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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 29 май 2018 г. Европейската комисия прие предложението си за нов Европейски 
социален фонд плюс (ЕСФ+), обединяващ съществуващия Европейски социален фонд 
(ЕСФ) с инициативата за младежка заетост (ИМЗ), Фонда за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (FEAD), Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) 
и Здравната програма на ЕС.

Комисията обосновава своето предложение с целта „да се рационализира и опрости 
средата на финансиране и да се създадат допълнителни възможности за полезно 
взаимодействие чрез подходи за интегрирано финансиране“ (съображение 9, 
COM(2018) 382). Тази цел по принцип трябва да бъде приветствана. 

Подобно сливане обаче не следва по никакъв начин да излага на риск правилното 
изпълнение, ефективността и добавената стойност, както и бюджетния контрол на 
новия ЕСФ+. Във връзка с това трябва да бъдат надлежно разгледани следните 
изключително проблематични аспекти на предложенията на Комисията:

– липсата на специфични цели и приоритети за направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление, което поражда несигурност по отношение на 
програмирането, мониторинга и оценката на подкрепата по това направление в 
бъдеще, при влизането в сила на новия Регламент за общоприложимите 
разпоредби (РОР), когато държавите членки ще бъдат задължени да спазват 
съответните разпоредби на РОР по отношение на ЕСФ+;

– освен това в предложението на Комисията целите, които за текущия период се 
подкрепят от програми при споделено управление (ЕСФ, ИМЗ и FEAD), стават 
също така специфични цели, които трябва да бъдат постигнати при пряко и 
непряко управление. Вследствие на това специфични цели като „справяне с 
проблема на материалните лишения чрез предоставянето на храни“ или 
„насърчаване на социалната интеграция на хора, изложени на риск от бедност“ се 
отнасят автоматично за направленията „Заетост и социални иновации“ и „Здраве“. 
Съгласно глава III от част II обаче „справянето с проблема на материалните 
лишения чрез предоставянето на храни“ е специфична цел, която е от значение 
единствено за направлението при споделено управление, а в част III няма 
оперативни цели, които да предвиждат как ще бъде постигната специфичната цел 
„насърчаване на социалната интеграция на хора, изложени на риск от бедност“ 
при пряко и непряко управление;

– липсват ясни механизми, които да дават информация за начина, по който ще се 
постигнат взаимно допълване и полезно взаимодействие между трите 
направления; 

– освен това разпоредбата за разпределението на ресурси от направлението при 
споделено управление към направлението при пряко управление остава твърде 
спорна и неясна, като не са дадени разяснения нито в ЕСФ+, нито в новия РОР. 
Евентуалното дублиране или липсата на подкрепа за някои мерки следва да се 
избягва стриктно, още повече че с оглед на сериозния недостиг на бюджетни 
ресурси ЕСФ+ се очаква да играе важна роля при справянето с целия диапазон от 
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сериозни предизвикателства в силно разширената сфера на отговорностите за 
гарантирането на социалните права на всеки гражданин на ЕС; 

– предложението за регламент относно ЕСФ+ не включва показатели за мониторинг 
на изпълнението и ефективността на направление „Заетост и социални иновации“, 
нито съдържа необходимите подходящи разпоредби за мониторинг и докладване 
от страна на Комисията, вследствие на което адекватното програмиране и 
предоставяне на подкрепа по това направление става изключително 
проблематично.

За целите на ефективния парламентарен контрол върху бюджета на Съюза е 
необходимо тези пропуски да бъдат адекватно преодолени и отстранени. В това 
отношение е особено важно в регламента да бъдат формулирани ясни правила за 
програмирането при пряко и непряко управление на ЕСФ+.

