ми ра нето според определено ограничение във времето за всеки
един етап.   

■ Оперативната програма  
Новите регламенти постановяват, че всяка Оперативна програма трябва да бъде изготвена от
страната членка или от упълномощена институция, опре делена от страната членка, в
сътрудничество с партньорите.   

■ Комитет за наблюдение
Комитетът за наблюдение трябва да бъде председателстван от представител на страната
членка или от управляващ орган. Съставът му трябва да бъде определен от страната членка
в съгласие с управляващия орган.   

■ Техническа помощ   
По инициативата  на/или от името на Комисията, до горна граница от 2,5% от съответното
годишно разпределение, Фондът може да финансира мерки по подготовката,
наблюдението, административната и техническа помощ, оце ня ването, одита и проверката,
необходими за  спазването на Регламентите.   
Тук е мястото да посочим, че тези действия трябва да включват в частност:  
■ мерки, насочени към партньорите, бенецифиентите на помощта от страна на Фонда и

обществото, включително мерки по информиране  
■ мерки за разпространяване на информацията, работата в мрежи, повишаване на

чувствителността, поощряване на сътрудничеството и обмяна на опит.
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ПАРТНЬОРСТВО В ЕСФ



*В ЕСФ
Регламентът за ЕСФ засилва принципа на `доброто управление и парт ньор ство`. Той
постановява, че ЕСФ трябва да поощрява доброто управление и парт ньорството. Тяхната
поддръжка трябва да бъде планирана и осъще стве на на подходящо териториално равнище,
взимайки в предвид нацио нал ното, регионалното или местното равнище, като се основава
на институционалните ангажименти, специфични за всяка страна членка.

Нещо повече, страните членки трябва да осигурят включването на социални те партньори и
адекватно консултиране и участие на останалите заинтере со вани страни на подходящо
териториално равнище в подготовката, усвоя ва не  то и наблюдението на помощта от ЕСФ.    

■ Финансиране
В рамките на новия Регламент, управляващият орган на всяка една Опера тив на програма ще
окуражават адекватното взимане на участие на социал ните партньори в действията,
финансирани по член 3.   

По-специално, имайки предвид целта Конвергенция, подходяща сума от ресурсите на ЕСФ
ще бъде насочена за повишаване на капацитета, което включва обучение, мерки по работата
в мрежи, засилване на социалния диалог и дейности, предприети съвместно от социалните
партньори, в част ност повишаване на приспособимостта на работниците и предприятията,
във връзка с член 3  (1)  (a) .

Комисията създаде ад хок група към ЕСФ Подпомагане на социалните парт ньори, за да
осигури и «наблюдава» тази помощ. Срещите на ад хок групата бяха много полезни за
избистряне на европейското разбиране на социалния диалог и на дефиницията за
`социални партньори`.   

“ Фиш”  за “ Социалните партньори като бенефициенти на ЕСФ”  беше офи ци ал но приет от
Комитета на ЕСФ като официален документ, на който може да се позоваваме за ко ми   тетите.   

По искане на ЕКП, Комисията се съгласи да запази подкрепата от страна на ЕСФ към
социалните партньори като постоянна точка от дневния ред на бъде щи те срещи на Комитета
на ЕСФ.   

Клод Денагтергал  
ЕКП 
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БРИТАНСКИЯТ КОНГРЕС НА ТРЕЙДЮНИОНИТЕ (БКТ) И ЕВРОПЕЙСКИЯТ
СОЦИАЛЕН ФОНД  
БКТ е център на синдикатите във Великобритания, който обединява 66 синдикати,
представляващи заедно 6,5 милиона членове.   

ЕСФ е инструмент за управление на пазара на труда в Обединеното Кралство и има две
основни области на дейност:  

• осигуряване на работа  на хората 
• създаване и адаптиране на обучена работна сила  

В този материал се дискутира опитът на БКТ и професионалните съюзи - чле нове на БКТ по
тези две главни направления.  

Опитът на синдикатите: на работа  

В  Обединеното Кралство новото правителство на Лейбъристката партия пър во представи
`Новата сделка` за младите безработни и тези, които са били безработни за известно време.
В последващите години Новата сделка беше  постоянно разширявана към други групи, които
са усетили отчуждаване от пазара на труда, като самотни родители и работници с
увреждания.   

Новата сделка е най-успешна, когато признава множеството бариери, които индивидите
срещат, а ЕСФ е много полезен за финансирането на тестването на по-гъвкави и иновативни
подходи, които синдикатите поддържат и които помагат Новата сделка да се фокусира
върху подпомагането, а не върху на ка занието на индивидите.   

В подготовката на Игрите на добра воля, проведени в Манчестър пред 2002 г. , ЕСФ
подпомогна една широкообхватна програма за наемане на добровол ци, които помогнаха
при провеждането на игрите. Програмата предлагаше ценни възможности и обучение на
безработни индивиди от групите в нерав ностойно положение.  Синдикалната помощ и
включване осигури програмата да предложи реални допълнителни възможности и да не
допуснаха замест ва не при извършване на работа, която би трябвало да бъде извършена от
пла тени работници.    

Опитът на синдикатите –  умения на работниците  

ЕСФ беше използван да подпомогне провежданите от професионалните съюзи инициативи
като отговорят на широко разпространените съкращения при преструктурирането на
сектори и дейности, докато ЕСФ финансира ана лиза на потребностите, консултирането и
целеви програми за обучение, ко ито да помогнат на работниците да придобият умения,
които те могат да из ползват в нови сектори и професии.   
Примерите включват национален проект, обхващащ цялата стома но добивна индустрия,
който беше ръководен от професионалните съю зи за този сектор и тяхната собствена
обучаваща организация в съ тру д ничество с други, както и един пример за керамичната
промиш леност, която е концентрирана в специфичен регион на Обединеното Кралство.   

ЕСФ са използвани да подпомогнат професионалните съюзи да издигнат на по-високо
равнище уменията на членовете си.  Ние разработихме програма за наемане и обучение за
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представители на професионалните съюзи, които отговарят за обучението. Това са посочени
от синдикатите представители на работното място, чиято задача е да се свържат с
работещите членове, за да подсигурят възможностите за обучение, които не са
задължително свързани само с конкретното работно място.  Едната техника беше да се
поощряват Центрове за обучение на работното място, които предлагат и капацитет за
повишаване на уменията, свързани с работата, и възможността за по-широко обучение и
индивидуално развитие. 

Една от нашите ключови цели на професионалните съюзи беше да се осигури възможност на
всеки. ЕСФ през миналата и през последната фаза на про грамата Равенство подпомогна
професионалните съюзи в тяхната дейност да повишат уменията за целия живот на своите
членове. Развитието на съ дър жа телни материали и средства беше подпомогнато по различни
начини от ин вестиране от ЕСФ, наред с местно финансиране.  

Професионалните съюзи и ЕСФ:  някои уроци 

От нашия опит е най-важно да се започне с ясни синдикални цели.  За нас те включват
създаването на синдикални инициативи и отговорници за обуче ние то, които да отговорят на
съкращенията. Ние решихме да търсим ресурси за изпълнение на тези дейности. В някои
случаи това беше ЕСФ, в други бяха национални програми, а в трети случаи чрез преговори
с работо да те лите, за да са осигурим техни инвестиции.   

Ние постигнахме по-големи успехи, когато работихме с партньори. Ние имаме
дългогодишни традиции за предоставяне на обучение на нашите соб ствени представители
по работните места и на служителите в парт ньор ство с местните Колежи за продължаващо
обучение и сектора на добро вол ните организации като например Асоциацията за
работническо обучение. Нашата програма за обучение на синдикални представителите по
обучение изгради именно това партньорство.   

Внимателното администриране на проектите, финансирани от ЕСФ е най-важно не само, за
да се постигнат най-високите стандарти на неподкупност и така нататък, но и ние от наша
страна да можем да наблюдаваме прецизно дали използваме ресурсите благоразумно.   

Ние се научихме, че е много важно да изградим стратегии за оценяване по всички проекти,
така че да можем да осигурим достигането на нашите цели.    

Допълнителна информация  
Интернет страницата на БКТ: www.tuc.org.uk
ЕСФ в Обединеното Кралство: www.ESF.gov.uk  
Програма Равенство: www.equal-works.com
E-mail: amanning@tuc.org.uk

Алън Менинг     
БКТ  
Обединено Кралство  
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ЦЕННОСТА НА ЕСФ И РАБОТАТА В ПАРТНЬОРСТВО 
Първо ще ви представя накратко себе си. Аз съм бивш социален работник и съм работила за
Шведската конфедерация за професионално асоцииране бли зо 20 години. Работих с ЕСФ
откакто Швеция стана член на Европейския Съюз, вече повече от 10 години от тогава. Аз
представлявах шведските син дикати в комитета на ЕСФ на равнище Европейски съюз дълги
години. Аз бях, и оставам член на Шведския комитет за наблюдение за програмите на ЕСФ.
Също така съм била представител в много изпълнителни комитети и работни групи в
рамките на ЕСФ.  

Тук са някои от главните уроци, които искам да споделя, по-специално с пред ставителите
на новите страни членки:  

Да станеш европеец  
Кохезионната политика и ЕСФ са както Нокия казва в своята реклама, « свър жи хората».
Всички проекти в програмите на ЕСФ дават възможност да се разбере повече за Европа,
повече за нас самите.   

Разработването на програми, само за да бъдат финансирани от ЕСФ, просто за да се получат
някакви пари, не трябва да бъде позволено. То също така ще бъде загуба на време, пари и
енергия.  Всеки, на всяко ниво, трябва да признава и приема целите на ЕСФ, когато използва
ресурсите на Фонда.  

Партньорството е крайно необходимо 
Регламентът за ЕСФ сега създава реален стрес при работата в партньор ство между
правителството и социалните партньори, най-вече синдикатите и ор га низациите на
работодателите. А има доста основателни причини за подхо да “ win-win”  (взаимно
облагодетелстване). Инвестирането от страна на ЕСФ със сигурност няма да постигне
ефективни резултати и да даде добри ефек ти, ако играчите на пазара на труда и светът на
труда не са подготвени за практически действия, за да се следват различните цели и
политики. Най-важното е, че работата трябва да върши на работното място. И как ще до -
стигнете работното място без сътрудничество с организациите на работни ци те и на
работодателите? 

Ключът е в добавената стойност 
Добавената стойност е много комплексна концепция и има нужда да бъде ясна за тези, които
ползват нейните предимства. Това са много полезни въ про си за обсъждане, когато се
формират партньорствата. Разбира се, няма готови отговори на тези въпроси. За мен,вече е
ясно, че една от формите на добавена стойност е какви резултати получаваш, когато
работиш заедно  дру гите и получаваш резултати, които не биха били постигнати от теб
самия.  Партньорството и процесът на работа сами по себе си ще трябва да бъдат
разглеждани като добавена стойност.  

Няма пари от небето 
Финансирането от страна на ЕСФ, също като другите `пари от Европейския съюз` най често
се разглеждат като `безплатен обяд`. Но трябва да ви га ран тирам, че `няма такова нещо
като безплатен обяд`. Разбира се, вашите про екти към ЕСФ трябва да да са от полза за вас,
но също така трябва да са от полза и на европейския модел. Така че има ограничен обхват
на условия та, при които можете реално да усвоите финансирането. Дори и да си мисли те –
познавайки местните потребности –  че вие може да откриете по-добри пътища за справяне
с управляването на отпуснатите средства, не опитвайте.  Можете да бъдете иновативни по
много начини, но най важното е да се при държате в границите на Регламента за ЕСФ и на
Оперативната програма.  То ва не е само в интерес на Комисията, в дългосрочен  план това
е също поне толкова  важно и за програмите, в които сте включени. Друга важна отли чи телна
черта е запазването на собствената репутация на синдикатите.  

Партньорството за решаване на проблемите  
Разбира се, всеки партньор в едно партньорство има своя основателна при чи на да бъде там.
Но да бъдеш част от това партньорство не трябва да се гле  да като част от пазарлък, в който
да откъснеш по-голямо парче от тор та та. Това, което се прави в едно партньорство, е по-
скоро обмен на идеи как да се направи тортата.  Ако вие реално не сте съгласни как трябва
да разде ли те тортата, то по-добре е да проведете този разговор извън партньорство то,
особено ако искате да приготвяте още торти заедно. Работата в партньор ството е по-скоро

[ 19 ]

[ EВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007-2013 Г.: НАРЪЧНИК ЗА СИНДИКАТИ ]



решаване на проблема как да направите тортата доста тъч но голяма за всички.  
Връзка с другите политики на Европейския съюз  
Да работиш с ЕСФ е в пряка връзка с Лисабонската стратегия, Социалния дневен ред и
другите политики за разтеж и благополучието на Европа. Ин вестициите от страна на ЕСФ са
замислени за осъществяване на тези полити ки в страните членки. Но хората, които правят
политиката, са най-често само смътно запознати с ЕСФ.  Да познаващ общо, например
Лисабонската страте гия, е от огромна полза, когато трябва да се срещаш с колеги и / или
парт ньо ри. Тогава е много по-лесно да ги накараш да разберат ценността на ЕСФ и
работата, която вършиш.  

Комуникация между различните равнища 
Най-честото раздразнение и грешки предизвиква играта`взаимно обвинение на нас и вас`.
Опитайте се да заобиколите тази игра, тъй като няма какво да се спечели. Разбира се,
актьорите на равнище Европейски Съюз не могат да имат точно същия поглед или знания,
както актьорите на местно равнище, на пример, и обратно.  И е много по-добре да откриете
участници от други ра  в  нища, (или, например, другите страни членки), отколкото да има
`мрън ка не  в къщи`.   

Да бъдеш включен, но не твърде много 
След като партньорството е относително нов метод за работа, има някои по хвати за
създаване на вашата роля в партньорството, без да бъдете затру днени от старите традиции
на схващания за правилно и грешно. Тук разли ката е тънка и нещата трябва да се третират
внимателно. Силно се препоръч ва да се разграничава ясни представа ролята на
Управляващия орган и ро ля та на социалните партньори. Съгласуването на отговорностите е
много важен аспект за формиране на партньорството; трябва да е кристално ясно кой за
какво отговаря.  

Върнете обратно ЕСФ в офиса 
След като ЕСФ е твърде комплексен и изискващ, много е трудно да се получи някакво
внимание `в къщи` за дейности, свързани със ЕСФ. Синдикалисти те, включени в тази
дейност, също много често полагат по инерция време емък труд. Следователно, много е
важно да се намери време за: 

■ получете подкрепа от вашето висше ръководство за работа по ЕСФ 
■ избягвайте ограничителни мандати от `в къщи`. Да се работи с ЕСФ е бизнес, ориентиран

към процесите 
■ отчитайте и правете вашата добра работа видима за вашия работодател и колегите ви  
■ Помнете да създавате мрежи и да се веселите! 

Шарлота Крафт,     
SACO  
Швеция  
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ВКЛЮЧВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ В “ ПРОГРАМИРА НЕ ТО“  НА
ФОНДОВЕТЕ НА ЕС: ОПИТЪТ НА ИТАЛИЯ   
Партньорството е един от ключовите принципи в политиката по сближаване на ЕС.  В този
контекст социалните партньори в Италия играха важна роля в “ програмирането”  на
фондовете на ЕС за периода 2000-2006 г.  Тази роля варира в рагионите по “ Цел 1”  и “ Цел
3” .   

В по-слаборазвитите региони (Южна Италия), така наречени региони по “ Цел 1”
социалните партньори играеха консултираща роля. Те имаха право по информиране и
консултиране. Тяхното активно включване в началото на процеса беше високо оценено от
Комисията на ЕС. На техническо ниво соци алните партньори участваха в Комитетите по
наблюдение на национално и регионално равнище. На политическо ниво, италианските
социални партньо ри участваха също във Форума за партньорства, където синдикатите,
работо дателските организации и обществените институции ежегодно обсъждаха ва жни
въпроси, свързани с разпределението на средствата от европейските фон дове.
Представители на социалните партньори също помогнаха чрез уча  стието си в Националната
Оперативна програма „ Техническа помощ” .  Та зи програма беше финансирана с
европейски фондове и социалните парт ньо ри, заедно с обществени институции, решаваха
каква подкрепа трябва да бъде оказана на синдикатите и работодателите, включени в
Комитетите по наблюдение. Чрез тази предприета мярка им бяха предоставени обучение,
помощ при планирането на проектите и допълнител на информация. Беше създадена също и
интернет страница, целяща подкрепа на социалните и ико но мически партньори.   
В регионите по “ Цел 3”  (намиращи се в централна и северна Италия, където бяха развити
политики по обучение и заетост) социалните партньори изигра ха доста по-важна роля,
отколкото в регионите по “ Цел 1”  за периода 2000-2006 г. Те участваха в Комитетите по
наблюдение със същите права за уча стие и гласуване, както и другите членове на Комитета.
Представители на социални партньори в Комитетите по наблюдение бяха подкрепени от
Scift Aid - онлайн проект за комуникация, който им предостави документация, обу чение и
помощ за разработване на проекти. Италианските синдикати по стигнаха огромен напредък
в регионите от “ Цел 3”  за 2000-2006 г.: преоб ла даващата част от средствата на
Европейския социален фонд за регионите по Цел 4 бяха разпределени за подпомагане на
активни политики на пазара на труда и учене през целия живот.   
Имайки в предвид опита, придобит от участието на социалните партньори през периода
2000-2006 г. както в италианските региони по “ Цел 1” , така и по “ Цел 3” , е възможно да
се откроят техните силни страни и техните слаби страни. Трябва да се изберат три аспекта
за силните страни. Първо, през програмния период 2000-2006 г. социалните партньори
бяха по-силно вклю че ни, в сравнение с преди. Второ, те играха важна роля, особено в
началото на програмния период на фондовете на ЕС. Трето, социалният диалог беше
засилен чрез дискусията с национални и местни органи на властта. Сред сла бо стите трябва
да се причислят други три аспекта. Първо, публичната ад ми ни страция на Италия предпочита
да даде на социалните партньори само формални права и роля при известни обстоятелства.
Второ, дискусията отно сно програмирането на фондовете на ЕС често беше ограничена до
пред ста ви телите на социалните партньори, които бяха в Комитетите по наблюдение.
Накрая, все още липсва анализ за влиянието на фондовете на ЕС върху заетостта и
организацията на труда.   
Имайки в предвид тези силни и слаби страни, трябва да се извлекат няколко важни урока за
фондовете на ЕС през програмния период 2007-2013 г. По новата цел “ Конвергенция”
(предишна “ Цел 1” ) , социалните партньори тря б ва да бъдат окуражавани да участват
активно в действия за изграждане на капацитет и да предприемат съвместни действия в
областта на политиките, където те играят решаваща роля (например ученето през целия
живот, модернизация на организацията на труда и последиците от преструкту ри ра не). Нещо
повече, трябва да бъде обърнато повече внимание от страна на социалните партньори на
новата цел “ Регионална конкурентоспособност и Заетост”  върху инструментите за оценка
на въздействието на фондовете на ЕС върху качеството и количеството на работните места.   

Орнела Килона     
CGIL   
Италия
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ОПИТЪТ НА ИСПАНИЯ (1) 
Domenii tematice:
Операциотивните програми бяха разбити на пет тематично-базирани фокуси:   

1.Действията, които целят да поощрят заетостта и професионалното обучение
(професионално обучение за безработни).  („ Цел 1”  и „ Цел 3” ).   

2.Действия в областта на продължаващото обучение и повишаването на бизнес
уменията. („ Цел 1”  и „ Цел 3” ).   

3.Организацията на система за професионално обучение. (“ Цел 1”  и „ Цел 3” ).   
4.Испанската система за изследване, развитие и иновации. („ Цел 1” ).   
5.Борба с дискриминацията. („ Цел 1”  и „ Цел 3” ).  Обвързано.   

Програмната структура, ползвана от Испания  
■ Две големи групи от Оперативни програми, резултат от разпреде¬ле¬нието на различни

области на компетенция към Централното прави¬телство и Автономни общности.   

■ Действията, планирани от ЕСФ, са разбити на:  

Регионалните Програми, които обхващат действията на всяко автономно правителство,
покриващи пет приоритетни области на действие, заложено от Регламентта на ЕСФ.   
Мултирегионалните Програми, които имат хоризонтален ха¬ра¬к¬тер и следват струк-
тура, свързана с областта на действие и комбинира националните действия на Публичната
администра¬ция и други национални агенции.

Структура   

Тема Първа : Безработните  
Мярка 1 – осигурява възможности за безработните, помагайки им да се присъединят към
пазара на труда

■ Професионално обучение (за безработните)   
■ Национален План за Обучение и Интеграция,  (НПОИ, Кралски указ 631/1993, 3 май)   

Описание:  
Безплатно професионално обучение за тези, които искат да се присъеди¬нят към пазара на
труда и искат да се преквалифицират или придобият квалификация на специалист.   

Горепосочените ще бъдат допълнени с текущи проучвания, целящи опреде¬ля¬нето на нови
източници на заетост, в новооткрити или разширяващи се сек¬тори и професии, като задъл-
жително се вземат предвид развитието на про¬фесионални умения и нужните обучение,
които възникват като резултат.    
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Целеви групи:  

Приоритетен достъп до тези действия се дава на следните групи:  
a) Безработни хора, които получават обезщетения за безработица или компенсации.  
b) Безработни хора над 25 годишна възраст, особено тези които са реги¬стри¬рани като
безработни повече от една година.  
c) Безработни хора под 25 годишна възраст, загубили работата си, която са имали поне шест
месеца.   
d) Безработни хора със специфични трудности за интеграция.   

За да може да се осигури по-добра интеграция на жени към пазара на труда, НПОИ си постави
за цел постигане на 60% участие на жените в своите дейности по обучение.   

Мярка 2: Борба с дълготрайната безработица чрез действия за реинтегриране за
дълготрайно безработните 

■ Работни срещи за намиране на работа
Целта им е да се подобри пригодността за заетост на безработни хора на или над 25
годишна възраст чрез тяхното участие в обществени или социални дейности, или услуги,
свързани с нови източници на заетост.    

Описание:  
В работните срещи за намиране на работа, участващите работници полу¬ча¬ват подхо-
дящо обучение според бъдещото си работно място, ходейки на различни курсове във
времето, в което не работят.    
Целеви групи:  
Безработни хора на възраст на и над 25 години, по-специално дълготрай¬но безработ-
ните, тези над 45 годишна възраст, жени и хора с всякакъв вид увреждания.    

