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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 
Настоящото предложение се отнася до подновяването на членството на Комитета на 
Европейския социален фонд (наричан по-долу „Комитетът“). 

Комитетът е създаден на основание на член 163 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, за да подпомага Комисията при управлението на Европейския 
социален фонд (ЕСФ).  

В член 104 от Регламент (EO) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд 
и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/19991 се определят 
разпоредбите, свързани с организацията и задачите на Комитета.  

Съгласно посочения член Комитетът се състои от един представител на 
правителството, един представител на работническите организации и един 
представител на организациите на работодателите от всяка държава членка. За всяка 
държава членка следва да се назначи заместник за всяка категория представители. 
Представителите и заместниците се назначават от Съвета по предложение на 
Комисията за период от три години. 

С Решение 2010/C 53/02 от 22 февруари 2010 г. Съветът реши да назначи членовете и 
заместник-членовете на Комитета за периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2012 г.  

С оглед на представените от държавите членки кандидатури на членове и заместник-
членове, определени в съответствие с член 104, параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1083/2006, Комисията представя на Съвета настоящото предложение за решение на 
Съвета за назначаване на членове и заместник-членове на Комитета на Европейския 
социален фонд за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. 

                                                 
1 ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25. 
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СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 163 от него, 

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд 
и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/19992, и по-специално 
член 104, параграф 3 от него, 

като взе предвид предложението на Комисията, 

като има предвид, че: 

(1) Съгласно Решение 2010/C 53/02 на Съвета от 22 февруари 2010 г. за назначаване 
на членове на Комитета на Европейския социален фонд3 (наричан по-долу 
„Комитетът“) мандатът на членовете и заместник-членовете на Комитета изтича 
на 31 декември 2012 г. 

(2) В съответствие с член 104, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 всички 
държави членки трябва да предложат свои кандидатури за всяка от категориите 
представители, посочени в член 104, параграф 1 от същия регламент, и за техни 
заместници.  

(3) Представителите и заместниците, номинирани от държавите членки, трябва да се 
назначат за период от една година,  

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 
Изброените в приложението лица се назначават за членове и заместник-членове на 
Комитета на Европейския социален фонд за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 
2013 г.  

                                                 
2 ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 25. 
3 ОВ C 52, 7.3.2007 г., стр. 5. 
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Член 2 
Настоящото решение се публикува за информация в Официален вестник на 
Европейския съюз. 
Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 
  
 Председател 