Тема 2: Заетите  
Национална Подсистема за Продължаващо Обучение (НППО)   
• Основава се върху Споразумения за продължаващо обучение, които са сключени между

социалните партньори (двустранно споразумение) и между последните и правителството
(тристранно споразумение). Тези споразумения се преподписват всеки 4 години.   

• Продължаващото обучение на работниците е предназначено за пости¬га¬не на по-ефек-
тивни форми на организация на труда.   

• Целта е да се възприемат адаптивните промени, нужни в производ¬стве¬ните процеси,
докато се засилва чувствителността по екологич¬ни¬те въпроси.   

• Специален фокус върху малки и средни предприятия (МСП).   

Целева група: Наемни работници.   

За целите на горепосоченото споразумение, под продължаващо обучение се разбира:  

a) Дейности по обучение, които са предназначени за компании, ра¬бот¬ници или съответ-
ните им представителни организации, като целта е както повишаването на уменията, така
и на квалификациите и пре¬квалификацията на заети лица. Тези действия могат да са под
формата на заявени програми за обуение, предлагани програми за обучение и програми
за обучение за няколко сектора едно¬вре¬мен¬но.   

b) Допълнителни и съпътстващи мерки по обучение, които допринасят за откриването на
нови потребности от обучение, както и за развитието на нови инструменти и методоло-
гии, подходящи за обучението.  

c) Индивидуален отпуск за обучение, което позволява на заетите да подобрят квалифика-
циите си.    

Продължаващото обучение ще изпълни следните функции:  

• Осигуряване на постоянна адаптация към променящите се изисквания на професиите и
конкретните длъжности и работни места чрез повиша¬ване на уменията и квалификациите,
които са жизненоважни както за компаниите, така и за работещите в тях.    
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• Осигуряване на социално облекчени възможности, които ще позволят на много работници
да преодолеят «остарелите» професионални квалификации.   

• Превантивна функция, подпомагане възприемането на възможните негативни последствия
от създаване на единния пазар, както и прео¬до¬ляване на трудностите, срещани от
секторите и компаниите, под¬ло¬жени на икономически и технологични реорганизации.   

Тема 3: Организация на системата за професионално обучение  
Начално/задължително професионално обучение  
Обучението, осигурено от общата неакадемична система, е разделено на следните равнища,
стаепени и периоди:   

■ Първоначално образование.   
■ Основно образование.   
■ Средно образование, което включва следните степени:  

 – Задължително средно образование.   
 – за Социално гарантирани  програми. 
 – Специфично професионално обучение.   
 – Диплом  (сертификат за завършване на училището)   

■ Неакадемично (извънуниверситетско следдипломно обучение)  
 – Специфично професионално обучение - напредна¬ли.   

Устройство на Националната система за професионална квали¬фи¬ка¬ция и профе-
сионално обучение 

Националният институт за квалификации е създадена:  
■ За да създаде заедно със социалните партньори Национален ката¬лог на квалификациите

и съпътстващите го курсове за обуче¬ние. Това е ключът за изграждането на връзки със
структурите за про¬фе¬сионално обучение, създадени чрез колективно трудово
до¬го¬ва¬ряне и интегриране на различни подсистеми за професионал¬но обу¬че¬ние,
включително тази, отнасяща се до началното обуче¬ние.

■ Този каталог е референтната рамка за акредитация на професио¬нални квалификации,
независимо как са били придобити, дали в образователната система, в живота или чрез
самостоятелно учене.   

Функциите на Националния институт за квалификации са дадени в член 2 на Кралски указ
375/1999.  Заслужава си да се споменат следните от тях:  
■ Създаване и управление на Националната система за квали¬фика¬ции.   
■ Осигуряване на Система за акредитация и признаване на профе¬сио¬нални умения.   
■ Предприемане на мерки, необходими за регулиране на системата за кореспонденция,

валидиране и еквивалент между трите подсистеми за професионално обучение, както и
трудовия опит.

■ Осигуряване на информация за развитието на предлагането и тър¬се¬нето на професии,
работни места и профили на пазара на труда, като се отчитат, между другото, системите
за класификация на професиите, произтичащи от колективното трудово договаряне.   

■ Създаване на процедура, която прави агенциите или институтите на автономните
общности и социалните партньори съотговорни, както за определяне на Каталога на
професионалните квалификации, така и за осъвременяване на търсенето от страна на
секторите.

■ Развитие от името на Общия съвет за професионално обучение на дейности, отнасящи се
до професионалното обучение, като докла¬ди, изследвания, сравнителни анализи, компи-
лация на документи, библиографии, академични семинари на национално и общностно
равнище.   

Националната система за квалификации (НСК)   

НСК (Националната система за професионални квалификации се състои от 3 структурни
елемента:  

1) Каталог на държавните професионални квалификации.   
2) Интегрирания модулен каталог за обучение, или CIM.   
3) Системата за признаване и акредитация на професионални умения.
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1) Каталогът за държавните професионални квалификации.  

С този каталог професионалното обучение във всичките си подсистеми ще има обща рамка
за позоваване на умения, което гарантира, че дейностите по обучение са в крак с настоящите
(и очаквани)  потребности от квалификация за производствени процеси и трудовия пазар,
включително и квалифика ци он  ните потребности в различните Автономни общности, в други
страни член ки на ЕС и в индустриалните икономики.   

Каталогът се позовава на «държавата» и затова неговото устройството тряб ва да е основано
върху принципа за съхрание на целия пазар на труда.   

2) Интегриран модулен каталог за обучение - CIM   

В съответствие с Каталога за държавните професионални квалификации той ще е ключов
фактор за получаване на пълна оферта за обучение от трите подсистеми за професионално
обучение: задължително/начално, професио нал но и продължаващо обучение.    

CIM, организирана по модули, подходящи за потребностите на активното нас еление - както
заети, така и безработни, и за потребностите на населе ние то на училищна възраст, ще бъде
предложено в мрежата от центрове за професионално обучение.   

3) Система за признаване и акредитация на професионални умения   

Системата трябва да е способна да:  

Оцени, признае и акредитира уменията и квалификациите, които хората имат, независимо
как са били придобити, включително по неформален път, като улеснява акредитацията с цел
повишаване на кариерните въз можности на хората и поощряване на възможността за учене
през целия живот за всички граждани. 

Описание на Националната система за квалификации
Състои се от шест фази: 

1) Подготовка на данни и обучение на работната група. С участието на социалните
партньори.  

2) Описание на квалификацията. С участието на социалните парт ньори.  
3) Дефиниране на свързаното с квалификацията обучение. С уча стие то на социалните

партньори.  
4) Външна верификация. Осъществена с участието на социалните па рт ньори.  
5) Договаряне на квалификациите с Общия съвет за професио нал но обучение.

Трипартитет орган.  
6) Договаряне на квалификациите с Държавния съвет на учили ща та (с представителство

на социалните партньори) и съответните правителствени департаменти. 

1) Подготовка на данни и обучение на работната група.  

Определя категорията на работа, която трябва да бъде обект на проучване и идентифицира
и анализира квалификациите, които могат да бъдат постиг на ти в тази област на работа.  

Общата конфедерация на труда е включена и предлага експерти за тези работни групи,
които се избират в съответствие с техническия си профил, а не се базират на критерии за
представителство. Подборът е направен от Пра ви телството.  

2) Описание на квалификацията.  

Описание на квалификацията като основна компетенция и фиксиране на специфичните
единици на компетенция. Това е пряко свързано с функ циите, които трябва да се
осъществяват от работника, притежаващ тази квалификация. Същевременно то изброява
най-подходящите работни места и задачи, свързани с дадената квалификация.  

3) Дефиниране на  свързаното с квалификацията обучение.  
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Гарантира релевантността на обучението, понякога отчитайки изискванията от гледна точка
на образователни кредити за упражняване на мобилност, особено в „регулирани
професии” . 

(‘ регулирана професия’ : професионална дейност или група професионални дейности,
достъпът до които, упражняването на които, е обект, директно или индиректно, на комби-
нация от законови, регулаторни и административни провизии за притежанието на специ-
фична професионална квалификация. Директива 2005/36/EC от 7 септември 2005 на
Европейския Парламент и Съвета за признаване на професионални квалификации.) 

4) Външна верификация.  

Два канала: 

1) Аспекти, свързани с дефиницията за квалификация, функциите, които трябва да се
развиват от притежаващите ги, нейната връзка с информацията, получена от колективното
договаряне и предположение за точното време, нужно за нейното придобиване.   
2) Аспекти, които се отнасят за това дали едно обучение, което е вклю че но в документите,
съпътстващи всяка квалификация, е подходящо и де фи ницията за обща компетенция,
която я определя...   

5) Договаряне на квалификациите с Общия съвет за професио нал но обучение. 

Преговори за квалификацията с Общия съвет за професионално обучение.  
Трипартитен орган. Консултативен съвет за неакадемично професионално обучение.   

Договаряне на квалификациите с Държавния съвет на учили ща та (с представителство на
социалните партньори) и съответните правителствени департаменти. 

Прогрес в развитието на Каталога за квалификации и профе сио нал но обучение.  

Каталогът е разделен на 26 трудово/професионални категории.   
Сметнато е, че първото издание на каталога ще съдържа около 600 квалифи ка ции.  
В момента има 223 професионални квалификации, публикувани в анекси към следните
Кралски укази: 

• Кралски указ 295/2004 (ДВ 9 март 2004) съдържа 97 квалификации.  
• Кралски указ 1087/2005 (ДВ 5 октомври 2005) съдържа 65 квалификации.  
• Кралски указ 1228/2006 (ДВ 3 януари 2007) съдържа 61 квалификации.  

В момента се провеждат преговори за 112 квалификации. Като цяло, 495 квалификации
бяха официално дефинирани. 

Луис Галиано 
UGT-E 
Испания 
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ИСПАНСКИЯТ ОПИТ (2)
Кралски указ 395/2007, регулиращ подсистемата за професионално обучение и заетост
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RD 395/2007 Vocational Training
for Employment
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REGULATION (EC) No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 5 July 2006

on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EURO-
PEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Com-
munity, and in particular Article 148 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Economic and
Social Committee (1),

Having regard to the opinion of the Committee of the
Regions (2),

Acting in accordance with the procedure laid down in
Article 251 of the Treaty (3),

Whereas:

(1) Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006
laying down general provisions on the European
Regional Development Fund, the European Social Fund
and the Cohesion Fund (4) establishes the framework for
action by the Structural Funds and the Cohesion Fund
and lays down, in particular, the objectives, principles
and rules concerning partnership, programming, evalua-
tion and management. It is therefore necessary to define
the mission of the European Social Fund (ESF) in relation
to the tasks prescribed under Article 146 of the Treaty
and in the context of the work by Member States and
the Community towards developing a coordinated
strategy for employment under Article 125 of the
Treaty.

(2) Specific provisions concerning the type of activities
which may be financed by the ESF under the objectives
set out in Regulation (EC) No 1083/2006 should be laid
down.

(3) The ESF should strengthen economic and social cohesion
by improving employment opportunities within the
framework of the tasks entrusted to the ESF by
Article 146 of the Treaty and of the tasks entrusted to
the Structural Funds by Article 159 of the Treaty, in
accordance with the provisions of Regulation (EC)
No 1083/2006.

(4) This is all the more important in the light of the chal-
lenges arising from the enlargement of the Union and
the phenomenon of economic globalisation. In this
connection, the importance of the European social
model and its modernisation should be acknowledged.

(5) In accordance with Articles 99 and 128 of the Treaty,
and with a view to refocusing the Lisbon strategy on
growth and jobs, the Council has adopted an integrated
package comprising Broad Economic Policy Guidelines
and Employment Guidelines, the latter setting out
employment objectives, priorities and targets. In this
regard, the Brussels European Council of 22 and
23 March 2005 called for the mobilisation of all appro-
priate national and Community resources, including
cohesion policy.

(6) New lessons have been learnt from the Community
initiative EQUAL, especially in respect of the combina-
tion of local, regional, national and European action.
These lessons should be integrated into ESF support. Par-
ticular attention should be paid to the participation of
target groups, the integration of migrants, including
those seeking asylum, the identification of policy issues
and their subsequent mainstreaming, innovation and
experimentation techniques, methodologies for transna-
tional cooperation, outreach to groups marginalised in
relation to the labour market, the impact of social issues
on the internal market, and access to and management
of projects taken on by non-governmental organisations.

(7) The ESF should support the policies of Member States
which are closely in line with the guidelines and recom-
mendations under the European Employment Strategy
and the relevant objectives of the Community in relation
to social inclusion, non-discrimination, the promotion of
equality, and education and training, in order to better
contribute to the implementation of the objectives and
targets agreed at the Lisbon European Council of 23 and
24 March 2000 and at the Goteborg European Council
of 15 and 16 June 2001.

(8) The ESF should also act to tackle the relevant dimensions
and consequences of demographic changes in the active
population of the Community, in particular through life-
long vocational training.

(9) With a view to better anticipating and managing change
and increasing economic growth, employment opportu-
nities for both women and men, and quality and produc-
tivity at work under the Regional competitiveness and
employment and Convergence objectives, assistance
from the ESF should focus, in particular, on improving
the adaptability of workers and enterprises, enhancing
human capital and access to employment and participa-
tion in the labour market, reinforcing the social inclu-
sion of disadvantaged people, combating discrimination,
encouraging economically inactive persons to enter the
labour market and promoting partnerships for reform.
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(10) In addition to these priorities, in the least developed
regions and Member States, under the Convergence
objective and with a view to increasing economic
growth, employment opportunities for both women and
men, and quality and productivity at work, it is neces-
sary to expand and improve investment in human
capital and to improve institutional, administrative and
judicial capacity, in particular to prepare and implement
reforms and enforce the acquis.

(11) Within the range of these priorities, the selection of ESF
interventions should be flexible in order to address the
specific challenges in each Member State, and the types
of priority action financed by the ESF should allow for a
margin of flexibility to respond to these challenges.

(12) The promotion of innovative transnational and interre-
gional activities is an important dimension which should
be integrated in the scope of the ESF. In order to foster
cooperation, Member States should programme transna-
tional and interregional actions using a horizontal
approach or through a dedicated priority axis.

(13) It is necessary to ensure that the action of the ESF is
consistent with the policies provided for under the Euro-
pean Employment Strategy and to concentrate ESF
support on the implementation of the guidelines and
recommendations under that strategy.

(14) Efficient and effective implementation of actions
supported by the ESF depends on good governance and
partnership between all relevant territorial and socio-
economic actors, and in particular the social partners
and other stakeholders, including those at national,
regional and local level. The social partners have a
central role in the broad partnership for change, and
their commitment to strengthening economic and social
cohesion by improving employment and job opportu-
nities is essential. In this context, where employers and
workers collectively contribute to financially supporting
ESF actions, this financial contribution, although private
expenditure, would be included for the purposes of
calculating ESF co-financing.

(15) The ESF should support actions in line with the guide-
lines and relevant recommendations under the European
Employment Strategy. However, changes to the guide-
lines and recommendations would require the revision
of an operational programme only where a Member
State, or the Commission in agreement with a Member
State, considered that the operational programme should
take account of significant socioeconomic changes or
take greater or different account of major changes in
Community, national or regional priorities, or in the
light of evaluations or following implementation difficul-
ties.

(16) The Member States and the Commission are to ensure
that the implementation of the priorities financed by the
ESF under the Convergence and Regional competitive-
ness and employment objectives contribute to the
promotion of equality and the elimination of inequalities
between women and men. A gender mainstreaming
approach should be combined with specific action to
increase the sustainable participation and progress of
women in employment.

(17) The ESF should also support technical assistance, with a
particular focus on encouraging mutual learning through
exchanges of experience and dissemination of good
practice and on highlighting the contribution of the ESF
to the policy objectives and priorities of the Community
in relation to employment and social inclusion.

(18) Regulation (EC) No 1083/2006 provides that rules on
eligibility of expenditure are to be established at national
level, with certain exceptions for which it is necessary to
lay down specific provisions. Specific provisions should
therefore be laid down for the exceptions related to the
ESF.

(19) In the interest of clarity, Regulation (EC) No 1784/1999
of the European Parliament and of the Council of 12 July
1999 on the European Social Fund (1) should therefore
be repealed,

HAVE ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

Subject matter

1. This Regulation establishes the tasks of the European
Social Fund (ESF), the scope of its assistance, specific provisions
and the types of expenditure eligible for assistance.

2. The ESF is governed by Regulation (EC) No 1083/2006
and by this Regulation.

Article 2

Tasks

1. The ESF shall contribute to the priorities of the Com-
munity as regards strengthening economic and social cohesion
by improving employment and job opportunities, encouraging
a high level of employment and more and better jobs. It shall
do so by supporting Member States' policies aiming to achieve
full employment and quality and productivity at work, promote
social inclusion, including the access of disadvantaged people
to employment, and reduce national, regional and local
employment disparities.

31.7.2006 L 210/13Official Journal of the European UnionEN
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In particular, the ESF shall support actions in line with
measures taken by Member States on the basis of the guidelines
adopted under the European Employment Strategy, as incorpo-
rated into the Integrated Guidelines for Growth and Jobs, and
the accompanying recommendations.

2. In carrying out the tasks referred to in paragraph 1, the
ESF shall support the priorities of the Community as regards
the need to reinforce social cohesion, strengthen productivity
and competitiveness, and promote economic growth and
sustainable development. In so doing, the ESF shall take into
account the relevant priorities and objectives of the Community
in the fields of education and training, increasing the participa-
tion of economically inactive people in the labour market,
combating social exclusion — especially that of disadvantaged
groups such as people with disabilities — and promoting
equality between women and men and non-discrimination.

Article 3

Scope of assistance

1. Within the framework of the Convergence and Regional
competitiveness and employment objectives, the ESF shall
support actions in Member States under the priorities listed
below:

(a) increasing adaptability of workers, enterprises and entrepre-
neurs with a view to improving the anticipation and posi-
tive management of economic change, in particular by
promoting:

(i) lifelong learning and increased investment in human
resources by enterprises, especially SMEs, and workers,
through the development and implementation of
systems and strategies, including apprenticeships, which
ensure improved access to training by, in particular,
low-skilled and older workers, the development of
qualifications and competences, the dissemination of
information and communication technologies, e-
learning, eco-friendly technologies and management
skills, and the promotion of entrepreneurship and inno-
vation and business start-ups;

(ii) the design and dissemination of innovative and more
productive forms of work organisation, including better
health and safety at work, the identification of future
occupational and skills requirements, and the develop-
ment of specific employment, training and support
services, including outplacement, for workers in the
context of company and sector restructuring;

(b) enhancing access to employment and the sustainable inclu-
sion in the labour market of job seekers and inactive
people, preventing unemployment, in particular long-term
and youth unemployment, encouraging active ageing and

longer working lives, and increasing participation in the
labour market, in particular by promoting:

(i) the modernisation and strengthening of labour market
institutions, in particular employment services and
other relevant initiatives in the context of the strategies
of the European Union and the Member States for full
employment;

(ii) the implementation of active and preventive measures
ensuring the early identification of needs with indivi-
dual action plans and personalised support, such as
tailored training, job search, outplacement and mobi-
lity, self-employment and business creation, including
cooperative enterprises, incentives to encourage partici-
pation in the labour market, flexible measures to keep
older workers in employment longer, and measures to
reconcile work and private life, such as facilitating
access to childcare and care for dependent persons;

(iii) mainstreaming and specific action to improve access to
employment, increase the sustainable participation and
progress of women in employment and reduce gender-
based segregation in the labour market, including by
addressing the root causes, direct and indirect, of
gender pay gaps;

(iv) specific action to increase the participation of migrants
in employment and thereby strengthen their social
integration and to facilitate geographic and occupa-
tional mobility of workers and integration of cross-
border labour markets, including through guidance,
language training and validation of competences and
acquired skills;

(c) reinforcing the social inclusion of disadvantaged people
with a view to their sustainable integration in employment
and combating all forms of discrimination in the labour
market, in particular by promoting:

(i) pathways to integration and re-entry into employment
for disadvantaged people, such as people experiencing
social exclusion, early school leavers, minorities, people
with disabilities and people providing care for depen-
dent persons, through employability measures,
including in the field of the social economy, access to
vocational education and training, and accompanying
actions and relevant support, community and care
services that improve employment opportunities;

(ii) acceptance of diversity in the workplace and the
combating of discrimination in accessing and progres-
sing in the labour market, including through aware-
ness-raising, the involvement of local communities and
enterprises and the promotion of local employment
initiatives;

31.7.2006L 210/14 Official Journal of the European UnionEN
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(d) enhancing human capital, in particular by promoting:

(i) the design and introduction of reforms in education
and training systems in order to develop employability,
the improvement of the labour market relevance of
initial and vocational education and training and the
continual updating of the skills of training personnel
with a view to innovation and a knowledge-based
economy;

(ii) networking activities between higher education institu-
tions, research and technological centres and enter-
prises;

(e) promoting partnerships, pacts and initiatives through
networking of relevant stakeholders, such as the social part-
ners and non-governmental organisations, at the transna-
tional, national, regional and local levels in order to mobi-
lise for reforms in the field of employment and labour
market inclusiveness.

2. Within the framework of the Convergence objective, the
ESF shall support actions in Member States under the priorities
listed below:

(a) expanding and improving investment in human capital, in
particular by promoting:

(i) the implementation of reforms in education and
training systems, especially with a view to raising
people's responsiveness to the needs of a knowl-
edge-based society and lifelong learning;

(ii) increased participation in education and training
throughout the life-cycle, including through actions
aiming to achieve a reduction in early school leaving
and in gender-based segregation of subjects and
increased access to and quality of initial, vocational
and tertiary education and training;

(iii) the development of human potential in research and
innovation, notably through post-graduate studies and
the training of researchers;

(b) strengthening institutional capacity and the efficiency of
public administrations and public services at national,
regional and local level and, where relevant, of the social
partners and non-governmental organisations, with a view
to reforms, better regulation and good governance espe-
cially in the economic, employment, education, social,
environmental and judicial fields, in particular by
promoting:

(i) mechanisms to improve good policy and programme
design, monitoring and evaluation, including through
studies, statistics and expert advice, support for interde-

partmental coordination and dialogue between relevant
public and private bodies;

(ii) capacity building in the delivery of policies and
programmes in the relevant fields, including with
regard to the enforcement of legislation, especially
through continuous managerial and staff training and
specific support to key services, inspectorates and
socio-economic actors including social and environ-
mental partners, relevant non-governmental organisa-
tions and representative professional organisations.

3. Within the priorities referred to in paragraphs 1 and 2,
Member States may concentrate on those which are the most
appropriate to address their specific challenges.

4. The ESF may support actions set out in Article 3(2) of
this Regulation throughout the territory of the Member States
eligible for support or transitional support under the Cohesion
Fund, as determined respectively in Articles 5(2) and 8(3) of
Regulation (EC) No 1083/2006.

5. In implementing the objectives and priorities referred to
in paragraphs 1 and 2, the ESF shall support the promotion
and mainstreaming of innovative activities in the
Member States.

6. The ESF shall also support transnational and interregional
actions in particular through the sharing of information,
experiences, results and good practices, and through developing
complementary approaches and coordinated or joint action.

7. By way of derogation from Article 34(2) of Regulation
(EC) No 1083/2006, the funding of measures under the social
inclusion priority referred to in paragraph 1(c)(i) of this Article
and within the scope of Regulation (EC) No 1080/2006 of the
European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the
European Regional Development Fund (1) may be raised to 15 %
of the priority axis concerned.

Article 4

Consistency and concentration of support

1. The Member States shall ensure that the actions
supported by the ESF are consistent with and contribute to
actions undertaken in pursuance of the European Employment
Strategy. In particular, they shall ensure that the strategy set
out in the national strategic reference framework and the
actions set out in the operational programmes promote the
objectives, priorities and targets of the strategy in each Member
State within the framework of the national reform programmes
and national action plans for social inclusion.
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The Member States shall also concentrate support, where the
ESF can contribute to policies, on the implementation of the
relevant employment recommendations made under
Article 128(4) of the Treaty and of the relevant employment-re-
lated objectives of the Community in the fields of social inclu-
sion, education, and training. Member States shall do so in a
stable programming environment.

2. Within operational programmes, resources shall be
directed towards the most important needs and focus on those
policy areas where ESF support can have a significant effect in
attaining the objectives of the programme. To maximise the
efficiency of ESF support, operational programmes shall, where
appropriate, take particular account of the regions and localities
facing the most serious problems, such as deprived urban and
outermost regions, declining rural and fisheries-dependent
areas, and areas particularly adversely affected by business relo-
cations.

3. Where appropriate, a concise section on the contribution
of the ESF to promoting the relevant labour market aspects of
social inclusion shall be included in Member States' national
reports under the open method of coordination on social
protection and social inclusion.

4. The indicators included in the operational programmes
co-financed by the ESF shall be strategic in nature and limited
in number and shall reflect those used in the implementation
of the European Employment Strategy and in the context of
the relevant Community objectives in the fields of social inclu-
sion and education and training.

5. Evaluations undertaken in relation to ESF action shall also
assess the contribution of the actions supported by the ESF to
the implementation of the European Employment Strategy and
to the Community objectives in the fields of social inclusion,
non-discrimination and equality between women and men, and
education and training in the Member State concerned.

Article 5

Good governance and partnership

1. The ESF shall promote good governance and partnership.
Its support shall be designed and implemented at the appro-
priate territorial level taking into account the national, regional
and local level according to the institutional arrangements
specific to each Member State.

2. The Member States shall ensure the involvement of the
social partners and adequate consultation and participation of
other stakeholders, at the appropriate territorial level, in the
preparation, implementation and monitoring of ESF support.

3. The managing authority of each operational programme
shall encourage adequate participation of the social partners in
actions funded under Article 3.

Under the Convergence objective, an appropriate amount of
ESF resources shall be allocated to capacity-building, which
shall include training, networking measures, strengthening the
social dialogue and activities jointly undertaken by the social
partners, in particular as regards adaptability of workers and
enterprises referred to in Article 3(1)(a).

4. The managing authority of each operational programme
shall encourage adequate participation and access by non-
governmental organisations to the funded activities, notably in
the domains of social inclusion, gender equality and equal
opportunities.

Article 6

Gender equality and equal opportunities

The Member States shall ensure that operational programmes
include a description of how gender equality and equal oppor-
tunities are promoted in the preparation, implementation,
monitoring and evaluation of operational programmes.
Member States shall promote a balanced participation of
women and men in the management and implementation of
operational programmes at local, regional and national level, as
appropriate.

Article 7

Innovation

In the framework of each operational programme, particular
attention shall be paid to the promotion and mainstreaming of
innovative activities. The managing authority shall choose the
themes for the funding of innovation in the context of partner-
ship and shall define the appropriate implementation arrange-
ments. It shall inform the monitoring committee referred to in
Article 63 of Regulation (EC) No 1083/2006 of the themes
chosen.

Article 8

Transnational and interregional actions

1. Where Member States support actions in favour of trans-
national and/or interregional actions as set out in Article 3(6)
of this Regulation as a specific priority axis within an opera-
tional programme, the contribution from the ESF may be
increased by 10 % at the priority axis level. This increased
contribution shall not be included in the calculation of the ceil-
ings set out in Article 53 of Regulation (EC) No 1083/2006.
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2. Member States shall, with the assistance of the Commis-
sion where appropriate, ensure that the ESF does not support
specific operations being concurrently supported through other
Community transnational programmes, in particular in the
field of education and training.

Article 9

Technical assistance

The Commission shall promote, in particular, exchanges of
experience, awareness-raising activities, seminars, networking
and peer reviews serving to identify and disseminate good prac-
tice and encourage mutual learning and transnational and inter-
regional cooperation with the aim of enhancing the policy
dimension and contribution of the ESF to the Community
objectives in relation to employment and social inclusion.

Article 10

Reports

The annual and final implementation reports referred to in
Article 67 of Regulation (EC) No 1083/2006 shall contain,
where appropriate, a synthesis of the implementation of:

(a) gender mainstreaming as well as of any gender-specific
action;

(b) action to increase participation of migrants in employment
and thereby strengthen their social integration;

(c) action to strengthen integration in employment and
thereby improve the social inclusion of minorities;

(d) action to strengthen integration in employment and social
inclusion of other disadvantaged groups, including people
with disabilities;

(e) innovative activities, including a presentation of the themes
and their results, dissemination and mainstreaming;

(f) transnational and/or interregional actions.

Article 11

Eligibility of expenditure

1. The ESF shall provide support towards eligible expendi-
ture which, notwithstanding Article 53(1)(b) of Regulation (EC)
No 1083/2006 may include any financial resources collectively
contributed by employers and workers. The assistance shall
take the form of non-reimbursable individual or global grants,
reimbursable grants, loan interest rebates, micro-credits, guar-
antee funds and the purchase of goods and services in compli-
ance with public procurement rules.

2. The following expenditure shall not be eligible for a
contribution from the ESF:

(a) recoverable value added tax;

(b) interest on debt;

(c) purchase of furniture, equipment, vehicles, infrastructure,
real estate and land.

3. The following costs shall be expenditure eligible for a
contribution from the ESF as defined in paragraph 1 provided
that they are incurred in accordance with national rules,
including accountancy rules, and under the specific conditions
provided for below:

(a) the allowances or salaries disbursed by a third party for the
benefit of the participants in an operation and certified to
the beneficiary;

(b) in the case of grants, indirect costs declared on a flat-rate
basis, up to 20 % of the direct costs of an operation;

(c) the depreciation costs of depreciable assets listed under
paragraph 2(c), allocated exclusively for the duration of an
operation, to the extent that public grants have not contrib-
uted towards the acquisition of those assets.

4. The eligibility rules set out in Article 7 of Regulation (EC)
No 1080/2006 shall apply to actions co-financed by the ESF
which fall within the scope of Article 3 of that Regulation.

Article 12

Transitional provisions

1. This Regulation shall not affect either the continuation or
modification, including the total or partial cancellation, of assis-
tance approved by the Commission on the basis of
Regulation (EC) No 1784/1999 or any other legislation
applying to that assistance on 31 December 2006, which shall
consequently apply thereafter to that assistance or the projects
concerned until their closure.

2. Applications made under Regulation (EC) No 1784/1999
shall remain valid.

Article 13

Repeal

1. Without prejudice to the provisions laid down in
Article 12 of this Regulation, Regulation (EC) No 1784/1999 is
hereby repealed with effect from 1 January 2007.
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2. References to the repealed Regulation shall be construed
as references to this Regulation.

Article 14

Review clause

The European Parliament and the Council shall review this
Regulation by 31 December 2013 in accordance with the
procedure laid down in Article 148 of the Treaty.

Article 15

Entry in force

This Regulation shall enter into force on the day following its
publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Strasbourg, 5 July 2006.

For the European Parliament

The President
J. BORRELL FONTELLES

For the Council

The President
P. LEHTOMÄKI
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II

(Acts whose publication is not obligatory)

COUNCIL

COUNCIL DECISION

of 6 October 2006

on Community strategic guidelines on cohesion

(2006/702/EC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European
Community,

Having regard to Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11
July 2006 laying down general provisions on the European
Regional Development Fund, the European Social Fund and
the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No
1260/1999 (1), and in particular the first subparagraph of
Article 25 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the assent of the European Parliament,

Having regard to the opinion of the European Economic and
Social Committee,

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions,

Whereas:

(1) Pursuant to Article 158 of the Treaty, in order to
strengthen its economic and social cohesion, the
Community aims at reducing disparities between the
levels of development of the various regions and the

backwardness of the least favoured regions or islands,
including rural areas.

(2) Pursuant to Article 25 of Regulation (EC) No
1083/2006, strategic guidelines on economic, social
and territorial cohesion should be established to define
an indicative framework for the intervention of the
European Regional Development Fund, the European
Social Fund and the Cohesion Fund (hereinafter ‘the
Funds’), taking account of other relevant Community
policies, with a view to promoting the harmonious,
balanced and sustainable development of the
Community.

(3) Enlargement results in a substantial widening of regional
disparities in the Community, although some of the
poorest parts of the new Member States have some of
the highest growth rates. Enlargement therefore presents
an unprecedented opportunity for improved growth and
competitiveness in the Community as a whole which
should be reflected in these strategic guidelines.

(4) The 2005 Spring European Council confirmed that the
Community should mobilise all appropriate national and
Community resources — including the cohesion policy
— in pursuit of the objectives of the renewed Lisbon
agenda, which consists of integrated guidelines,
including the broad economic policy guidelines and the
employment guidelines adopted by the Council.

(5) In meeting the objectives set out in the Treaty, and in
particular that of fostering real economic convergence,
the actions supported with the limited resources
available to cohesion policy should be concentrated on
promoting sustainable growth, competitiveness and
employment having regard to the renewed Lisbon
agenda.
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(6) The purpose of these strategic guidelines should therefore
be to foster an increase in the strategic content of
cohesion policy with a view to strengthening synergies
with, and helping to deliver, the objectives of the
renewed Lisbon agenda.

(7) The Spring European Council of 2005 concluded that
greater ownership of the objectives of the new Lisbon
agenda on the ground was necessary, involving regional
and local actors and social partners, in particular, in areas
where greater proximity is essential, such as in inno-
vation, the knowledge economy and the new information
and communication technologies, employment, human
capital, entrepreneurship, support for small and
medium-sized enterprises (SMEs) and access to risk
capital financing. These strategic guidelines recognise
the importance of this involvement.

(8) These strategic guidelines should also recognise that the
successful implementation of cohesion policy depends on
macroeconomic stability and structural reforms at
national level together with a range of other conditions
which favour investment, including effective implemen-
tation of the internal market, administrative reforms,
good governance, a business-friendly climate, and the
availability of a highly skilled workforce.

(9) Member States have developed national reform
programmes to improve the conditions for growth and
employment taking account of the integrated guidelines.
These strategic guidelines should give priority, for all
Member States and regions, to those areas of investment
that help to deliver the national reform programmes
taking account of national and regional needs and
situations: investment in innovation, the knowledge
economy, the new information and communication tech-
nologies, employment, human capital, entrepreneurship,
support for SMEs or access to risk capital financing.

(10) The strategic guidelines should take account of the role
of cohesion policy in delivering other Community
policies consistent with the renewed Lisbon agenda.

(11) In the case of regions and Member States eligible for
support under the Convergence objective, the aim
should be to stimulate growth potential, so as to
achieve and maintain high growth rates, including
addressing the deficits in basic infrastructure networks
and strengthening institutional and administrative
capacity.

(12) The territorial dimension of cohesion policy is important
and all areas of the Community should have the possi-
bility to contribute to growth and jobs. Accordingly the
strategic guidelines should take account of investment
needs in both urban and rural areas in view of their
respective roles in regional development and in order
to promote balanced development, sustainable commu-
nities and social inclusion.

(13) The European territorial cooperation objective has an
important role to play in ensuring the balanced and
sustainable development of the territory of the
Community. The strategic guidelines should contribute
to the success of the European territorial objective
which depends on shared development strategies of the
territories concerned at national, regional, and local level
and on networking especially to ensure the transfer of
ideas to mainstream national and regional cohesion
programmes.

(14) With a view to promoting sustainable development, the
strategic guidelines should reflect the need to take envi-
ronmental protection and improvement into account in
preparing national strategies.

(15) Equality between men and women and the prevention of
discrimination on the basis of gender, race or ethnic
origin, religion or belief, disability, age or sexual orien-
tation are basic principles of cohesion policy and should
be incorporated into all levels of the strategic approach
to cohesion.

(16) Good governance is essential at all levels for the
successful implementation of cohesion policy. These
strategic guidelines should take account of the role of a
broadly drawn partnership in the elaboration and imple-
mentation of development strategies which is necessary
in order to ensure that complex cohesion strategies can
be managed successfully and of the need for quality and
efficiency in the public sector.

(17) These strategic guidelines represent a single indicative
framework which Member States and regions are
invited to use when developing national and regional
programmes, in particular with a view to assessing
their contribution to the Community's objectives in
terms of cohesion, growth and jobs. Taking account of
these strategic guidelines, each Member State should
prepare its national strategic reference framework and
the resulting operational programmes,
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HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The Community strategic guidelines on economic, social and
territorial cohesion (hereinafter ‘the strategic guidelines’) as set
out in the Annex are hereby adopted as an indicative
framework for the Member States for the preparation of the
national strategic reference frameworks and operational
programmes for the period 2007 to 2013.

Article 2

This Decision is addressed to the Member States.

Done at Luxembourg, 6 October 2006.

For the Council
The President
K. RAJAMÄKI
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ANNEX

Community strategic guidelines on economic, social and territorial cohesion, 2007-2013

1. INTRODUCTION: GUIDELINES FOR COHESION POLICY, 2007-2013

In accordance with the integrated guidelines for growth and jobs of the renewed Lisbon agenda, the programmes
supported by cohesion policy should seek to target resources on the following three priorities (1):

— improving the attractiveness of Member States, regions and cities by improving accessibility, ensuring adequate
quality and level of services, and preserving the environment,

— encouraging innovation, entrepreneurship and the growth of the knowledge economy by research and inno-
vation capacities, including new information and communication technologies, and

— creating more and better jobs by attracting more people into employment or entrepreneurial activity,
improving adaptability of workers and enterprises and increasing investment in human capital.

In taking on board the renewed Lisbon agenda in the new programmes, attention is drawn to the following
principles:

First, in line with the re-launch of the Lisbon agenda itself, cohesion policy should focus to a greater extent on
knowledge, research and innovation, and human capital. Accordingly, the overall financial effort in support of
these fields of action should be significantly increased, as required by the new earmarking provisions (2). In
addition, Member States and regions should be inspired by best practice where this has delivered visibly
positive results in terms of growth and jobs.

Second, Member States and regions should pursue the objective of sustainable development and boost synergies
between the economic, social and environmental dimensions. The renewed Lisbon strategy for Growth and Jobs
and the National Reform Programmes emphasise the role of environment in growth, competitiveness and
employment. Environmental protection needs to be taken into account in preparing programmes and projects
with a view to promoting sustainable development.

Third, Member States and regions should pursue the objective of equality between men and women at all stages of
the preparation and implementation of programmes and projects. This may be done through specific actions to
promote equality, as well as by taking careful account of how other projects and the management of the Funds
may affect men and women.

Fourth, Member States should take appropriate steps to prevent any discrimination on the basis of gender, race or
ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation during the various stages of implementing the
Funds. In particular, accessibility for disabled persons is one of the criteria to respect in defining operations
cofinanced by the Funds and to take into account during the various stages of implementation.

In the following sections, key aspects of each of these broad areas are examined with specific guidelines under each
heading. Not all of these more detailed guidelines will be relevant to all regions. The most appropriate mix of
investments ultimately depends on the analysis of the strengths and weaknesses of each Member State and region
and specific national and regional circumstances. The guidelines rather represent a single framework which
Member States and regions are invited to use when developing national, regional, and local programmes, in
particular with a view to assessing their contribution to the Community's objectives in terms of cohesion,
growth and jobs.
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1.1. Guideline: Making Europe and its regions more attractive places in which to invest and work

One of the preconditions for growth and jobs is to ensure that the necessary infrastructure (e.g. transport,
environment, energy) is available to businesses. A modern and secure infrastructure is an important factor in
the performance of many enterprises, affecting the economic and social attractiveness of regions and cities.
Infrastructure investment in regions that are lagging behind, especially in the new Member States, will
encourage growth and thus reinforce convergence with the rest of the Union as well as improving quality of
life. Resources should come not just from grants but also, where possible, from the private sector and from loans,
for example from the European Investment Bank (EIB). For the next period, programme authorities in the Member
States will have an opportunity to make greater use of EIB expertise to prepare suitable projects for European
funding under the JASPERS initiative.

1.1.1. Expand and improve transport infrastructures

The provision of efficient, flexible, safe and clean transport infrastructure may be regarded as a necessary precon-
dition for economic development as it boosts productivity and, thus, the development prospects of the regions
concerned by facilitating the movement of people and goods. Transport networks boost opportunities for trade,
while increasing efficiency. Furthermore, the development of Europe-wide transport infrastructures (notably the
relevant parts of the thirty priority projects for Trans-European Transport Networks, ‘TEN-T projects’), with a
particular focus on cross-border projects, is essential to achieving greater integration of national markets, especially
within the context of an expanded Union.

Infrastructure investment needs to be adapted to the specific needs and level of economic development of the
regions and countries concerned. These needs are generally highest in the Convergence regions and in countries
covered by the Cohesion Fund. Typically, infrastructure investments (as with other investments) show diminishing
rates of return above a certain level of funding. The economic returns on such investments are high when
infrastructure is scarce and basic networks have not been completed, but they are likely to decrease once a
certain level has been reached.

The level of regional economic development and the existence of large infrastructure endowments should thus be
taken into account. In the least developed regions and countries, international and interregional connections may
offer higher returns over the longer term in the form of increased business competitiveness and also facilitate
labour mobility. On the other hand, for regions with a dispersed, small-scale economic base and a settlement
pattern based on small towns, the construction of a regional transport infrastructure may be more appropriate. In
regions with inadequate road networks, funding should also be available to build economically vital road links. The
challenges of mobility and accessibility in urban areas should also be tackled, supporting integrated management
systems and clean transport solutions.

In order to maximise the benefits deriving from transport investments, assistance from the Funds should be based
on a number of principles.

First, objective criteria should be used to determine the level and nature of the infrastructure investment to be
undertaken. For instance, potential rates of return should be measured by the level of economic development and
the nature of economic activities of the regions concerned, the prevailing density and quality of infrastructures or
the degree of congestion. When determining the social rates of return, due account should also be taken of
environmental and social implications of prospective infrastructure projects.

Second, the principle of environmental sustainability should be respected to the greatest possible extent, in
accordance with the White Paper (1). Shifts to the more environmental friendly modes should be pursued.
However, the environmental and general performance of each mode of transport should be optimised, in particular
concerning the use of infrastructure within and across the different modes (2).

Third, particular attention should be paid in the Convergence regions and in countries covered by the Cohesion
Fund to modernising the railway system by carefully selecting the priority sections, ensuring their interoperability
within the framework of the European Rail Transport Management System (ERTMS).
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Fourth, investments in transport infrastructure should be accompanied by proper traffic management, with
particular attention to safety, in accordance with national and Community standards. National or regional stra-
tegies should take into account the need to achieve a balanced (and clean) modal split that serves both economic
and environmental needs. Strategies should include, for example, intelligent transport systems, multi-modal
platforms and, in particular, technology used for the ERTMS and for the Single European Sky ATM Research
Programme (SESAR — for a more uniform air traffic management system in Europe).

Based on the abovementioned principles, the guidelines for action are as follows:

— Member States and regions eligible for funding under the Convergence objective (1) or the Cohesion Fund,
should give appropriate priority to those of the 30 projects of European interest where they fall within
their territory. Within this group of projects, cross-border links merit special attention. Other TEN-T
projects, and strategic transport links, should be supported where this presents a strong case in terms
of their contribution to growth and competitiveness.

— Complementary investment in secondary connections will also be important in the context of an inte-
grated regional transport and communications strategy covering urban and rural areas, in order to ensure
that the regions benefit from the opportunities created by the major networks.

— Support for rail infrastructure should seek to ensure greater access. Track fees should facilitate access for
independent operators. They should also enhance the creation of an EU-wide interoperable network.
Compliance and applications of the interoperability and the fitting of ERTMS on board and on track
should be part of all projects financed where appropriate.

— Promoting environmentally sustainable transport networks, particularly in urban areas. This includes public
transport facilities (including park-and-ride infrastructures), mobility plans, ring roads, increasing safety at
road junctions and soft traffic (cycle lanes, pedestrian tracks). It also includes actions providing for
accessibility to common public transport services for certain target groups (the elderly, disabled
persons) and providing distribution networks for alternative vehicle fuels. Inland navigation routes can
also contribute to the sustainability of networks.

— In order to guarantee the optimum efficiency of transport infrastructures for promoting regional devel-
opment, attention should be paid to improving the connectivity of landlocked, insular or outermost
territories to the TEN-T projects. In this respect, the development of secondary links, with a focus on
inter-modality and sustainable transport, will help. In particular, harbours and airports should be connected
to their hinterland.

— More attention should be paid to developing the ‘motorways of the sea’ and to short-sea shipping as a
viable alternative to long-distance road and rail transport.

Where Member States receive support at the same time from both the Cohesion Fund and the Structural Funds, a
distinction should be made in the programmes between the types of actions funded by each of the Funds, with the
Cohesion Fund playing the key role in support of Trans-European transport networks.

In turn, the Structural Funds should generally focus on the development of infrastructure linked to measures to
stimulate economic growth (such as tourism development and improvements to increase the attractiveness of
industrial sites). With regard to road infrastructure, investments shall also fit the overall goal of road safety.

Co-financing from the Funds should complement grants from the budget for Trans-European Networks while
avoiding duplication in terms of Community assistance. Member States can make use of the coordinators as a
means of shortening the time that elapses between designation of the planning of the network and the physical
construction. Member States individually will need to determine in advance the instrument most suited to the
planned projects. Cohesion policy funding can be combined with the loan guarantee part of the TEN-T
instruments.
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1.1.2. Strengthen the synergies between environmental protection and growth

Environmental investments can contribute to the economy in three ways: they can ensure the long-term sustain-
ability of economic growth, they decrease external environmental costs to the economy (e.g. health costs, clean-up
costs or damage recovery) and they stimulate innovation and job creation. Future cohesion programmes should
seek to strengthen potential synergies between environmental protection and growth. The provision of environ-
mental services such as clean water supplies, waste and waste-water treatment infrastructures, management of
natural resources, the decontamination of land to prepare it for new economic activities, and protection against
certain environmental risks (e.g. desertification, droughts, fires and floods), should all have high priority in this
context.

In order to maximise economic benefits and minimise costs, priority should be given to tackling environmental
pollution at its sources. In the waste management sector, this implies focusing on waste prevention, recycling and
biodegradation of waste which are cost-effective and help to create jobs.

Development strategies should be based on a prior evaluation of needs and specific issues faced by regions, where
possible using appropriate indicators. Efforts should be made to promote the internalisation of external environ-
mental costs, with support for the setting up and development of market-based instruments (see, for example,
instruments proposed in the Environmental Technologies Action Plan). Attention is drawn in this context to the
initiative Global Monitoring for Environment and Security, which from 2008 will provide Europe-wide, up-to-date
information on land-cover/land-use and ocean properties as well as incident maps in case of disasters and
accidents.

Accordingly, the recommended guidelines for action are the following:

— Addressing the significant needs for investment in infrastructure, particularly in the Convergence regions
and especially in the new Member States, to comply with environmental legislation in the fields of water,
waste, air, nature and species protection and bio-diversity.

— Ensuring that attractive conditions exist for businesses and their highly skilled staff. This can be ensured by
promoting land-use planning which reduces urban sprawl, and by rehabilitating the physical environment,
including the development of natural and cultural assets. Investments in this area should be clearly linked
to the development of innovative and job-creating businesses on the sites concerned.

— Promoting, in addition to the investments in sustainable energy and transport covered elsewhere,
investments that contribute to the EU-Kyoto commitments.

— Undertaking risk prevention measures through improved management of natural resources, more targeted
research and better use of ICTs, and more innovative public management policies including, for example,
preventive monitoring.

Where Member States receive support from both the Cohesion Fund and the Structural Funds, a clear distinction
should be made in the programmes between the types of actions funded by each of the Funds, respectively.

1.1.3. Address Europe's intensive use of traditional energy sources

A related priority is the need to reduce traditional energy dependency through improvements in energy efficiency
and renewable energies. Investments in these fields contribute to the security of energy supply for long-term
growth, while acting as a source of innovation and providing opportunities for exports, and are cost effective
especially if energy prices remain high.
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Investment in traditional sources of energy is also needed, so as to ensure security of supply. In particular, the
Funds should concentrate — where there is evidence of market failure and where it does not go against the
liberalisation of the market — on the completion of interconnections, with special emphasis on the Trans-
European networks, the improvement of electricity grids and the completion and improvement of gas transmission
and distribution networks including, where appropriate, in insular and outermost regions.

Guidelines for action under this heading are the following:

— Supporting projects to improve energy efficiency, for example in buildings, and dissemination of low
energy intensity development models.

— Supporting the development and use of renewable and alternative technologies (such as wind, solar,
biomass), including for heating and cooling, which can give the EU a leading edge and thus strengthen
its competitive position. Such investments also contribute to the Lisbon objective of ensuring that, by
2010, 21 % of electricity is generated from renewable sources.

— Concentrating investment in traditional energy sources to develop the networks where there is evidence of
market failure. These investments mostly concern the Convergence regions.

1.2. Guideline: Improving knowledge and innovation for growth

The Community's aims of growth and job creation will require a structural shift in the economy towards
knowledge-based activities. This calls for action on a number of fronts: to address low levels of Research and
Technological Development (RTD), especially in the private sector; to promote innovation through new or
improved products, processes and services which can withstand international competition; to increase regional
and local capacities to generate and absorb new technologies (ICTs in particular); and to provide more support for
risk-taking.

RTD expenditure as a percentage of GDP has been increasing, but only marginally and, at 1,9 % of GDP, remains
well short of the Lisbon target of 3 % (1). While the shortfall in business investment in RTD remains significant,
there are signs that public investment in this field is also coming under pressure. The RTD and innovation gap
within and between countries, particularly in relation to business expenditure on RTD, is much bigger than the
income gap. While a combination of national and Community initiatives has been undertaken, more action is
needed to match business needs with RTD supply from public and private RTD institutions. Europe's innovation
gap with other leading economies is widening. Also within Europe, the innovation gap persists, as the Union too
often fails to transform knowledge and technological development into commercial products and processes.
Cohesion policy can help to address the main problems behind Europe's underperformance in innovation,
including ineffective innovation systems, insufficient entrepreneurial dynamism or slow business adoption of ICT.

In this context, it is necessary to enhance national and regional RTD capacities, to support investment in ICT
infrastructure, and to disseminate technology and knowledge through appropriate technology transfer and
knowledge exchange mechanisms. Awareness-raising to promote a better use of existing RTD potential could
be encouraged through regional ‘foresight’ and other regional strategic planning methods, involving regular and
systematic dialogue with key stakeholders. It is also important to enhance the RTD absorption capacity of firms,
particularly SMEs, through actions to develop skills and competencies; to encourage the creation and exploitation
of a larger pool of high-quality research talent in Europe; to increase private and public investment in RTD and
innovation; and to encourage RTD partnerships across the different regions of the Union. European Technology
Platforms, for example, offer the potential to better tailor research programmes to business needs; cohesion policy
can play an important role in supporting implementation of their Strategic Research Agendas across the Union
including in less developed regions.
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While direct grants remain important, notably in Convergence regions, there is a need to focus on the provision of
collective business and technology services to groups of firms, in order to help them improve their innovative
activity. Direct grants to individual firms should be targeted at improving the RTD and innovation capacity of the
firm, rather than at a temporary reduction of its production costs generating high deadweight effects. This is
particularly important in traditional sectors, particularly those exposed to global competition, which need addi-
tional efforts in order to remain competitive, as well as in SMEs which often represent the highest source of
employment at the regional level. Most importantly, these policies need to be adapted to the particular conditions
of each region, and in particular to the needs of SMEs. National, regional, and local strategies should be based on a
comprehensive analysis of RTD investment opportunities.

Knowledge and innovation are at the centre of the Community's efforts to promote faster growth and more jobs.
Two related framework programmes are proposed at Community level: the Seventh Framework programme for
RTD and the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). Synergy between cohesion policy and
these instruments is vital so that research and cohesion policies reinforce each other at regional level with national
and regional development strategies showing how this will be achieved. Cohesion policy can help all regions to
build up research and innovation capacity, thus contributing to the effective participation of those regions in the
European Research Area and research and innovation activities of the Community in general. In particular, it has
two important roles to play. The first is in helping regions to implement regional innovation strategies and action
plans which potentially can have a significant impact on competitiveness, both at regional level and in the Union
as a whole; the second is in contributing to raising the research and innovation capacity in the region up to a level
where it can participate in transnational projects for research.

Regional strategies should thus concentrate on investing in RTD, innovation, human capital and entrepreneurship;
ensuring that these investments respond to the economic development needs of the region and that the capacity
exists to transform research into marketable product, process and service innovation; enhancing technology
transfer and knowledge exchange; promoting the development, dissemination and uptake of ICTs within firms,
and ensuring that enterprises willing to invest in high added value goods and services have access to finance. Such
strategies should make specific provision for experimentation, with a view to increasing the capacity of policy
interventions and intermediary organisations to stimulate regional and local actors, in particular SMEs, to innovate.

1.2.1. Increase and better target investment in RTD

The competitiveness of European enterprises crucially depends on their ability to bring new knowledge to the
market as quickly as possible. Public support for RTD is justified because market failures exist and can also be
justified by the public character of certain RTD investments. In addition, issues of ownership of research results
and the need to achieve critical mass in certain research sectors provide justification for government support for
RTD.

The specific nature of RTD should be considered when implementing regional policy. In particular, RTD requires
close interaction between the players to encourage the formation of poles of excellence which are needed to reach
critical mass. Geographical proximity through the existence of clusters of SMEs and innovation poles around public
research institutions, for instance, can play a key role. As a result, RTD activities necessarily have to be spatially
concentrated while the absorptive capacity of low RTD-intensive areas is fostered.

RTD in the less developed Member States and regions should be developed around existing poles of excellence and
avoid the excessive spatial dispersion of resources. Here also, European Technology Platforms can help focus
investments on priority areas for research. Investments should also complement European priorities set out in
the Seventh Framework Programme and support the objectives of the renewed Lisbon agenda. Priority should be
given to the development of new and marketable products, services and skills.

Actions in RTD should be aligned with Community RTD policy and the needs of regions in question. In terms of
method, these need to be based on a sound analytical approach, such as foresight; as well as use of indicators, such
as patents; human resources in RTD; location of private and public research institutions; and on the existence of
clusters of innovative businesses.
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The guidelines for action in the field of RTD can be identified as follows:

— Strengthening cooperation among businesses and between businesses and public research/tertiary
education institutions, for example, by supporting the creation of regional and trans-regional clusters of
excellence.

— Supporting RTD activities in SMEs and technology transfer (enabling SMEs to access RTD services in
publicly funded research institutions).

— Support for regional cross-border and transnational initiatives aimed at strengthening research colla-
boration and capacity building in priority areas of Community research policy.

— Strengthening R&D capacity building, including ICT, research infrastructure and human capital in areas
with significant growth potential.

Programmes — particularly for regions eligible under the Convergence objective — can contribute to developing
RTD infrastructure (including regional high-speed data networks between and within research establishments),
education infrastructure, equipment and instrumentation in both publicly funded research institutions and busi-
nesses, provided that these investments are directly linked to regional economic development objectives. This may
include research infrastructure for which the feasibility studies have been financed from earlier Framework
Programmes. Support for Seventh Framework Programme priorities should seek to develop the full potential of
emerging and existing centres of excellence and to step up investment in human capital, particularly by training
researchers at national level and by creating conditions to attract researchers trained abroad.

1.2.2. Facilitate innovation and promote entrepreneurship

Innovation is the result of complex and interactive processes, including the ability of enterprises to connect to
complementary knowledge from other market players, organisations and institutions.

Investments in innovation represent an overarching priority for cohesion policy under both the Convergence and
Regional competitiveness and employment programmes. Their co-financing should be a major priority in the
regions covered under the latter, where limited financial resources need to be concentrated so as to reach critical
mass and generate a leverage effect.

The main objective should be to foster a business climate which promotes the production, dissemination and use
of new knowledge by firms. In order to create efficient regional innovation systems, economic, social and political
actors need to be brought into contact with the leading edge of technology and business practice in the world,
beyond the national or local levels. In this respect, cooperation should also be sought with the Innovation Relay
centres and the Euro-Info-Centres which are financed under the CIP, especially in the field of trans-national
technology and diffusion of information.

Start-up companies, particularly those linked to RTD, need to be supported with the aim of developing part-
nerships with research institutions based on a longer-term vision and clear market orientation. Cohesion policy
should seek to compensate for market failure that hampers innovation and entrepreneurship. Actions should seek
to build on existing poles of activity in order to exploit regional potential for RTD and to foster networking and
technological cooperation within and between regions.

Public authorities should ensure that research institutions, the private sector and the public sector exploit to the full
the potential synergies between them.

In terms of method, economic development strategies would be improved by the collection of data on existing
innovative activities in the regions concerned, for example, on private patenting or on the nature, scope and
development potential of existing clusters of innovative activities, including those which involve both private and
public research institutions. The Community Innovation Surveys and the European Innovation Scoreboard are also
helpful in this regard.
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The guidelines for action under this heading are the following:

— Making regional RTD innovation and education supply more efficient and accessible to firms, in particular
SMEs, for example by establishing poles of excellence, bringing together high technology SMEs around
research and technological institutions, or by developing and creating regional clusters around large
companies.

— Providing business support services to enable enterprises, and in particular SMEs, to increase competi-
tiveness and to internationalise, in particular by seizing the opportunities created by the internal market.
Business services should prioritise the exploitation of synergies (for example, technology transfer, science
parks, ICT communication centres, incubators and related services, cooperation with clusters) and give
more traditional support in the areas of management, marketing, technical support, recruitment, and other
professional and commercial services.

— Ensuring full exploitation of European strengths in the area of eco-innovations. Eco-innovations should be
promoted, together with the improvement of SME practices through the introduction of environmental
management systems. By investing in this area now, EU businesses will be in a strong position in the near
future when other regions appreciate the need for such technologies. This is an area with a clear link to the
Competitiveness and Innovation Framework Programme.

— Promoting entrepreneurship and facilitating the creation and development of new firms. Emphasis should
also be placed on promoting spin-out and spin-off companies from research institutions or firms using a
variety of techniques (for example, awareness raising; prototyping; tutoring and the provision of
managerial and technological support to potential entrepreneurs).

It is important to ensure that companies, including SMEs, can make commercial use of research results.

Business services should preferably be delivered by the private sector or by mixed public-private organisations. The
services should be top-class, readily available, easy to access and responsive to the needs of SMEs. The quality of
the services should be defined and monitored and there should be coherence between service providers, e.g. by
establishing public-private partnerships and one-stop shops.

Administrative procedures are often too complex. Information and initial support should be available from a
network of one-stop shops, which could provide the interface between the public sector and the grant applicant;
this should include the various actions cofinanced by cohesion policy. These providers should have competence for
the full range of State aids — independently of national or regional responsibilities — and targets for the efficiency
of their operation which are monitored regularly.

Whenever the circumstances are appropriate, tailored support should be made available to specific categories of
business (e.g. start-ups or recently transferred companies) or entrepreneurs (e.g. young people, women, older
workers or those from ethnic minority communities). Entrepreneurship education should also be encouraged in
schools.

1.2.3. Promote the information society for all

The dissemination of ICT across the Union's economy represents a major lever for improving both productivity
levels and the competitiveness of regions. The dissemination of ICT also encourages the re-organisation of
production methods and the emergence of new business and private services. The efficient and effective
delivery of public services — in particular e-government and e-health — has a significant potential for
economic growth and for enabling new services. Technology dissemination can contribute to regional development
by favouring the creation and growth of poles of excellence in ICT activities and developing connectivity and
networking among enterprises and SMEs in particular. Measures should encourage the development of products
and services with a view to facilitating and stimulating private investment in ICT while guaranteeing competition in
the ICT sector.
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Policy measures should therefore focus on connectivity. This includes improving innovation support services for
SMEs with the particular objective of boosting technology transfer between research institutions and enterprises. It
also requires the development of the skills needed in the knowledge economy and to develop content through the
delivery of applications and services (such as e-government, e-business, e-learning and e-health), which provide
interesting alternatives to other, often more costly, service delivery models. This is particularly relevant for remote
and sparsely populated areas, as well as for the outermost regions, islands or areas with natural handicaps. Clearly
the use and development of products and content-based services can work only if the appropriate infrastructure is
available and capable of supporting broadband services. It is therefore important that an appropriate broadband
communication infrastructure be available across the Union at an accessible cost.

As a general rule, investment in ICT infrastructure should take into account rapid technological development,
respect for the principles of technological neutrality and open access. Compliance with competition rules and with
the implementation of the regulatory framework for electronic communications is essential.

Actions need to be based on context indicators related to the existing economic structure (including industrial
specialisation; level of economic development; quality of connectivity to ICTs and potential synergies between
regional poles of economic activity). The identification of regional needs should take into account existing
Community initiatives in favour of ICTs, in particular the i2010 — a European Information Society for growth
and employment (1).

Given that ICTs cut across all sectors of economy and society, it is imperative that Member States and regions
develop compatible information society strategies which ensure coherence and integration among sectors, by
balancing supply and demand measures on the basis of local requirements, stakeholders' participation, and
strong public political support.

The guidelines for action are as follow:

— Ensuring uptake of ICTs by firms and households and promoting development through balanced support
for the supply and demand of ICT products and both public and private services, as well as through
increased investment in human capital. These actions should increase productivity, promote an open and
competitive digital economy and an inclusive society (for example, improving accessibility for disabled and
elderly people), and thus boost growth and jobs.

— Ensuring availability of ICT infrastructure and related services where the market fails to provide it at an
affordable cost and to an adequate level to support the required services, especially in remote and rural
areas and in new Member States.

1.2.4. Improve access to finance

Another key ingredient for the promotion of knowledge and innovation is to facilitate access to finance. For the
purpose of fostering growth and job creation, it must be sufficiently rewarding for entrepreneurs and enterprises to
invest in the development and production of goods and services rather than to focus efforts, for example, on rent-
seeking activities.

Access to finance in this context is often difficult, thus creating an obstacle to growth and job-creation. Improving
access to capital both for RTD activities and for start-ups is important. Risk capital markets related to innovation
activities need to be developed in conjunction with a better regulatory environment that makes entrepreneurship
easier.

These programmes could be undertaken in close cooperation with the European Investment Fund (EIF) under the
JEREMIE initiative in order to develop financial resources in areas where entrepreneurship is hampered by market
failures owing to the high risks associated with RTD activities. Due account must also be taken of the impact of
government support for business creation, in order to avoid the crowding-out of private investment and measures
that are damaging to competition. Coordination between funds should also be enhanced.
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Private equity and venture capital and rotating funds for innovative start-ups should play the essential role as an
engine for entrepreneurship, innovation and job creation; public sector institutions are not always best suited to
risk-taking. The priority should be to create or expand specialised providers of risk capital and bank guarantees,
where there is market failure. Typically, they will be more effective if they provide an integrated package of
support, starting with training before the business start-up or expansion.

Based on these principles, the guidelines for action are:

— Supporting non-grant instruments such as loans, secured debt financing for subordinate debt, convertible
instruments (mezzanine debt) and risk capital (e.g. seed capital and venture capital). Grants should be used
to build and maintain infrastructures that facilitate access to finance (e.g. technology transfer offices,
incubators, ‘business angels’ networks, investment readiness programmes). Guarantee and mutual
guarantee mechanisms could also be supported to facilitate access to micro-credit by SMEs. The EIB
and the EIF could provide valuable input in this regard.

— Developing an integrated approach that simultaneously supports innovation, its transfer into new
commercial activity and the availability of risk capital.

— Outreaching to certain specific groups, for example, young or female entrepreneurs or disadvantaged
groups.

It is particularly important to work closely with the EIF in view of the expertise it has developed over a number of
years, in order to give SMEs the required support, while developing the European risk capital market at the same
time. This could involve participation in the JEREMIE initiative.

1.3. Guideline: More and better jobs

In relaunching the Lisbon strategy, the European Council endorsed a single set of Guidelines bringing together the
Broad Economic Policy Guidelines (1) and the Guidelines of the European Employment Strategy, thereby integrating
macro-economic, micro-economic and employment policies for growth and jobs. In accordance with the Fund
regulations (2), in the sphere of employment and human resources the priorities of the Community strategic
guidelines on cohesion are those of the European Employment Strategy (3) supplemented by the EU Employment
Recommendations which provide country-specific priorities.

The drive for full employment and higher productivity depends on a wide variety of actions, including those
already discussed above. Investment in infrastructure, business development and research improve job opportu-
nities, both in the short run as a result of first round effects and in the longer run as a result of their positive effect
on productivity and competitiveness. To maximise employment and create high quality permanent jobs from these
investments, human capital should be further developed and enhanced.

In terms of human capital development, the Employment Guidelines highlight three priorities for action for
Member States' policies:

— attract and retain more people in employment and modernise social protection systems,

— improve adaptability of workers and enterprises and the flexibility of the labour markets,

— increase investment in human capital through better education and skills.

In addition to these priorities, appropriate attention should be given to investments to improve efficiency in public
administration, as well as to education, social, health and cultural infrastructures.
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Cohesion policy should focus on addressing the specific challenges of the European Employment Strategy in each
Member State, by supporting actions under the convergence and the regional competitiveness and employment
objectives, taking into account the scope of activities defined in the legislative framework. The range of eligible
actions and financial resources is greater for the former objective. For the latter, Community resources will need to
be much more focused to achieve a significant impact.

Employment and human resource development programmes should take into account the country specific chal-
lenges and priorities as highlighted in Employment Recommendations and in National Reform Programmes. The
programmes, whether managed at national or regional level, should effectively address territorial disparities and be
adapted to needs in different areas.

Finally, one of the most visible aspects of European value added in the 2000-2006 period of the Structural Funds
was the support to Member States and regions to exchange experiences, and build up networks, thus promoting
innovation. In this context, the experience gained through the EQUAL Community initiative should be capitalised
through the mainstreaming of the principles upon which it was built — innovation; transnationality; partnership;
gender mainstreaming.

1.3.1. Attract and retain more people in employment and modernise social protection systems

Widening the base of economic activity, raising employment levels and reducing unemployment are vital to sustain
economic growth, promote socially inclusive societies and combat poverty. Increasing participation in employment
is all the more necessary because of the expected decline in the working age population. In the framework of the
Employment Guidelines, Guidelines for action under this heading are the following:

— Implement employment policies aimed at achieving full employment, improving quality and productivity
at work, and strengthening social and territorial cohesion.

— Promote a life-cycle approach to work.

— Ensure inclusive labour markets, enhance work attractiveness, and make work pay for job-seekers,
including disadvantaged people, and the inactive.

— Improve matching of labour market needs.

Actions should be based on prior identification of needs by, for instance, using relevant national and/or regional
indicators such as unemployment and participation rates, long-term unemployment rates, population at risk of
poverty rates and level of income. Attention should be paid to the local level, where acute disparities may fail to be
picked up by regional level statistics.

The presence of efficient and effective labour market institutions, notably employment services that can respond to
the challenges of rapid economic and social restructuring and demographic ageing, is essential in order to support
service delivery to job seekers, the unemployed and disadvantaged people and could be supported by the Structural
Funds. These institutions have a pivotal role to play in implementing active labour market policies and providing
services on a personalised basis with a view to promoting occupational and geographical mobility and matching
labour supply and demand, including at local level. They should help to anticipate shortages and bottlenecks in the
labour market and occupational and skills requirements. Positive management of economic migration would also
be assisted as a result. Easy access to, and transparency of, the services on offer are crucial. The EURES network is
central to increasing occupational and geographic mobility, both at European level and nationally (1).

An important priority should be to strengthen active and preventive labour market measures to overcome
obstacles to entering, or remaining in, the labour market and to promote mobility for job seekers, the unemployed
and inactive, older workers as well as those at risk of becoming unemployed, with particular attention to low-
skilled workers. Action should focus on the provision of personalised services, including job search assistance, job
placement and training to adjust the skills of job-seekers and employees to the needs of local labour markets. The
potential for self-employment and business creation, ICT skills and digital literacy should be fully taken into
account. Special attention should be paid to:
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— implementing the European Youth Pact, by facilitating access to employment for young people, by easing the
transition from education to work, including through career guidance, assistance in completing education,
access to appropriate training and apprenticeships,

— implementing the European Pact for gender equality by mainstreaming and by specific actions to increase
women's participation in employment, to reduce occupational segregation and address gender pay gaps and
gender stereotyping and to promote more family-friendly working environments, and the reconciliation of
professional and private life. Facilitating access to childcare and care services for dependent persons is crucial,
alongside gender mainstreaming in policies and measures, awareness raising and dialogue among stakeholders,

— specific action to strengthen access of migrants to the labour market and facilitate their social integration,
through training and validation of competences acquired abroad, personalised guidance, language training,
appropriate support for entrepreneurship and raising awareness among employers and migrant workers of their
rights and obligations, and strengthening the enforcement of anti-discrimination rules.

Another important priority should be to ensure inclusive labour markets for people at a disadvantage or at risk of
social exclusion, such as early school-leavers, the long-term unemployed, minorities and people with disabilities.
This calls for an even broader range of support to build pathways to integration and combat discrimination. The
aim should be to:

— improve their employability by enhancing participation in vocational education and training, rehabilitation and
appropriate incentives and working arrangements, as well as the necessary social support and care services,
including through the development of the social economy,

— combat discrimination and promote the acceptance of diversity in the workplace through diversity training and
awareness-raising campaigns, in which local communities and enterprises would be fully involved.

1.3.2. Improve adaptability of workers and enterprises and the flexibility of the labour market

In the light of increasing pressures from globalisation, including sudden and unexpected trade shocks, and the
continual introduction of new technologies, Europe must increase its capacity to anticipate, trigger and absorb
economic and social change. In the framework of the Employment Guidelines, Guidelines for action under this
heading are the following:

— Promote flexibility combined with employment security, and reduce labour market segmentation, having
due regard to the role of the social partners.

— Ensure employment-friendly labour cost developments and wage-setting mechanisms.

The main focus should be on actions to promote investment in human resources by enterprises, especially SMEs,
and workers through the provision of lifelong learning strategies and systems which equips employees, in
particular low-skilled and older workers, with the necessary skills to adapt to the knowledge economy and to
prolong their working life. Attention should be given in particular to:

— the development of lifelong learning strategies and systems including mechanisms such as regional and sector
funds, with the aim of increasing investment by enterprises and participation of workers in training,

— implementation of such strategies by contributing to the funding of schemes and training activities. Priority
should be given to entrepreneurship and SMEs, including facilitating their access to external sources of
competence, financial engineering, such as the JEREMIE instrument and training solutions — with emphasis
being placed on ICT and management skills. Particular attention should be paid to increasing the participation
of the low-skilled and older workers in training and re-training.
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Better anticipation and positive management of economic restructuring, especially as a result of changes linked to
the opening-up of trade, are particularly important. Consideration should be given to creating monitoring systems
involving the social partners, enterprises and local communities, to scrutinising socio-economic changes at
national, regional and local level, and assessing future economic and labour market trends. Support for the
programmes aimed at modernisation of labour markets and anticipation of gradual changes throughout the
Union particularly in sectors such as agriculture, textiles, automobiles and mining, needs to be put in place,
alongside active measures to reinforce the economic well-being of regions. There is also a role for specific
employment, training and support services for workers in the context of company and sector restructuring,
such as rapid response schemes in the case of collective lay-offs.

Attention should also be given to developing and disseminating knowledge on innovative and adaptable forms of
work organisation to take advantage of new technologies — including teleworking, improving health and safety at
work (e.g. industrial safety), increasing productivity and promoting better reconciliation of work and family life.
This may also include raising awareness of corporate social responsibility, developing consciousness as regards
employment rights, initiatives for respecting the labour code, reducing the grey economy and ways to transform
undeclared work into regular employment.

Social partners have an important role to play in setting up mechanisms that ensure the flexibility of the labour
market. Therefore Member States should encourage the participation of social partners in activities under this
priority. Further, under the Convergence objective, an appropriate amount of the European Social Fund (ESF)
resources shall be allocated to capacity-building, which shall include training, networking measures, strengthening
the social dialogue and activities jointly undertaken by the social partners.

1.3.3. Increase investment in human capital through better education and skills

Europe needs to invest more in human capital. Too many people do not enter, or remain in, the labour market,
because of lack of skills including in basic literacy and numeracy, or due to skills mismatches. To enhance access
to employment for all ages and to raise productivity levels and quality at work, there is a need to step up
investment in human capital and to develop and implement effective national lifelong learning strategies for
the benefit of individuals, enterprises, the economy and society. In the framework of the Employment Guidelines,
Guidelines for action under this heading are the following:

— Expand and improve investment in human capital.

— Adapt education and training systems in response to new competence requirements.

Reforms in labour market training to attract more people into employment and increase adaptability of workers
and enterprises need to be coupled with reforms in education and training systems. In previous programming
periods, the Structural Funds have invested substantially in education and training systems. In the next
programming period, the investment in human capital should be reinforced by focusing on the Lisbon objectives
in line with the integrated guidelines for growth and employment. The following general priorities should be
addressed:

— expanding and improving investment in human capital including the development of appropriate incentives
and cost-sharing mechanisms for enterprises, public authorities and individuals,

— supporting coherent and comprehensive lifelong learning strategies, with particular attention given to
addressing the skill needs of the knowledge economy, including support to cooperation and the establishment
of partnerships between Member States, regions and cities in terms of education and training to facilitate the
exchange of experience and good practice, including innovative projects. Particular attention should be given to
addressing the needs of disadvantaged groups,

— supporting the design and introduction of reforms in education and training systems using, where relevant,
common European references and principles, in particular to raise the labour-market relevance of education
and training,
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— strengthening the links between universities, research and technological centres and enterprises, in particular
through networking activities and joint actions.

Under the Convergence objective, many Member States and regions are faced with very significant education and
training challenges. Financial resources should be used for the implementation of reforms, which should address
the following specific priorities:

— ensuring an adequate supply of attractive, accessible and high quality education and training provision at all
levels, including the improvement of staff competences and qualification, promoting flexible learning pathways
and new options starting as early as the school and preschool stage, actions to achieve a significant decline in
early school-leaving and higher completion rates of upper secondary education and improved access to pre-
school and school education,

— supporting the modernisation of tertiary education and the development of human potential in research and
innovation, through post-graduate studies, further training of researchers, and attracting more young people
into scientific and technical studies,

— promoting the quality and attractiveness of vocational education and training, including apprenticeships and
entrepreneurship education,

— ensuring, where appropriate, greater mobility at regional, national or transnational level, and promoting
frameworks and systems to support the transparency and recognition of qualifications and the validation of
non-formal and informal learning,

— investment in education and training infrastructure including ICTs, where such investments are necessary for
the implementation of reform and/or where they can significantly contribute to increasing the quality and
effectiveness of the education and training system.

1.3.4. Administrative Capacity

In previous programming periods, the Funds have, through technical assistance, reinforced the management
capacity of Member States and managing authorities in implementing the regulations. This will also apply for
the period 2007-2013.

Above and beyond the management of the Funds, effective administrative capacity of public administrations and
public services, i.e. smart administration, is a fundamental requirement for economic growth and jobs. Thus, in line
with the revised Lisbon Strategy which calls for better legislation, policy design and delivery to create the
conditions for economic growth and job creation, the Funds will support investment in the human capital and
related ICT facilities of administrative and public services at all territorial levels.

For Cohesion countries and regions under the Convergence objective, increasing productivity and quality at work
in the public sector — especially in the economic, employment, social, educational, health, environmental and
judicial areas — is essential to pursue and accelerate reforms, to raise productivity and growth in the wider
economy and to promote social and territorial cohesion and sustainable development. The Structural Funds can
play an important role in supporting effective policy design and implementation, which involves all relevant
stakeholders, in a broad range of fields.

Therefore, Cohesion countries and regions falling under the Convergence Objective are called upon to build up
public administrations and public services at national, regional and local level. Actions in this field should take into
account the specific situation of each Member State. Thus, in line with the principle of concentration, Member
States are invited to conduct a comprehensive analysis to identify the policy areas requiring the most support for
administrative capacity. Investment should concentrate on those policy areas where there are the greatest obstacles
to socio-economic development and on the key elements of administrative reforms.

EN21.10.2006 Official Journal of the European Union L 291/27



[  Ключови текстове на ЕС 2007-2013 г . ]

[ 59 ]

Member States should ensure that the need to increase efficiency and transparency in public administrations and to
modernise public services is adequately addressed. Guidelines for action under this heading are the following:

— Support good policy and programme design, monitoring, evaluation and impact assessment, through
studies, statistics, expertise, and foresight, support for interdepartmental coordination and dialogue
between relevant public and private bodies;

— Enhance capacity building in the delivery of policies and programmes, including with regard to the crime
proofing and enforcement of legislation, especially through mapping of training needs, career development
review, evaluation, social audit procedures, implementation of open government principles, managerial and
staff training and specific support to key services, inspectorates and socio-economic actors.

1.3.5. Help maintain a healthy labour force

In the light of the EU's demographic structure, ageing population and a likely decline in the labour force in years
to come, it is essential that the Union take steps to increase the number of healthy years of work for members of
its workforce. Investment in health promotion and disease prevention will help to maintain active participation in
society for as many workers as possible, thus maintaining their economic contribution and reducing dependency
levels. This has a direct effect on productivity and competitiveness, as well as having important positive spin-offs
for quality of life in general.

There are major differences in health status and access to health care between European regions. It is therefore
important for cohesion policy to contribute to health care facilities, thereby helping to increase the number of
healthy years of work in particular in the less prosperous Member States and regions. Community-based health
improvement and preventive action have an important role to play in reducing health inequalities. Good health
care translates into greater participation in the labour market, longer working life, higher productivity and lower
healthcare and social costs.

It is important for cohesion policy, especially in regions lagging behind, to contribute to the improvement of long-
term care facilities and invest in the improvement of health infrastructure, in particular when their absence or
insufficient development represents a major barrier to economic development. Member States should ensure that
the need to increase efficiency in health care systems is addressed through investment in ICT, knowledge and
innovation. Guidelines for action under this heading are the following:

— Preventing health risks to help raise productivity levels by means of health information campaigns and by
ensuring a transfer of knowledge and technology and ensure that health services have the necessary skills,
products and equipment to prevent risks and minimise their potential damage.

— Filling the gaps in health infrastructure and promoting efficient provision of services where the economic
development of the less prosperous Member States and regions is being affected. This action should be
based on a thorough analysis of the optimal level of services provision and appropriate technology, such as
telemedicine and the cost-saving potential of e-health services.

2. THE TERRITORIAL DIMENSION OF COHESION POLICY

One of the features of cohesion policy — in contrast to sectoral policies — lies in its capacity to adapt to the
particular needs and characteristics of specific geographical challenges and opportunities. Under cohesion policy,
geography matters. Accordingly, when developing their programmes and concentrating resources on key priorities,
Member States and regions should pay particular attention to these specific geographical circumstances.
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Taking on board the territorial dimension will help to develop sustainable communities and to prevent uneven
regional development from reducing overall growth potential. Such an approach also requires that the specific
problems and opportunities of urban and rural areas may need to be addressed as well as those of particular
territories such as cross-border and broader transnational areas, or regions suffering from other handicaps due to
their insularity, remoteness (such as the outermost or Arctic regions), sparse population or mountainous character.
The environmental and demographic constraints faced by coastal areas may also need to be addressed. The
successful implementation of actions to promote territorial cohesion requires implementing mechanisms that
can help to guarantee fair treatment for all territories based on their individual capacities as a factor of competi-
tiveness. Thus, good governance is important to successfully addressing the territorial dimension.

In fact, for the next generation of programmes, promoting territorial cohesion should be part of the effort to
ensure that all of Europe's territory has the opportunity to contribute to the growth and jobs agenda. More
specifically, this means that a different meaning should be given to territorial cohesion, linked to each Member
State's history, culture or institutional situation.

The development of high-quality partnerships is also essential, bringing aboard actors at all levels, national,
regional, urban, rural and local. Success in the area of territorial cohesion depends on a comprehensive strategy
which sets the framework within which specific objectives and actions are pursued.

Under the new legislative framework, Member States have the possibility to delegate to cities, funds addressing
urban issues within the new programmes. To reap the full benefits of partnership, cities should be involved
throughout the process. This could include responsibility for the design and implementation of the sub-
delegated portion of the programme.

The new legislative framework also provides for special assistance to outermost regions in order to address the
high costs of distance that they face. A particular challenge will be to ensure that this assistance contributes to the
realisation of the strategy of the programme as whole in terms of helping to generate sustainable growth and jobs.

2.1. The contribution of cities to growth and jobs

As outlined in the Commission Communication on cohesion policy and cities, over 60 % of the population in the
European Union lives in urban areas of over 50 000 inhabitants (1). Cities, and urban areas in general, are the
home of most jobs, businesses and higher education institutions and are key to achieving social cohesion.
European cities and metropolitan areas tend to attract the highly skilled, often creating a virtuous circle that
stimulates innovation and business adding to their attractiveness to new talent.

Cities and urban areas concentrate not only opportunities but also challenges, and account should be taken of the
specific problems facing urban areas, such as unemployment and social exclusion (including the problem of the
‘working poor’), high and rising crime rates, increased congestion and the existence of pockets of deprivation
within city boundaries.

Programmes with a focus on urban areas can take several different forms. First, there are actions to promote cities
as motors of regional development. Such actions should target improvements in competitiveness, for example,
through clustering. Actions supported include measures to promote entrepreneurship, innovation and the devel-
opment of services, including producer services. Attracting and retaining very highly skilled personnel is also
important (with measures relating to accessibility, the supply of cultural services, etc).

Second, there are actions to promote internal cohesion inside the urban areas that seek to improve the situation of
crisis districts. Not only does this bring direct benefit to the districts themselves, it helps to relieve some of the
pressure towards excessive suburban sprawl in pursuit of a better quality of life.
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In this context, measures are important that seek to rehabilitate the physical environment, redevelop brownfield
sites especially in old industrial cities, and preserve and develop the historical and cultural heritage with potential
spin-offs for tourism development in order to create more attractive cities in which people want to live. The
regeneration of existing public spaces and industrial sites can play an important role in avoiding suburbanisation
and urban sprawl, thereby helping to create the conditions necessary for sustainable economic development. More
generally, by improving the planning, design and maintenance of public spaces, cities can ‘plan out’ crime, helping
to create attractive streets, parks and open spaces which are safe and feel safe. In urban areas, the environmental,
economic and social dimensions are strongly interlinked. A high quality urban environment contributes to the
priority of the renewed Lisbon Strategy to make Europe a more attractive place to work, live and invest (1).

Third, there are actions to promote a more balanced, polycentric development by developing the urban network at
national and Community level including links between the economically strongest cities and other urban areas
including small and medium-sized cities. This will require the making of strategic choices in identifying and
strengthening growth poles and, just as important, putting in place the networks that link them in both
physical (infrastructure, information technologies, etc.) and human (actions to promote cooperation, etc.) terms.
Since these poles serve wider territories, including the immediate rural hinterland, they contribute to a sustainable
and balanced development of the Member State and the Community as a whole. In a similar way, rural areas
provide services to the wider society, for example, in the form of recreational opportunities and highly valued
landscapes. Focus should therefore also be put on the urban rural interface.

Based on previous experience, there are a number of key principles in urban actions. First, the key partners in the
cities and local authorities have an important role to play in achieving these objectives. As mentioned above,
Member States may delegate responsibility to cities for urban development. This is particularly important where
proximity matters, for example, in order to respond to the challenges of a mostly local nature such as social
exclusion or lack of access to key services.

Second, the preparation of a medium- to long-term development plan for sustainable urban development is
generally a precondition for success as it ensures the coherence of investments and of their environmental
quality. This will also help to secure the commitment and participation of the private sector in urban renewal.
In general, a multi-disciplinary or integrated approach is needed. For area-based actions, for example, to promote
social inclusion, this requires that actions seeking to improve the quality of life (including the environment and
housing) or the level of services to citizens are combined with actions to promote the development of new
activities and job creation in order to secure the long-term future of the areas concerned. The new JESSICA
initiative is designed to promote and facilitate the development of financial engineering products to support
projects included in integrated urban development plans.

In general, integrated support services and programmes should have a focus on those groups which are most in
need, such as immigrants, young people and women. All citizens should be encouraged to participate in both the
planning and delivery of services.

2.2. Support the economic diversification of rural areas, fisheries areas and areas with natural handicaps

Cohesion policy can also play a key role in support of the economic regeneration of rural areas, complementing
the actions supported by the new rural development fund (European Agricultural Fund for Rural Development —
EAFRD) (2). This complementary approach should seek to support the restructuring and diversification of the
economy in Europe's rural areas.

The synergy between structural, employment and rural development policies needs to be encouraged. In this
context, Member States should ensure synergy and consistency between actions to be financed by the ERDF,
Cohesion Fund, ESF, European Fisheries Fund (EFF) and EAFRD on a given territory and in a given field of activity.
The main guiding principles as regards the demarcation line and the coordination mechanisms between actions
supported by the different Funds should be defined at the level of national strategic reference framework/national
strategy plan.
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For cohesion policy, action in favour of rural areas or for areas with natural handicaps, including many island
regions, should contribute to the creation of new opportunities through the diversification of the rural economy.
This includes efforts to support the provision of a minimum level of access to services of general economic interest
in order to attract firms and qualified personnel and to limit out-migration. In this context, connectivity to the
main national and European networks is necessary. In addition, cohesion policy should support the endogenous
capacity of rural territories by promoting, for example, product marketing at national and global level, and
favouring process and product innovation in existing economic activities.

Achieving the necessary critical mass to deliver services efficiently — including services for a healthy workforce
referred to above — is a particular challenge. Ensuring universal access to all services, particularly in very sparsely
populated areas, may be achieved by investing in development poles in rural areas (for example in small and
medium-sized towns) and by developing economic clusters based on local assets combined with the use of new
information technologies.

Many rural regions depend heavily on tourism. These regions require an integrated approach dedicated to quality,
focusing on consumer satisfaction and based on the economic, social and environmental dimensions of sustainable
development. Actions should take advantage of, and seek to preserve and develop natural and cultural assets which
can have important positive spin-offs by protecting habitats and supporting investment in biodiversity. The
integrated approach should aim to have a positive impact on the tourism sector, the local economy, the
people working in the tourism sector, visitors and the local population, as well as the natural and cultural heritage.

With regard to the fisheries sector, the economic restructuring of fisheries-dependent coastal areas and the smaller
islands is often a particular challenge for geographic reasons, and cohesion policy can play an important role as a
complement to the actions supported by the EFF.

2.3. Cooperation

Measures to promote cross-border, transnational, and interregional cooperation, including maritime cooperation
where appropriate, should complement the three priorities indicated above. As a consequence, closer cooperation
across EU regions should help speed up economic development and the achievement of higher growth. National
borders are often an obstacle to the development of European territory as a whole, and can restrict its potential for
full competitiveness. In the cross-border and transnational context, transport, water management and environment
protection are clear examples of challenges requiring a focused and integrated approach that goes beyond national
boundaries. In terms of implementation, Member States may wish to examine the possibility of creating a
European Grouping of Territorial Cooperation to take on the role of managing authority for certain cooperation
programmes.

2.4. Cross-border cooperation

The aim of cross-border cooperation in Europe is to integrate areas divided by national borders that face common
problems requiring common solutions. Such challenges are faced by all border regions in the Union as a result of
the fragmentation of markets for labour and capital, infrastructure networks, fiscal capacity, and institutions.

Though cooperation programmes should be tailored according to the particular situation faced by each border
region, it is important that an effort be made to concentrate the assistance on the main priorities in support of
growth and job creation.

Generally applicable recommendations for future cross-border cooperation are not always relevant owing to the
large diversity of situations. At the same time, in view of the obstacles created by borders, a useful starting point is
the improvement of existing transport and communication infrastructure and the development, where necessary, of
new links. These are pre-conditions for establishing or developing cross-border contacts.
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Cross-border cooperation should focus on strengthening the competitiveness of the border regions. In addition, it
should contribute to economic and social integration, especially where there are wide economic disparities on
either side. Actions include promoting knowledge and know-how transfer, the development of cross-border
business activities, cross-border education/training and healthcare potential and integrating the cross-border
labour market; and joint management of the environment and common threats. Where the basic conditions for
cross-border cooperation are already in place, cohesion policy should focus assistance on actions that bring added
value to cross-border activities: for example, increasing cross-border competitiveness through innovation and
research and development; connecting intangible networks (services) or physical networks (transport) to strengthen
cross-border identity as a feature of European citizenship; the promotion of cross-border labour market integration;
cross-border water management and flood control; joint management of natural and technological risks.

Particular attention needs to be paid to the challenges and opportunities presented by the changing external
borders of the Union following enlargement. Here, there is a need to promote coherent cross-border actions
that encourage economic activity on both sides, and remove obstacles to development. To this end, cohesion
policy and the new European Neighbourhood and Partnership Instrument and, where appropriate, the new
Instrument for Pre-Accession, need to create a coherent framework for such actions.

2.5. Transnational cooperation

In transnational areas there is a need to increase economic and social integration and cohesion. Transnational
cooperation programmes seek to increase cooperation across Member States on matters of strategic importance.

Support should therefore be given to actions which seek to improve the physical interconnection of territories (e.g.
investments in sustainable transport) as well as intangible connections (networks, exchanges between regions and
between the parties involved).

The actions envisaged include the creation of European transport corridors (particularly cross-border sections) and
actions for the prevention of natural risks (e.g. fire, drought and flood), water management at river basin level,
integrated maritime cooperation, promotion of sustainable urban development and R&D/innovation networks.

The map of the current zones for transnational cooperation has been modified to ensure that they create the
conditions for implementing basic structural actions. They have been drawn up taking account of territorial
coherence and functional criteria of a geographical nature, for example, sharing the same river basin or coastal
zone, belonging to the same mountainous area or being crossed by a major transport corridor. Other criteria, such
as history or institutional structures, or existing cooperation or Conventions, are also pertinent.

2.6. Interregional cooperation

Interregional cooperation programmes should focus on the renewed Lisbon strategy: strengthening innovation,
SMEs and entrepreneurship, the environment and risk prevention. In addition, exchange of experiences and best
practices regarding urban development, modernisation of public sector services (such as health and government
using ICT) and the implementation of cooperation programmes as well as studies and data collection will be
encouraged. Interregional cooperation may also be supported within programmes for Convergence and Regional
competitiveness and employment. In addition, exchange of experiences and best practices regarding urban devel-
opment, social inclusion, relationship between cities and rural areas, and the implementation of cooperation
programmes will be encouraged.
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II

(Acts whose publication is not obligatory)

COUNCIL

COUNCIL DECISION

of 12 July 2005

on Guidelines for the employment policies of the Member States

(2005/600/EC)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European
Community, and in particular Article 128(2) thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Parliament (1),

Having regard to the opinion of the European Economic and
Social Committee (2),

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions,

Having regard to the opinion of the Employment Committee,

Whereas:

(1) Article 2 of the Treaty on European Union sets the
Union the objective, inter alia, of promoting economic
and social progress and a high level of employment.
Article 125 of the Treaty establishing the European
Community states that Member States and the
Community shall work towards developing a coordinated
strategy for employment and particularly for promoting a
skilled, trained and adaptable workforce and labour
markets responsive to economic change.

(2) The Lisbon European Council in March 2000 launched a
strategy aimed at sustainable economic growth with
more and better jobs and greater social cohesion, with

long term employment targets, but five years later the
objectives of the strategy remain far from being achieved.

(3) The presentation of an integrated package of
Employment Guidelines and Broad Economic Policy
Guidelines contributes to refocusing the Lisbon Strategy
on growth and employment. The European Employment
Strategy has the leading role in the implementation of
the employment objectives of the Lisbon strategy. The
strengthening of social cohesion also constitutes a key
element for the success of the Lisbon Strategy.
Conversely, as set out in the Social Agenda, the success
of the European Employment Strategy will contribute to
the achievement of greater social cohesion.

(4) In line with the conclusions of the Spring European
Council of 22 and 23 March 2005, the Union must
mobilise all appropriate national and Community
resources – including the cohesion policy – in the
Lisbon Strategy's three dimensions (economic, social
and environmental) so as better to tap into their
synergies in a general context of sustainable devel-
opment.

(5) The objectives of full employment, job quality, labour
productivity and social cohesion must be reflected in
clear priorities: to attract and retain more people in
employment, increase labour supply and modernise
social protection systems; to improve adaptability of
workers and enterprises; and to increase investment in
human capital through better education and skills.

(6) The Employment Guidelines should be fully reviewed
only every three years, while in the intermediate years
until 2008 their updating should remain strictly limited.
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(7) The Employment Committee and the Social Protection
Committee have formulated a joint opinion on the Inte-
grated Guidelines for Growth and Jobs (2005 to 2008).

(8) The Council recommendation of 14 October 2004 on
the implementation of Member States' employment
policies (1) remains valid as background reference,

HAS ADOPTED THIS DECISION:

Article 1

The guidelines for Member States' employment policies as set
out in the Annex are hereby adopted.

Article 2

The guidelines shall be taken into account in the employment
policies of the Member States, which shall be reported upon in
the national reform programmes.

Article 3

This decision is addressed to the Member States.

Done at Brussels, 12 July 2005.

For the Council
The President
G. BROWN

ENL 205/22 Official Journal of the European Union 6.8.2005

(1) OJ L 326, 29.10.2004, p. 47.



[  Ключови текстове на ЕС 2007-2013 г . ]

[ 66 ]

ANNEX

THE EMPLOYMENT GUIDELINES (2005 to 2008)

(Integrated Guidelines Nos 17 to 24)

— Guideline No 17: Implement employment policies aiming at achieving full employment, improving quality and
productivity at work, and strengthening social and territorial cohesion

— Guideline No 18: Promote a lifecycle approach to work

— Guideline No 19: Ensure inclusive labour markets, enhance work attractiveness, and make work pay for job-seekers,
including disadvantaged people, and the inactive

— Guideline No 20: Improve matching of labour market needs

— Guideline No 21: Promote flexibility combined with employment security and reduce labour market segmentation,
having due regard to the role of the social partners

— Guideline No 22: Ensure employment-friendly labour cost developments and wage-setting mechanisms

— Guideline No 23: Expand and improve investment in human capital

— Guideline No 24: Adapt education and training systems in response to new competence requirements

Guidelines for the employment policies of the Member States

Member States, in cooperation with the social partners, shall conduct their policies with a view to implementing the
objectives and priorities for action specified below. Reflecting the Lisbon strategy, the Member States' policies shall foster
in a balanced manner:

— Full employment: Achieving full employment, and reducing unemployment and inactivity, by increasing the demand
for and supply of labour, is vital to sustain economic growth and reinforce social cohesion;

— Improving quality and productivity at work: Efforts to raise employment rates go hand in hand with improving the
attractiveness of jobs, quality at work and labour productivity growth, and reducing the share of working poor.
Synergies between quality at work, productivity and employment should be fully exploited;

— Strengthening social and territorial cohesion: Determined action is needed to strengthen social inclusion, prevent
exclusion from the labour market and support integration in employment of people at a disadvantage, and to
reduce regional disparities in terms of employment, unemployment and labour productivity, especially in regions
lagging behind.

Equal opportunities and combating discrimination are essential for progress. Gender mainstreaming and the promotion of
gender equality should be ensured in all action taken. As part of a new intergenerational approach, particular attention
should be paid to the situation of young people, implementing the European Youth Pact, and to promoting access to
employment throughout working life. Particular attention must also be paid to significantly reducing employment gaps
for people at a disadvantage, including disabled people, as well as between third-country nationals and EU citizens, in line
with any national targets.

In taking action, Member States should ensure good governance of employment policies. They should establish a broad
partnership for change by involving parliamentary bodies and stakeholders, including those at regional and local levels.
European and national social partners should play a central role. A number of targets and benchmarks which have been
set at EU level in the framework of the European Employment Strategy in the context of the 2003 guidelines are included
at the end of this Annex and should continue to be followed up with indicators and scoreboards. Member States are also
encouraged to define their own commitments and targets, for which they should take these into account, as well as the
2004 recommendations agreed at EU level.
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Good governance also requires greater efficiency in the allocation of administrative and financial resources. In agreement
with the Commission, Member States should target the resources of the Structural Funds, in particular the European
Social Fund, on the implementation of the European Employment Strategy and report on the action taken. Particular
attention should be paid to strengthening institutional and administrative capacity in the Member States.

Guideline No 17: Implement employment policies aiming at achieving full employment, improving quality and productivity at work,
and strengthening social and territorial cohesion.

Policies should contribute to achieving an average employment rate for the European Union (EU) of 70 % overall, of at
least 60 % for women and of 50 % for older workers (55 to 64) by 2010, and to reduce unemployment and inactivity.
Member States should consider setting national employment rate targets.

In addressing these objectives, action should concentrate on the following priorities:

— attract and retain more people in employment, increase labour supply and modernise social protection systems,

— improve adaptability of workers and enterprises,

— increase investment in human capital through better education and skills.

1. ATTRACT AND RETAIN MORE PEOPLE IN EMPLOYMENT, INCREASE LABOUR SUPPLY AND MODERNISE SOCIAL
PROTECTION SYSTEMS

Raising employment levels is the most effective means of generating economic growth and promoting socially inclusive
economies whilst ensuring a safety net for those unable to work. Promoting an increased labour supply in all groups, a
new lifecycle approach to work and modernising social protection systems to ensure their adequacy, financial sustain-
ability and responsiveness to changing needs in society are all the more necessary because of the expected decline in the
working-age population. Special attention should be paid to tackling the persistent employment gaps between women
and men, and the low employment rates of older workers and young people, as part of new intergenerational approach.
Action is also required to tackle youth unemployment which is on average double the overall unemployment rate. The
right conditions must be put in place to facilitate progress in employment, whether it is first time entry, a move back to
employment after a break or the wish to prolong working lives. The quality of jobs, including pay and benefits, working
conditions, employment security, access to lifelong learning and career prospects, is crucial, as are support and incentives
stemming from social protection systems.

Guideline No 18: Promote a lifecycle approach to work through:

— a renewed endeavour to build employment pathways for young people and reduce youth unemployment, as called
for in the European Youth Pact,

— resolute action to increase female participation and reduce gender gaps in employment, unemployment and pay,

— better reconciliation of work and private life and the provision of accessible and affordable childcare facilities and
care for other dependants,

— support for active ageing, including appropriate working conditions, improved (occupational) health status and
adequate incentives to work and discouragement of early retirement,

— modern social protection systems, including pensions and healthcare, ensuring their social adequacy, financial
sustainability and responsiveness to changing needs, so as to support participation and better retention in
employment and longer working lives.

See also integrated guideline ‘To safeguard economic and fiscal sustainability as a basis for increased employment’
(No 2).
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Facilitating access to employment for job seekers, preventing unemployment and ensuring that those who become
unemployed remain closely attached to the labour market and increase their employability are essential to increase
participation and combat social exclusion. This requires breaking down barriers to the labour market by assisting with
effective job searching, facilitating access to training and other active labour market measures and ensuring that work
pays, as well as removing unemployment, poverty and inactivity traps. Special attention should be paid to promoting the
inclusion of disadvantaged people, including low-skilled workers, in the labour market, including through the expansion
of social services and the social economy, as well as the development of new sources of jobs in response to collective
needs. Combating discrimination, promoting access to employment for disabled people and integrating immigrants and
minorities are particularly essential.

Guideline No 19: Ensure inclusive labour markets, enhance work attractiveness, and make work pay for job-seekers, including
disadvantaged people, and the inactive through:

— active and preventive labour market measures including early identification of needs, job search assistance, guidance
and training as part of personalised action plans, provision of necessary social services to support the inclusion of
those furthest away from the labour market and contribute to the eradication of poverty,

— continual review of the incentives and disincentives resulting from the tax and benefit systems, including the
management and conditionality of benefits and a significant reduction of high marginal effective tax rates, notably
for those with low incomes, whilst ensuring adequate levels of social protection,

— development of new sources of jobs in services for individuals and businesses, notably at local level.

To allow more people to find better employment, it is also necessary to strengthen the labour market infrastructure at
national and EU level, including through the EURES network, so as to better anticipate and resolve possible mismatches.
In this context, mobility of workers within the EU is key and should be fully ensured within the context of the Treaties.
Full consideration must also be given on the national labour markets to the additional labour supply resulting from
immigration of third-country nationals.

Guideline No 20: Improve matching of labour market needs through:

— the modernisation and strengthening of labour market institutions, notably employment services, also with a view
to ensuring greater transparency of employment and training opportunities at national and European level,

— removing obstacles to mobility for workers across Europe within the framework of the Treaties,

— better anticipation of skill needs, labour market shortages and bottlenecks,

— appropriate management of economic migration.

2. IMPROVE ADAPTABILITY OF WORKERS AND ENTERPRISES

Europe needs to improve its capacity to anticipate, trigger and absorb economic and social change. This requires
employment-friendly labour costs, modern forms of work organisation and well-functioning labour markets allowing
more flexibility combined with employment security to meet the needs of companies and workers. This should also
contribute to preventing the emergence of segmented labour markets and reducing undeclared work.

In today's increasingly global economy with market opening and the continual introduction of new technologies, both
enterprises and workers are confronted with the need, and indeed the opportunity, to adapt. While this process of
structural changes is overall beneficial to growth and employment, it also brings about transformations which are
disruptive to some workers and enterprises. Enterprises must become more flexible to respond to sudden changes in
demand for their goods and services, adapt to new technologies and be in a position to innovate constantly in order to
remain competitive. They must also respond to the increasing demand for job quality which is related to workers'
personal preferences and family changes, and they will have to cope with an ageing workforce and fewer young
recruits. For workers, working life is becoming more complex as working patterns become more diverse and irregular
and an increasing number of transitions need to be managed successfully throughout the lifecycle. With rapidly changing
economies and attendant restructuring, they must cope with new ways of working, including enhanced exploitation of
Information and Communication Technologies (ICT) and changes in their working status, and be prepared for lifelong
learning. Geographical mobility is also needed to access job opportunities more widely and in the EU at large.
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Guideline No 21: Promote flexibility combined with employment security and reduce labour market segmentation, having due
regard to the role of the social partners, through:

— the adaptation of employment legislation, reviewing where necessary the different contractual and working time
arrangements,

— addressing the issue of undeclared work,

— better anticipation and positive management of change, including economic restructuring, notably changes linked
to trade opening, so as to minimise their social costs and facilitate adaptation,

— the promotion and dissemination of innovative and adaptable forms of work organisation, with a view to
improving quality and productivity at work, including health and safety,

— support for transitions in occupational status, including training, self-employment, business creation and geographic
mobility.

See also integrated guideline ‘To promote greater coherence between macroeconomic, structural and employment
policies’ (No 5).

To maximise job creation, preserve competitiveness and contribute to the general economic framework, overall wage
developments should be in line with productivity growth over the economic cycle and should reflect the labour market
situation. Efforts to reduce non-wage labour costs and to review the tax wedge may also be needed to facilitate job
creation, especially for low-wage employment.

Guideline No 22: Ensure employment-friendly labour cost developments and wage-setting mechanisms by:

— encouraging social partners within their own areas of responsibility to set the right framework for wage bargaining
in order to reflect productivity and labour market challenges at all relevant levels and to avoid gender pay gaps,

— reviewing the impact on employment of non-wage labour costs and where appropriate adjust their structure and
level, especially to reduce the tax burden on the low-paid.

See also integrated guideline ‘To ensure that wage developments contribute to macroeconomic stability and growth’
(No 4).

3. INCREASE INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL THROUGH BETTER EDUCATION AND SKILLS

Europe needs to invest more in human capital. Too many people fail to enter or to remain in the labour market because
of a lack of skills, or due to skills mismatches. To enhance access to employment for all ages, raise productivity levels and
quality at work, the EU needs higher and more effective investment in human capital and lifelong learning for the benefit
of individuals, enterprises, the economy and society.

Knowledge-based and service-based economies require different skills from traditional industries; skills which also
constantly need updating in the face of technological change and innovation. Workers, if they are to remain and
progress in work, need to accumulate and renew skills regularly. The productivity of enterprises is dependent on
building and maintaining a workforce that can adapt to change. Governments need to ensure that educational attainment
levels are improved and that young people are equipped with the necessary key competences, in line with the European
Youth Pact. All stakeholders should be mobilised to develop and foster a true culture of lifelong learning from the earliest
age. To achieve a substantial increase in public and private investment in human resources per capita and guarantee the
quality and efficiency of these investments, it is important to ensure fair and transparent sharing of costs and respon-
sibilities between all actors. Member States should make better use of the Structural Funds and the European Investment
Bank for investment in education and training. To achieve these aims, Member States commit themselves to establishing
comprehensive lifelong learning strategies by 2006 and implementing the Education and Training 2010 Work
Programme.
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Guideline No 23: Expand and improve investment in human capital through:

— inclusive education and training policies and action to facilitate significantly access to initial vocational, secondary
and higher education, including apprenticeships and entrepreneurship training,

— significantly reducing the number of early school leavers,

— efficient lifelong learning strategies open to all in schools, businesses, public authorities and households according
to European agreements, including appropriate incentives and cost-sharing mechanisms, with a view to enhancing
participation in continuous and workplace training throughout the life-cycle, especially for the low-skilled and older
workers.

See also integrated guideline ‘To increase and improve investment in R & D, in particular by private business’ (No 7).

Setting ambitious objectives and increasing the level of investment by all actors is not enough. To ensure that supply
meets demand in practice, lifelong learning systems must be affordable, accessible and responsive to changing needs.
Adaptation and capacity-building of education and training systems is necessary to improve their labour market relevance,
their responsiveness to the needs of the knowledge-based economy and society and their efficiency. ICT can be used to
improve access to learning and better tailor it to the needs of employers and employees. Greater mobility for both work
and learning purposes is also needed to access job opportunities more widely in the EU at large. The remaining obstacles
to mobility within the European labour market should be lifted, in particular those relating to the recognition and
transparency of qualifications and competences. It will be important to make use of the agreed European instruments and
references to support reforms of national education and training systems, as is laid down in the Education and Training
2010 Work Programme.

Guideline No 24: Adapt education and training systems in response to new competence requirements by:

— raising and ensuring the attractiveness, openness and quality standards of education and training, broadening the
supply of education and training opportunities and ensuring flexible learning pathways and enlarging possibilities
for mobility for students and trainees,

— easing and diversifying access for all to education and training and to knowledge by means of working time
organisation, family support services, vocational guidance and, if appropriate, new forms of cost sharing,

— responding to new occupational needs, key competences and future skill requirements by improving the definition
and transparency of qualifications, their effective recognition and the validation of non-formal and informal
learning.

Targets and benchmarks set in the framework of the European Employment Strategy

The following targets and benchmarks were agreed in the context of the European Employment Strategy in 2003:

— that every unemployed person is offered a new start before reaching 6 months of unemployment in the case of young
people and 12 months in the case of adults in the form of training, retraining, work practice, a job or other
employability measure, combined where appropriate with on-going job search assistance,

— that 25 % of long-term unemployment should participate by 2010 in an active measure in the form of training,
retraining, work practice, or other employability measure, with the aim of achieving the average of the three most
advanced Member States,

— that jobseekers throughout the EU are able to consult all job vacancies advertised through Member States'
employment services,

— an increase by five years, at EU level, of the effective average exit age from the labour market by 2010 (compared to
59,9 in 2001),

— the provision of childcare by 2010 to at least 90 % of children between 3 years old and the mandatory school age
and at least 33 % of children under 3 years of age,

— an EU average rate of no more than 10 % early school leavers,

— at least 85 % of 22-year olds in the EU should have completed upper secondary education by 2010,

— that the EU average level of participation in lifelong learning should be at least 12,5 % of the adult working-age
population (25 to 64 age group).
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• Програма на курса
• Формуляри за дейности
• Коментари на ЕКП: Съобщение от Комисията: Кохезионна политиката в подкрепа на

растежа и работните места - Стратегически насоки на Общността 2007-2013 –
COM(2005)299

• Предложение на ЕКП: Нова архитектура на Кохезионната политика на ЕС след 2006 
• Синдикатите и Европейският социален фонд 2007-2013 г., Роберто Патенело, CGIL
• Програмен цикъл за ЕСФ 2007-2013 г.: Подкрепата на ЕСФ за социалните партньори,

Доминик Бе, ГД Заетост, Европейска комисия

ПЕДАГОГИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ НА
ЕСИ-ИОБЗ, ИЗПОЛЗВАНИ В КУРСА:
ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЕСФ, ЮНИ
2007, СИНДИКАЛНО УЧИЛИЩЕ ХУАН МУНИЗ САПИКО, MАДРИД
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1. Въведение
В съответствие с член 159 от Договора, всеки 3 години Комисията оценява съ сто янието на
сближаване и приносът на други политики.

Вторият доклад (2001) започва дебатът за политика на сближаване след разширяването.
Третият доклад (февруари 2004) използва изводите от този дебат като основа за
представяне на предложения на Комисита за рефор ми ра ната кохезионна политика след
2006 г. и на 14 юли 2004 г. Комисията одо бри предложенията за нови регламенти за
Структурните фондови за периода 2007-2013 г.

Първият принос на ЕКП по дебата за бъдещето на икономическата и социал на кохезионна
политика в разширения Европейски съюз, одобрен от нейния Из пълнителен комитет на 19-
20 ноември 2002 г., категорично настоява структурните политики на Общността в
разширена Европа да бъдат засилени, тъй като принципите на сближаване и солидарност са
вплетени в Договора и са две от най-важните средства за интегриране на хората и на
териториите.

Според виждането на ЕКП разширяването представлява първата и нещо по ве че - уникална
историческа възможност да обедини хората в Европа на базата на фундаментални
демократични ценности. Това гарантира мир и по ли  тическа стабилност в Европа и спомага
за икономическия и социален про грес, както и за подобряването на живота и условията на
живот и труд. На ред с обединението на Европа, разширяването прави възможна разраст ва -
нето на европейския пазар на работните места и на вътрешния пазар чрез увеличаването
обема на продукцията и равнището на потребление на новите страни членки и развитието
на нови продукти и услуги, конкурентни на све тов ния пазар.

Това представлява безпрецедентно политическо, икономическо и социално
предизвикателство, което ще облагодетелства целия Европейски Съюз. Оба че за
разлика от предишни разширения, няма съмнение фактът, че това раз ши ри различията
в икономическото развитие, породено от географското пре ме стване на неравенството
на изток и направи ситуация по заетостта по-трудна.

Нещо повече, ЕС е загрижен за някои други големи предизвикателства, отбелязани на
последните съвещания на Съвета на Европа, които също така изискват съвместни и
координирани отговори и действия.

ЕКП иска да повтори, че бъдещата кохезионна политика трябва да помогне за даване на
отговори на тези предизвикателства и така да помогне за намаляване на различията между
регионите и постигане на общество на  пълна заетост, равни възможности, социално
включване и сближаване, а от там, общо казано, на Европейския социален модел.

Споменавайки икономическата и социална кохезионна политика, ЕКП под чер тава ролята и
важността на системите за социална защита, а именно важността да има качествени
обществени (противоположни на „ частни” ) социално защитни системи, базирани на
солидарност, които чрез механизми на „преразпределение”  допринасят за осигуряване
и/или гарантиране на социално сближаване.

КОМЕНТАРИ НА ЕКП
СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА
КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА В ПОДКРЕПА НА РАСТЕЖА И РАБОТНИТЕ МЕСТА
СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ НА ОБЩНОСТТА 2007-2013 –  COM(2005)299
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За да постигне това, настоящата реформа трябва да гарантира дори по- големи
допълняемост между европейските структурни политики и другите области на общностни
политики, като също така гарантира, че всички по ли ти ки на ЕС включват решаващите
аспекти на икономическо и социално сбли жа ване и повишаване качеството на заетостта. В
допълнение към тази коор ди нация на общностните политики, данъчните политики трябва
също да бъде координирани, за да предпазим от всякакъв вид социален и фискален дъм -
пинг.

ЕКП, следователно, мисли, че експлицитното позоваване на плановете за действие от
Лисабон и Гьотеборг в предложението на Комисията за Общия регламент е от жизнена
важност. Преди всичко ЕКП вярва, че кохезионната политика трябва да включва целите на
Лисабон и Гьотеборг и да се превърне в съществено средство за постигането им чрез
средства от национални и регионални програми за развитие.

В същия дух ЕКП смята за много важно Съобщението на Комисията да на пра ви също ясно
позоваване на изводите от Президенството на Съвета на Ев ро па март 2005 г., подчертавайки
нуждата да преосмисли Лисабонската стра те гия. По-конкретно ЕКП е съгласна, че „Съюзът
трябва да мобилизира всички пододящи национални и общностни ресурси - включително
кохези онна поли ти ка” .

ЕКП иска да подчертае, че Структурните фондове би трябвало да се превър
нат в истински ключови инструменти за осигуряване изпълнението на     Плана за действие

по социална политика 2006-2010.

2. НОВА РАМКА ЗА КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА
В своите предложения по “ Новата архитектура на кохезионната политика на ЕС след 2006
г.” , одобрени от нейния Изпълнителен комитет от 13 и 14 октомври 2004 г., ЕКП подкрепи
предложения от Комисията стратегически подход, и по-конкретно, установяването на
годишене стратегически диалог с европейските институции, за да се установи постигнатия
прогрес с отчитане на стратегическите приоритети и постигнатите резултати.

ЕКП приветства факта, че европейските социални партньори са били консул ти рани по
цялостния стратегически документ за кохезионна политика, за да им се даде възможност да
дадат своя принос, въпреки че за съжаление тази консултация е направена само като част от
«публичната» консултация на Комисията.

ЕКП още веднъж обръща внимание, че социалните партньори трябва да бъдат подходящо
консултирани на национално ниво по Националната стратегическа референтна рамка, която
трябва да се разработи от страните членки. 

В гореспоменатите предложения ЕКП подчертава някои аспекти от новата рамка за
кохезионна политика. Докато тя приветства факта, че някои аспекти са била взети предвид,
ЕКП желае да постави ударение на следните точки.

Концентрация

ЕКП приветства фактът, че главната линия, която Комисията възнамерява да защити, когато
договаря различните национални и регионални програми в бъдеще, ще бъде да гарантира
концентрацията и да включва единствено елементи, които допринасят за растежа и
работните места, като в същото време отчита приоритетите на другите общностни политики.

Предмет на следващите точки, ЕКП приема също да се фокусира върху из пъл нението на
някои приоритетни теми по три ключови концепции: кон вер ген ция, регионална
конкурентоспособност и заетост и европейско терито ри ал но сътрудничество.

1. Конвергенция

ЕКП повтаря загрижеността си да предотврати двускоростната кохезионна политика, дори
да приема, че някои приоритети могат да се различават според това дали включват най-
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необлагодетелстваните региони от ЕС-15, или тези от новите членки.

Каквото и инфраструктурно развитие да е постигнато в ЕС-15, такъв не е бил случаят в
новите страни членки. Трябва да бъде намерен баланс между инвестиции в инфраструктура
и инвестиции в човешки капитал, докато бъде отклонен рискът от фрагментирани мерки за
подпомагане. В същото време инфраструктурни проекти трябва да интегрират целта
„заетост”  и да бъдат свързани с политиката по човешки ресурси, съдържащи капацитет за
въз приемане.

2. Регионална конкурентоспособност и заетост

Ясно е, че запазването и задълбочаването на структурни проблеми, неочак ва ни шокове,
процеси на индустриално преструктуриране, или икономическа диверсификация, сливания
на компании в няколко региона от ЕС изисква осигуряването на продължителна поддръжка
на тези проблемни области.
Откакто настоящите цели 2 и 3 са обединени под новата ключова концепция „местна
конкурентоспособност и заетост” , социалното измерение на регио нал ното развитие трябва
да бъде ясно дефинирано. Също така е много важно за страните членки да осигурят
подходяща връзка с the Националните планове за действие за заетост и Националните
планове за действие по включване.

ЕКП приветства предложения от Комисията дуален подход, осигуряващ двете части да се
изпълняват наистина във всяка една от страните членки. Първо, програмите за регионално
развитие би трябвало да подпомагат регионите да възприемат и насърчат икономическата
промяна чрез повишаване на конку рен тоспособност и привлекателност; и второ,
програмите, дефинирани на под  хо дящото териториално равнище би трябвало да помагат
на хората да се приготвят, а след това и адаптират към икономическата промяна.

Както и да е, що се отнася до допустимостта на регионите, докато е вярно, че страните
членки в близко сътрудничество с регионите са в най-добрата позиция да определят
областите, които имат най-голяма нужда от помощ, ЕКП вярва че е важно да повтори че
Структурните фондове са общостна поли тика, чието приложение преднамерено беше
базирано на някои от общите цели и принципи, които да предпазят тази политика от
забежка към ренационализация. Важно е да се дефинира критерият за допустимост, както и
да се гарантира  връзка и оптимален баланс между трите равнища: евро пейско, национално
и регионално, влючително и местно равнища.

ЕКП следователно подкрепя предложението на Комисията в нейното Съобщение
“ Преструктуриране и заетост. Възприемане на провеждане на преструктуриране: ролята на
Европейския съюз”  (COM(2005)120), за из пол зване на финансовите инструменти на
Общността, по-конкретно Европейския социален фонд, за усъвършенстване на
възприемането и управлението на преструктурирането.

3. Европейско териториално сътрудничество.

ЕКП приветства факта, че въз основа на силата на добития опит с досегаш ната инициатива
INTERREG, Комисията предложи да се създаде нова цел, която да следи за балансираната и
хармонична интеграция на територията на Съюза чрез подпомагане на сътрудничеството
между неговите различни компоненти по трансгранични, транснационални и
интеррегионални въпроси от общностно значение.

4. Принцип на партньорство

ЕКП е убедена, че партньорството е фундаментален принцип, гарантиращ ус пе ха на мерките
на Структурните фондове. Целта за качествените парт ньор ства трябва да бъде преследвана,
включвайки социалните партньори на всяка фаза от интервенцията на Фонда.

ЕКП следователно повтаря желанието си за бъдещите регламенти на Струк турните фондове
за ясно дефиниране на принципа на партньорство, откол кото да се разчита на националните
правила и практики, както Комисията предложи отново.

Що се отнася до състава на Комитета за наблюдение, ЕКП приветства пре дложението на
Комисията социалните партньори да бъдат включени.
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Подобно, по отношение на Европейския социален фонд, ЕКП подкрепя пред ло жението на
Комисията, съгласно Цел Конвергенция, поне 2% от ресурсите на ЕСФ да бъдат заделени за
развитие на капацитета, както и за съвместни дейности на социалните партньори. В същото
време ЕКП настоява за ясна връзка със социалния диалог, съгласно Съобщението на
Комисията “ Парт ньорство за промяна в разширена Европа –  засилване на приноса на евро -
пей ския социален диалог”  (COM(2004)557).

Така или иначе, ЕКП съжалява че, в предложението на Комисията, Евро пей ският социален
фонд е единственият фонд, който разчита на актив ното уча стие на социалните партньори в
неговия Европейски комитет. ЕКП смята, че тяхното участие представлява значителна
добавена стойност. Следова телно е жизненоважно същият тип участие да бъде осигурено за
другите струк тур ни фондове, и на двете равнища –  европейско и национално.

Социалните партньори трябва също да имат достъп до техническа помощ, за да изградят
своя капацитет, особено в новите страни членки, да се улесни тяхното участие в
управлението и изпълнението на проекти, финансирани от Структурните фондове.

По отношение на публично-частните партньорства (ПЧП), ЕКП взима бележка от
предложението на Комисията да търси допълнителни финансови ресурси, за осъществяване
на проекти на публичния сектор. Действително ПЧП до пус кат включването на частния сектор
в проекти от общ интерес. Въпреки това, е нужно да извлекат поуки от тези опити, които не
са били положителни и да си дадем сметка за рисковете, които ПЧП съгласия могат да
създадат. ЕКП иска да подчертае, че трябва да бъдат дефинирани ясни критерии, именно
критерият за използване фондове за подпомагане на ПЧП. ЕКП остава кри тична за ПЧП,
доколкото гражданите не са включени в процеса на подбор на инфраструктурата и услугите,
които финансират и използват всеки ден.

3. НАСОКИ ЗА КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА 2007-2013
Според гореспоменатото, ЕКП твърдо подкрепя предложението на Комисията, че в крак с
новия стимул, даден от Лисабонската стратегия за растеж и работни векга, кохезионната
политика трябва да се фокусира върху повече знания, проучване и иновация, както и върху
човешкия капитал, и че, за да постигне тази цел, цялостното финансово усилие в тези сфери
на дейност трябва да бъдат значително увеличени.

ЕКП подкрепя предложението на Комисията, че страните членки и регионите би трябвало да
преследват целите за равенство между мъже и жени на всички степени на развитие и
осъществяване на програми и проекти.

Всъщност ЕКП иска да посочи, че миналият опит ни е показал, че инициати ви  те на Общността
играят ключова роля в засилване на европейската иден тичност, осигурявайки възможностите
за експериментиране и развитие на партньорство. ЕКП също смята за важни
транснационалните и иновативните аспекти на общностните инициативи.

Така, докато поставя ударение върху важността на предложенията на Коми сията да
гарантира и двете - равни възможности, и транснационално сътруд ничество, ЕКП повтаря
желанието си да поддържа общностната инициатива EQUAL или да я интегрира експлицитно
в новата Цел 2, базирайки се на нейните положителни резултати в поощряване на равните
възможности за всички жени и мъже в бързо развиващия се пазар на труда,  и в борбата
срещу дискриминацията от всякакъв вид.

ЕКП поддържа предложението на Комисията програмите, съфинансирани по Кохезионната
политика трябва да обхвавщат средства по трите приоритета, заложени в специфичните
насоки, формиращи рамката за страните членки и регионите, за да създават бъдещи
национални и регионални програми.

Както и да е, ЕКП настоява Комисията като Гард на Договорите да бъде си гур на, че страните
членки и регионите разработват Националната си страте ги че ска референтна рамка, както и
националните и регионални про грами в съответствие с реформираната Лисабонска
стратегия. 

В допълнение на горните коментари, ЕКП е загрижена да подчертае следните мнения
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относно четирите Стратегически насоки, предложени в Съобщението, които ще служат като
рамка за използване от страните членки и региони в бъдеще.

НАСОКА 1. Да направим Европа и нейните региони по-привле ка телни места за
инвестиции и работа

ЕКП подкрепя предложенията на Комисията за ролята на европейската ин ве стиционна банка
(ЕИБ) във финасиране на изпълнението на кохе зи онната политика.

Първо и най-важно, ЕКП  настоява инфраструктурни проекти да интегрират целта „ заетост”
чрез свързването им с политиката за човешки ресурси, съдър жаща капацитет за възприемане. 

Проектите за транспортна инфраструктура трябва да бъдат дефинирани в съответствие с
Европейската транспортна политика. ЕКП, следователно, под кре пя предложението,
съфинансирането от Структирните фондове да до пъл ва финансирането от бюджета на
Трансевропейските мрежи.

Докато се съгласява с важността на гарантирането на привлекателни условия за бизнес, с
уважение към работниците, ЕКП смята, че не би трябвало да се фокусира само върху
висококвалифицирани работници, но трябва да се включват всички работници.

ЕКП смята, че инвестициите за подобряване на енергийната ефикасност на жилищата, трябва
да бъдат подкрепени, защото те позволяват в същото вре ме да се създават работни векга, да
допринесат за целта за ограничаване на емисиите от парникови газове и да отговарят на
социалните исквания чрез намаляване на сметката за електричество на домакинствата.

НАСОКА 2. Усъвършенстване на знанията и иновациите за растеж

ЕКП се свърза на Съвета на Европейския съюз, за да създаде нова насока, предлагайки нова
Европейска инициатива за растеж, поканвайки страните членки да разработят национални
планове за възстановяване чрез инвестиране на 3% от техния БВП по приоритетите на
Лисабонската стра те гия като изследване, образование и обучение, активни политики на
пазара на труда, социално настаняване, чисти технологии и възобновяеми енер гий ни
източници.

Изследването и развитието са решаващи за успеха на Лисабонската стра тегия. Околната
среда и потенциални източници на нови работниместа също трябва да се вземат предвид.

НАСОКА 3. Повече и по-добри работни места

ЕКП подкрепя предложението на Комисията да прилага политики на заетост, целящи
постигане на пълна заетост, подобряване качеството и производи тел ността на труда и
залилващо социална и териториална кохезия.

По виждане на ЕКП е съществено да се инвестира в знание и качествени работни места. ЕКП
се стреми да подчертае, че истинският път към прогрес на Европа не лежи върху случайните,
най-често несигурни работни места, а върху увеличаването на броя и качеството на работите
места.

ЕКП също обръща внимание върху факта, че една четвърт от тези в риск от потъване под
линията на бедност, красноречиво демонстрират, че повече работни места и по-висок
растеж не винаги означават по-малка бедност.

Политиките трябва да бъдат развити за подпомагане на изключени и уязвими хора, което
означава предприемане на двупосочни мерки - нагоре и надолу, особено на мерки,
стимулиращи заетостта.

Политиката на сближаване трябва да спомогне за съдаване на истински европейски пазар на
труда, главно чрез повишаване солидарността между регионите и мобилността. ЕКП е
съгласна, че Европейската мрежа EURES, в която ЕКП е играла активна роля, от нейното
създаване през 1994 г., е ва жен инструмент за повишаване на професионалната и
географската мобилност на европейско и национално равнище.
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По виждане на ЕКП интегрираният подход, свързан с реализацията на изпре варваща
стратегия, е необходим, за да се отговори позитивно на предизви ка телствата на
демографската промяна. Той трябва да включва по-голям обхват от инструменти, политики
и играчи. 
Активната и всеобхватна политики на пазара на труда, насо че ни към млади те хора и по-
възрастните работници, трябва да бъдат дефинирани в тясно сътрудничество със социалните
партньори. Това изисква да бъдат дефини ра ни по-добри политики за трудовия живот като
цяло, което да бъде свързано с ученето през целия живот. Това означава активни младежки
политики, които привличат младите хора към пазара на труда, както и доброволни
политики, позволяващи на по-възрастните работнити да приключат своите кариери
постепенно, но активно. 

ЕКП вярва, че би трябвало да се предприемат мерки за подобряване каче ството на
младежката заетост чрез борба срещу несигурните работни места. Тези мерки трябва да
включват насърчаване на по-сигурни работни места за младите хора, подобряване на
стандартите за безопасност и здраве и равен достъп до социална сигурност, за да се
предпазят младите хора да попаднат в неформалната икономика.

Трябва да бъде развита Програма за позитивни мерки, за да се увеличи равнището на
участие в пазара на труда и да се създадат подходящи условия за по-възрастните работници
да продължат работа до пенсионна възраст.
ЕКП също е на мнение, че имиграцията е само частично решение на демо граф ските
проблеми на Европа. Главната грижа ще бъде да се разработи по-про активна имиграционна
политика, целяща по-скоро управление, отколкото в предотвратяване на имиграцията,
както и да се гарантира, че хората от Ев ропа подкрепят тази политика. 
От гледна точка на икономическото преструктуриране, ЕКП приветства предложението на
Комисията да изгради постоянни мониторингови системи, включващи социалните
партньори, бизнеса и местните власти, чиято роля роля ще бъде да правят преглед на
икономическата и социална промяна на национално, регионално и местно равнища и да
предвидят бъдещите тенденции в икономиката и пазара на труда.

ЕКП вярва, че трябва да бъде добавена Насока политика по заетостта, изи скваща страните
членки да осигурят всеки съкратен работник да има право да се завърне на трудовия пазар
(преквалификация, ориентиране за кари ер но развитие, услуги за назначение). Нещо повече,
нужно е да се прилагат мерки за „ социални добавки”  като „ранно пенсиониране”  за по-
възрастните работници и тези, които не могат да се възползват от мерките на реинте грация.
Също така, по време на тези периоди на реинтеграция трябва да бъдат предвидени
социални и подоходни гаранции за тези работници, именно гарантиращи поддържане на
дохода, но също и социални права (до стъп до здравни системи, пенсионни права).
Структурните фондове би тряб ва ло да подкрепят скслючените колективните трудови
договори, застъпващи тези права.

Последно, ЕКП подкрепя предложението на Комисията да подобри дълго сроч ните здравни
съоръжения и здравна инфраструктура, които са от из клю чително значение за гражданите на
ЕС, като в същото време подчертава нуждата да се помни, че страните членки имат различни
финансови системи.

НАСОКА 4. Отчитайте териториалното измерение на кохезионната политика

ЕКП подкрепя предложението на Комисията, че страните членки и регионите трябва да
отчитат специфичните териториални потребности, когато разра бот ват техните програми,
като определят, че това трябва да бъде направено, за да се борят срещу, а не само да
предотвратят, неравномерното регио нал но развитие. Това е всичко по-важно, откакто
докладът на Комисията показа, че незавимисо от прогреса от гледна точка на резултатите,
особено в най-малко проспериращите региони, истинската конвергенция е далеч от реал -
но стта и това, че в някои страни несъответсвията между регионите се задълбо ча ват.

Сметка трябва да се държи за проблеми, специфични за градски зони и сел ски райони. По
отношение на селските райони ЕКП споделя виждането на Комисията, че политиката на
сближаване трябва да бъде ограничена, където е уместно, за допълване на действията,
подкрепяни от новия Фонд за развитие на селските райони (Европейски селскостопански
фонд за развитие на селските райони –  ЕСФРСР.

Както спомена по-горе, ЕКП приветства факта, че чрез силата на добития опит, придобит с
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настоящата инициатива INTERREG, Комисията предложи да се създаде нова цел за постигане
на балансирана и хармонична интеграция на територията на Съюза чрез подпомагане на
сътрудничество между него ви те различни компонтенти по трансгранични, транснационални
и интеррегио нал ни въпроси от важност за Общността. 

Всъщност, трансграничното, транснационално и интеинтеррегионално сътру д  ни чество и
интервенции трябва да бъдат увеличени. Позитивният опит на синдикатите от действия,
проведени от 40-те Интеррегионални синдикални съвети (ИСС), включително в региони
граничещи с новите страни членки, показва, че това е пътят, който трябва да се следва.

По отношение на трансграничното сътрудничество ЕКП подкрепя и специ ал но подчертава
следните предложения на Комисията за:

Интегриране на трансграничния пазар на труда.
Принос  към икономическата и социална интеграция.
Фокусиране върху повишаване на конкурентоспособността на гранич ните региони.

По виждане на ЕКП, ЕС трябва да обръща специално внимание на най-отдалечените региони
и рядко-населените отдалечени региони с риск от обез людяване, чрез повишаване и на
привлекателността и на конкуренто спо собността. 

Освен това, от разширението външните граници на ЕС се изместиха, измест вайки
структурните проблеми към тези нови региони. ЕКП вярва, че спе ци ал но внимание трябва да
бъде обърнато на тези региони чрез оптимизиране използването на новия Инструмент за
съседство, без да се пренебрегват усилията да се помага на регионите в ЕС.

4. Финансови средства
ЕКП иска да повтори признатия факт, че сегашното ниво на инвестиции от бюджета на ЕС е
относително скромно, в сравнение с постигнатите положи телни резултати, особено с оглед
на подобрената ситуация в по-неприви ле ги рованите рагиони на старта на действителната
конвергенция.

Имайки предвид амбициите на страните членки за ЕС, сравнени с целите за разширение и
обновената Лисабонска стратегия, ресурсите не могат да бъдат поддържани на сегашното
ниво.

ЕКП следователно повтаря, че ако трябва успехът е гарантиран, сегашните усилия за
стимулиране на растежа, заетостта, конкурентоспособността и устой чивото развитие на по-
малко развитите региони трябва да бъдат уве личени.

В светлината на предложения от Комисията лимит (1.24%), базиран на финансовата
перспектива за периода 2007-2013 г., ЕКП чувства, че 0.41%, заделени за политиката по
сближаване, не са достатъчни ЕС да постигне амбициозните цели, поставени за
последователното изграждане на Европа.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
В съответствие с член 159 от Договора всеки 3 години Комисията оценява ситуацията на
сближаване и  приноса на други политики.

Вторият доклад (2001 г.) започва дебатът за кохезионна политика след разширяването.
Третият доклад (февруари 2004 г.) използва изводите от този дебат, като основа за
представяне на предложенията на Комисията за реформирана кохезионна политика след
2006 г., а на 14 юли 2004 г. Комисията прие предложенията за нови правила за Структурните
фондове за периода  2007-2013 г.5

Първия принос на ЕКП по дебата за бъдещето на политиката на икономи ческо и социално
сближаване в разширения Европейски съюз, приет от ней ния Изпълнителен комитет на 19-
20 ноември 2002 г.6, постави ударение въ р ху засилването на структурните политики на
Общността в разширена Ев ро па, доколкото принципите на сближаване и солидарност са
заложени в Договора и са две от най-важните средства за интегриране на хора и на
територии.

Според виждането на ЕКП разширяването представлява първата и нещо по ве че - уникална
историческа възможност да обедини хората в Европа на ба за та на фундаментални
демократични ценности. Това гарантира мир и по ли  ти ческа стабилност в Европа и спомага
за икономическия и социален про грес, както и за подобряването на живота и условията на
живот и труд. На ред с обединението на Европа, разширяването прави възможна разраст ва -
не то на европейския пазар на работните места и на вътрешния пазар чрез уве ли чаването
обема на продукцията и равнището на потребление на новите стра ни членки и развитието
на нови продукти и услуги, конкурентни на све тов ния пазар.

Това представлява безпрецедентно политическо, икономическо и социално
предизвикателство, което ще облагодетелства целия Европейски Съюз. Оба че за
разлика от предишни разширения, няма съмнение фактът, че това раз ши ри различията
в икономическото развитие, породено от географското пре ме стване на неравенството
на изток и направи ситуация по заетостта по-трудна.

Нещо повече, ЕС е загрижен за някои други големи предизвикателства, отбелязани на
последните съвещания на Съвета на Европа, които също така изискват съвместни и
координирани отговори и действия.

Бъдещата кохезионна политика на ЕС трябва да помогне за даване на отго вори на тези
предизвикателства и така да помогне за намаляване на раз ли чията между регионите и
постигане на общество на  пълна заетост, равни въз можности, социално включване и
сближаване, а от там, общо казано, на Европейския социален модел.

За да постигне това, настоящата реформа трябва да гарантира дори по- големи
допълняемост между европейските структурни политики и другите области на общностни
политики, като също така гарантира, че всички поли тики на ЕС включват решаващите
аспекти на икономическо и социално сближаване и повишаване качеството на заетостта. В
допълнение към тази координация на общностните политики, данъчните политики трябва
също да бъде координирани, за да предпазим от всякакъв вид социален и фискален

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕКП: НОВАТА
АРХИТЕКТУРА ЗА КОХЕЗИОННА
ПОЛИТИКА НА ЕС СЛЕД 2006 Г.
РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИЕТА И ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ЕКП НА
ЗАСЕДАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО В БРЮКСЕЛ НА 13-14 ОКТОМВРИ 2004

5 http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en.htm

6 http://www.etuc.org/a/1637?var_recherche=%20economic%20and%20social%20cohesion%20policy%20in%20the%20enlarg
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дъмпинг.
В тази връзка ЕКП смята, че експлицитното позоваване на плановете за действие от
Лисабон и Гьотеборг в предложението на Комисията за Общия регламент е от жизнена
важност. Преди всичко ЕКП вярва, че кохезионната политика трябва да включва целите
на Лисабон и Гьотеборг и да се превърне в съществено средство за постигането им чрез
средства от национални и регионални програми за развитие.

2. ГЛАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА РЕФОРМАТА
2.1. Концентрация върху три цели на Общността

По отношение на оперативните програми ЕКП уважително приветства пред ло женията на
Комисията да имат ограничен списък от ключови теми; именно, иновация и икономика на
знанието, околна среда и превенция на риска, достъпност и услуги от общ икономически
интерес, като се подчертае, че те зи теми трябва да са насочени към създаване на работни
места и регионално развитие.

В същото време, обект на твърденията, посочени по-долу, е, че ЕКП одо бря ва фокусирането
върху изпълнението на приоритетните теми по три ключови концепции: конвергенция,
регионална конкурентоспособност и заетост, и Европейско териториално сътрудничество.

2.1.1. Конвергенция

ЕКП вярва, че най-неразвитите региони на разширения Съюз, тези, които са изостанали от
средното равнище на Общността, трябва да останат приоритет, както е в случая на
предложението на Комисията. ЕКП също твърди, че тази цел ще е главно насочена към
регионите с БВП на глава на населението по-нисък от 75% от средното равнище на
Общността.

Нещо повече, ЕКП подкрепя предложението да се отпусне временна помощ на региони с БВП
на глава на населението по-нисък от 75% от средното, кал кулирано за ЕС-15
(представляващо „статистически ефект”  от разши ре ние то) и които не станаха богати
“ изведнъж” . По същия начин, временна, пре ходна помощ трябва да бъде отпусната
безвъзмездно на страните, полу ча ваши средства от Кохезионния фонд и които също ще
бъдат засегнати от „ статистическия ефект”  на разширението.

ЕКП повтаря загрижеността си да предотврати двускоростната кохезионна политика, дори
да приема, че някои приоритети могат да се различават спо ред това, дали включват най-
необлагодетелстваните региони от ЕС-15, или тези от новите членки.

Каквото и инфраструктурно развитие да е постигнато в ЕС-15, такъв не е бил случаят в новите
страни членки. Трябва да бъде намерен баланс между инвестиции в инфраструктура и
инвестиции в човешки капитал, докато бъде отклонен рискът от фрагментирани мерки за
подпомагане. В същото време инфраструктурни проекти трябва да интегрират целта
„заетост”  и да бъдат свързани с политиката по човешки ресурси, съдържащи капацитет за
въз приемане.

2.1.2. Регионална конкурентоспособност и заетост: възприемане и поощряване на
промените

Ясно е, че запазването и задълбочаването на структурни проблеми, неочак ва ни шокове,
процеси на индустриално преструктуриране, или икономическа диверсификация, сливания
на компании в няколко региона от ЕС изисква осигуряването на продължителна поддръжка
на тези проблемни области.

ЕКП вярва, че през настоящия цикъл на програмиране Цел 2 може да пред извика трудности
на равнище изпълнение. Тя е твърде комплексна, недоста тъчно гъвкава и са налични
ограничени, а понякога недостатъчно достоверни статистически данни.

Откакто настоящите цели 2 и 3 са обединени под новата ключова концепция „местна
конкурентоспособност и заетост” , социалното измерение на регио нал ното развитие трябва
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да бъде ясно дефинирано. Също така е много важно за страните членки да осигурят
подходяща връзка с Националните планове за действие за заетост и Националните планове
за действие по включване.
ЕКП приветства предложения от Комисията дуален подход, осигуряващ двете части да се
изпълняват наистина във всяка една от страните членки. Първо, програмите за регионално
развитие би трябвало да подпомагат регионите да възприемат и насърчат икономическата
промяна чрез повишаване на конку рен тоспособност и привлекателност; и второ,
програмите, дефинирани на под хо дящото териториално равнище би трябвало да помагат
на хората да се приготвят, а след това и адаптират към икономическата промяна.
Както и да е, що се отнася до допустимостта на регионите, докато е вярно, че страните
членки в близко сътрудничество с регионите са в най-добрата позиция да определят
областите, които имат най-голяма нужда от помощ, ЕКП вярва, че е важно да повтори че
Структурните фондове са общостна политика, чието приложение преднамерено беше
базирано на някои от общите цели и принципи, които да предпазят тази политика от
забежка към ренационализация. Важно е да се дефинира критерият за допустимост, както и
да се гарантира  връзка и оптимален баланс между трите равнища (евро пейско, национално
и регионално).

2.1.3. Европейско териториално сътрудничество.

ЕКП приветства факта, че въз основа на силата на добития опит с досегаш ната инициатива
INTERREG, Комисията предложи да се създаде нова цел, която да следи за балансираната и
хармонична интеграция на територията на Съюза чрез подпомагане на сътрудничеството
между неговите различни компоненти по трансгранични, транснационални и
интеррегионални въпроси от общностно значение.

Сътрудничеството и поддържащите мерки на тези три нива, действително тря бва да бъдат
засилени. Позитивния опит на синдикатите, свързан с дей ствията, проведени от 41-те
Интеррегионални синдикални съвети (ИСС), включително в граничните райони с новите
страни членки, показва, че това е пътят който трябва да се следва.

Нещо повече, от разширението външните граници на ЕС се изместха, из ме ствайки също
структурни проблеми по посока на новите региони. Следо ва телно ЕКП вярва, че на тези
региони трябва да бъде обърнато специално внимание чрез оптимизиране използването на
новия Инструмент за съсед ство, без да намаляваме усилията в полза на граничните региони
в ЕС.

2.2 Да отчитаме специфичните териториални характеристики

ЕКП вярва, че най-отдалечените региони и рядко-населените периферни региони с риск от
обезлюдяване заслужават особено внимание от страна на ЕС, състоящо се в повишаване на
тяхната привлекателност и конкуренто способност. 

Наред с това, ЕКП приветства предложението на Комисията за заделяне на специфични
средства  за решаване на конкретни затруднения, изпитвани от най-отдалечените региони,
като част от Цел „Конвергенция” .

По същия признак, както предлага Комисията, е важно всяко заделяне на ре сур си за Цел
„Регионална конкурентоспособност и заетост”  да взима предвид специфичните проблеми,
свързани с достъпа и отдалечеността от главните пазари на много острови, планински
региони и рядко населни области.

Във всеки случай критерият за допустимост трябва да е точно дефиниран.

2.3 Опростяване: “ по-силна система за доставки“

ЕКП покрепя стратегическия подход, предложен от Комисията, и по-спе ци ал но
установяването на годишен стратегическо диалог с европейските инсти ту ции за проучване
на напредъка, що се отнася до стратегическите приоритети и получените резултати. За да е
в състояние да допринесе, ЕКП вярва, че европейските социални партньори би трябвало да
бъдат консултирани за всички стратегически документи за кохезионната политика. По същия
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начин на национално ниво социалните партньори трябва да са консултирани за На цио -
налната стратегическа референтна рамка, разработена от страните член ки.

Факт е, че голяма част от реформата включва опростяване на системата за доставки.

Най-напред, ЕКП приветства предложението на Комисията да поддържа осно в ните
принципи на структурната политика на Общността след 2006 г., а именно концентрация,
програмиране, допълняемост и партньорство.

ЕКП също чувства, че процедурите и програмите трябва и за в бъдеще да бъдат опростявани
и рационалнизирани, като се погрижим това да доведе до понижаване качеството на
подкрепящите мерки.

По същия начин, ЕКП може да подкрепи предложението на Комисията, целящо по-голяма
децентрализация чрез делегиране на повече отговорности на страните членки и регионите,
като поддържа точна финансова отчетност, установяваща, че Комисията гарантира
съгласуваност с европейските поли ти ки и цели и обвързаност между европейските,
националните и регио нални равнища, за да се избегне всякакъв риск от несъответствия
между страните членки.

В заключение, ако предложената система от „единен Фонд”  може да опрости системата на
доставки, е нужно да се осигури обширен план и парарелизъм между фондовете, именно за
да се избегне каквото и да е двойно използване на фондовете. Освен това усилията за
интегирано използване на фондовете трябва да продължат.

2.4. Инициативи на Общността

Досегашният опит ни показа, че инициативите на Общността играят важна роля по
отношение на европейската идентичност, възможностите за експериментиране и развитието
на партньорство. В допълнение към това, ЕКП смята, че аспектите, отнасящи се до
транснационалния и иновативен характер на тези инициативи са също толкова важни.

Следователно, докато изтъква важността на предложенията на Комисията, целящи
осигуряването на равни възможности и транснационално сътруд ни чество, ЕКП желае да види
инициативата на ОБщността EQUAL, поддържана или изрично вкючена в новата Цел 2, като
посочи позитивните резултати, постигнати за насърчаване на равните възможности за всеки
на пазара на труда, което е протичаща радикална промяна и опит за борба с всички форми
на дискриминация.

2.5. Принципът на партньорство

ЕКП е убедена, че партньорството е фундаментален принцип за гарантиране на успешното
действие на мерките на Структурните фондове. Високо ка че ствени партньорства трябва да
бъде търсени с участието на социалните партньори на всяка фаза от интервенцията на
фонодовете.

Наред с това ЕКП би желала в бъдещите регламенти на структурните фон до ве да види ясно
дефиниран принципа на партньорство, отколкото да се раз чита на националните правила и
практики, както Комисията вече предложи.

Що се отнася до състава на Комитета за наблюдение, ЕКП приветства пред ло жението на
Комисията социалните партньори да бъдат включени.

Подобно, по отношение на Европейския социален фонд, ЕКП подкрепя пред ло  жението на
Комисията, съгласно Цел „Конвергенция” , поне 2% от ре сур си те на ЕСФ да бъдат заделени
за развитие на капацитета, както и за съв мест ни дейности на социалните партньори. В
същото време ЕКП настоява за ясна връзка със социалния диалог, съгласно Съобщението на
Комисията “ Парт   ньорство за промяна в разширена Европа –  засилване на приноса на

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0557en01.pdf
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европейския социален диалог”  (COM(2004)5577).

Така или иначе, ЕКП съжалява че, в предложението на Комисията Евро пей ският социален
фонд е единственият фонд, който разчита на актив ното участие на социалните партньори в
неговия Европейски комитет. ЕКП смята, че тяхното участие представлява значителна
добавена стойност. Следова телно е жизненоважно същият тип участие да бъде осигурено за
другите структурни фондове, и на двете равнища –  европейско и национално.

Аналогично ЕКП е на мнение, че в бъдеще годишните заседания на Евро пей ска та комисия и
на социалните партньори трябва да бъдат наистина изцяло консултирани и настоява да се
въведат и други форуми за дебати със стра ните членки и Комисията.

Социалните партньори трябва да имат достъп до техническа помощ, за да из градят своя
капацитет, особено в новите страни членки, да се улесни тях но то участие в управлението и
изпълнението на проекти, финансирани от Струк турните фондове.

3. ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ
Факт е, че сегашното ниво на инвестиции от бюджета на Съюза е относи тел но скромно, в
сравнение с постигнатите положителни резултати, особено с оглед на равнището на
подобряване на ситуация в по-непривилигированите региони и на старта на действителната
конвергенция.

Нещо повече, отчитайки амбициите на страните членки за ЕС, сравнени с целите на
разширяване и стратегиите от Лисабон и Гьотеборг, ресурсите не могат да останат на
сегашното равнище.

ЕКП следователно смята, че ако успехът трябва да бъде гарантиран, досе гаш ните усилия за
стимулиране на растежа, заетостта, конкурентоспо соб ността и устойчивото развитие на по-
малко развитите региони, трябва да бъ дат увеличени.

В светлината на предложения от Комисията лимит (1.24%) във финансовата перспектива за
периода 2007-2013 г., ЕКП чувства, че 0.41%, заделени за кохезионна политика, не са
достатъчни, ако ЕС иска да постигне амбици оз ните цели, поставени за продължаване на
изграждането на Европейската конструкция.
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• Основни характеристики на ЕСФ 2007-2013 г.
• Мисията на ЕСФ
• Обхватът на приложение
• Инструменти за програмиране
• Каква е ролята на синдикатите?

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007-2013 Г.
Основни характеристики

• По-голяма интеграция на Европейските приоритети в областта на зае то стта и социалната
кохезия
• По-голяма интеграция с целите на ЕФВР 
• Обвързване на иновативни действия и транснационално сътрудничество

ВАЖНО: От гледна точна на синдикатите, ЕСФ трябва да бъде изпозлван  в синергия с: 
• С новата програма за учене през целия живот 2007-2013 г.
• Седмата програма за изследване и развитие 
• Национални, регионални и местни европейски политики  

МИСИЯТА НА ЕСФ
Да засили икономичската и социална кохезия с повишаване на заетостта и възможностите за
заетост (количество и качество) 

- Пълна заетост
- Качеството на труда и производителност
- Социално включване
- Намаление на националните, регионалните и местни различния в областта на заетостта

Насоки за политика по заетостта 2005-2008 г.
Виж

Цели за “ Образование и обучение 2010”  

НАСОКИ ЗА ПОЛИТИКАТА ПО ЗАЕТОСТТА 2005-2008 Г. И ЕСФ
№17 Да се прилагат политики по заетост, които си поставят за цел да по сти г нат пълна

заетост, да повишат качеството и производителността на труда и да засилят социал-
ната и териториална кохезия

№18 Да се поощри пожизненият подход към заетоста
№19 Да се осигури включване в пазара на труда, по-привлекателни работни места и труд,

финансово атрактивен за търсещите работа, включи тел но непривилегированите и
неработещите групи от населението

№20 Да се отговори по-добре на потребностите на пазара на труда

СИНДИКАТИТЕ И ЕВРОПЕЙСКИЯ
СОЦИАЛЕН ФОНД 2007-2013 Г.
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№21 Да се насърчи гъвкавостта чрез съчетаване със сигурността на работ ното място и да
се намали сегментацията на пазара на труда, като се отчита ролята на социалните
партньори

№22 Да се осигури увеличаване на разходите за труд и да се въведе меха низъм за опред-
еляне на работната заплата, който насърчава заетостта

№23 Увеличаване и подобряване на инвестициите в човешки капитал 
№24 Адаптиране на системите за образование и обучение към новите изи сквания по отно-

шение на уменията 

ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ДО 2010 Г.
КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ

• Намаляване на равнището на ранно напускащите училище до не повече от 10%
• Увеличение с 15% на броят на студентите, посещаващи курсове по математика, наука и

технология
• Увеличение до 85% на процента млади хора до 22 годишна възраст, които са завършили

средно образование
• Намаление с 20% на учениците с умения равни или по-ниски от ниво 1 на стандарта за

четене PISA (Програма за оценка на международни студенти)
• Увеличение до 12.5% на населението между 25 и 64 години, участвало в мерки за образ-

ование и обучение през последните 4 седмици преди  провеж дане на проучването.

„ПОЛИТИЧЕСКИТЕ”  ЦЕЛИ
• Да се разработи и тества Европейската рамка за сертифициране, базирана на резултатите

от учене
• Да се разработи и тества система за кредити от учене
• Да се повиши сътрудничеството в областта на качеството от Европейската мрежа осигуря-

ване на качеството в образованието и професионалното обучение.
• Да се поощри използването на Европейски паспорт (Europass)

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕСФ 2007-2013 Г.

В съответствие с целите за конвергенция и конкурентоспособност

a)Адаптация на работниците и компаниите
1) УЦЖ, достъп до обучение, в частност на нискоквалифицирани и възрастни работници,

развитие на квалификация и умения, раз про странение на ИКТ
2) Разпространение на иновативни методи на организация на тру да, безопасност и здраве,

определяне на професионалните по тре б ности (включително по време на преструктури-
ране)

b)Подобряване на достъпа до заетост
1) Разширяване на услугите за заетост
2) Активни и превентивни мерки за определяне на потребностите: целево обучение, нами-

ране на работно място, започване на биз нес, възрастни работници, баланс между трудо-
вия и личния жи вот

3) Дейности за подобряване на достъпа до заетост, дългосрочна зае тост и перспективи за
работа на жени, страдащи от по-малка сегрегация и премахване на несправедливото
им заплащане

4) Дейности за окуражаване участието на имигранти в заетост и тяхната интеграция, както
и улесняване на трудовата мобилност на работници 

c) Социално включване и борбата с дискриминацията
1) Въвеждаща програма за заетост, образование и обучение на групи в неравностойно

положение 
2) Борба с дискриминацията на пазара на труда 

d)Човешки капитал
1) Реформи в системи за образование и обучение (пригодност за заетост, адаптация към

потребностите на пазара, иновация)
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2) Работа в мрежи на висши учебни заведения, изследователски и технологични центрове
и компании

e) Партньорства и споразумения със социални партньори и неправител ствените орга-
низации на национално, регионално, местно и транс на цио нално равнище

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕСФ 2007-2013 Г.
Само за конвергентната цел

a) Инвестиции в човешки капитал
1) Реформи на системите за образование и обучение за общество на зна ние то и УЦЖ
2) Засилване участието в обучение и УЦЖ (равнище на отпадналите уче ници, сексуална

сегрегация, качество)
3) Човешки капитал в проучвания и иновации (университети и изсле дователи)

b)Повишаване капацитета и ефикасността на властите, социлните парт ньо ри и на НПО
да осигурят добро управление
1) Изследванията, статистическите данни и експертите да подобрят офор млението,

наблюдението и оценката на политиките и програмите
2) Специфично обучение за персонала от съответните институции, социални партньори и

НПО.

Бележка 1: институцията, отговорна за управлението на всяка оперативна про грама, ще
подкрепя уместното участие на социалните парт ньори в действията, финанси-
рани от ЕСФ

Бележка 2: член 5, параграф 3 от Регламента на ЕСФ: подходящо коли че ство от ресурсите
на ЕСФ е заделено за развитието на капа ци те та на социалните партньори
(обучение, работа в мрежа, социа лен диалог, в частност за адаптацията на
работниците и компа ниите)

Бележка 3: ЕСФ може да подкрепя транснационални и интеррегионални дей ствия (споде-
ляне на информация, добри практики, т.н.)

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ
1) Стратегически насоки на Общността, поощряващи кохезията
2) Национални стратегически референтни рамки (НСРР) (единен преглед и единна стратегия

за целите и фондовете)
3) Оперативни програми (ОП) на страните членки и регионите

ЕСФ 2007-2013 –  КАКВА Е РОЛЯТА НА СИНДИКАТИТЕ?
Да фокусира целите на синдикатите, отнасящи се до приложението на ми сиите на ЕСФ на
(секторно и между-секторно) транснационално, нацио на лно, регионално и местно равниа
Да използва форумите и възможностите за обмен, предложени от ЕСФ 
Да осигури по-широко разпространение на тези знания (обучение/инфор ма ция) сред
синдикатите и работниците

1) Да фокусира целите, отнасящи се до приложението на мисиите на ЕСФ 

• Достъп до обучение и до УЦЖ
• Инвестиции
• Организацията на труда и време за обучение
• Анализи на потребностите от професионално обучение 
• Валидиране и признаване на уменията
• Иновация в образованието и обучението
• Връзки със световния трудов пазар (стажуване, редуване на обучение и ра бота, чиракуване)
• Равни възможности

- социалният диалог
- широко партньорство, особено на месно равнище
- договаряне на обучение
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2) Да използва форумите и възможностите за обмен, предложени от ЕСФ 

a) Комитети за наблюдение

Подготовка  
- Осъществяване на Оперативните програми (ОП)
- Проследяване  (в съответствие с националните стандарти)
- Оценка

b) Член 5.3 от Регламента на ЕСФ

3) Разпространение на знания сред синдикатите

• Синергии между различните департаменти
• Изпозлване на ИКТ
• Опит да се въведе модул на стуктурните фондове 2007-2013 г. в съще ству ващи (или „ стан-

дартни” ) програми за синдикално обучение 
• Засилване на потенциала за транснационални дейности, чрез използване на мрежите на

ЕКП/ЕСИ-ИОБЗ 

ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ПОЗНАВАТ ВЗЕМАЩИТЕ
РЕШЕНИЯ В СИНДИКАТИТЕ 
• Стратегическите насоки на Общността, подкрепящи кохезията 2007-2013
• Насоките на политиката на заетост 2005-2008
• Насоките в Регламентите за ЕСФ 2007-2013  
• Националната стратегическа рамка (резюме) 2007-2013
• Националните или регионални OP
• Други национални, регионални, местни програмни документи (Пакт, Споразумение,

т.н.)

Роберто Петенело
CGIL, Италия
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Dominique Be
DG Ocupare, Comisia Europeană
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ЕСФ: http://ec.europa.eu/employment_social/esf/

ЕСИ-ИОБЗ: http://www.etui-rehs.org/education/eu_information_service

Прогрес: http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html

ПОЛЕЗНИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ
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