В по-широк смисъл, за целите на доброто финансово управление и действителната 
добавена стойност на бюджета на ЕС е от решаващо значение координацията и 
полезното взаимодействие да бъдат гарантирани не само в рамките на трите 
направления на ЕСФ+, но и между тях и други фондове, инструменти и програми на 
ЕС. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С Регламент (ЕС) № […] се 
създава рамката за действие на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд 
„Вътрешна сигурност“ (ФВС) и 
Инструмента за управление на 
границите и визите като част от Фонда 
за интегрирано управление на границите 
(ФИУГ) и се определят по-специално 
целите на политиката и правилата 
относно програмирането, мониторинга и 
оценката, управлението и контрола на 

(6) С Регламент (ЕС) № […] се 
създава рамката за действие на 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“ (ФУМИ), фонд 
„Вътрешна сигурност“ (ФВС) и 
Инструмента за управление на 
границите и визите като част от Фонда 
за интегрирано управление на границите 
(ФИУГ) и се определят по-специално 
целите на политиката и правилата 
относно програмирането, мониторинга и 
оценката, управлението и контрола на 
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фондовете на Съюза, които се 
изпълняват при споделено управление. 
Поради това е необходимо да се 
определят общите цели на ЕСФ+ и да се 
установят специални разпоредби 
относно вида дейности, които могат да 
бъдат финансирани от ЕСФ+.

фондовете на Съюза, които се 
изпълняват при споделено управление. 
Поради това е необходимо да се 
определят общите цели на ЕСФ+ и да се 
установят специални разпоредби 
относно вида дейности, които могат да 
бъдат финансирани от ЕСФ+ при 
споделено управление.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В Регламент (ЕС, Евратом) № 
[новия ФР] („Финансовия регламент“) 
се определят правилата за изпълнението 
на бюджета на Съюза, включително 
правилата за безвъзмездните средства, 
наградите, обществените поръчки, 
непрякото изпълнение, финансовата 
помощ, финансовите инструменти и 
бюджетните гаранции. С цел да се 
осигури съгласуваност при 
изпълнението на програмите за 
финансиране на Съюза Финансовият 
регламент следва да се прилага за 
дейностите, които трябва да се 
изпълняват при пряко или непряко 
управление в рамките на ЕСФ+.

(7) В Регламент (ЕС, Евратом) 
№ [новия ФР] („Финансовия 
регламент“) се определят правилата за 
изпълнението на бюджета на Съюза, 
включително правилата за 
безвъзмездните средства, наградите, 
обществените поръчки, непрякото 
изпълнение, финансовата помощ, 
финансовите инструменти и 
бюджетните гаранции. С цел да се 
осигури съгласуваност при 
изпълнението на програмите за 
финансиране на Съюза Финансовият 
регламент следва да се прилага за 
дейностите, които трябва да се 
изпълняват при пряко или непряко 
управление в рамките на ЕСФ+.
Настоящият регламент следва да 
определи оперативните цели и да 
установи специфичните разпоредби 
относно допустимите действия, 
които могат да бъдат финансирани 
от ЕСФ+ при пряко и непряко 
управление.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С оглед на този по-широк обхват 
на ЕСФ+ е целесъобразно да се 
предвиди, че целите за повишаване на 
ефективността на пазарите на труда и 
насърчаване на достъпа до качествена 
заетост, за подобряване на достъпа до 
образование и обучение и на тяхното 
качество, както и за насърчаване на 
социалното приобщаване и здравето и за 
намаляване на бедността се изпълняват 
не само при споделено управление, но 
също и при пряко и непряко управление 
по направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“ за действия, 
необходими на равнището на Съюза.

(10) С оглед на този по-широк обхват 
на ЕСФ+ е целесъобразно да се 
предвиди, че целите за повишаване на 
ефективността на пазарите на труда и 
насърчаване на достъпа до качествена 
заетост, за подобряване на достъпа до 
образование и обучение и на тяхното 
качество, както и за насърчаване на 
социалното приобщаване и здравето и за 
намаляване на бедността следва да 
продължат да се изпълняват главно
при споделено управление и по 
целесъобразност да се допълват при 
пряко и непряко управление по 
направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“ за действия, 
необходими на равнището на Съюза.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С настоящия регламент се 
определя финансов пакет за ЕСФ+. 
Части от този пакет следва да бъдат 
използвани за действия, които да бъдат 
изпълнени при пряко и непряко 
управление по направленията 
„Заетост и социални иновации“ и 
„Здраве“.

(12) С настоящия регламент се 
определя финансов пакет за ЕСФ+. 
В него следва да се посочат 
средствата за действия, които да 
бъдат изпълнени при споделено 
управление, и средствата за действия, 
които да бъдат изпълнени при пряко и 
непряко управление.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Подкрепата по линия на ЕСФ+ 
следва да се използва за насърчаване на 
равния достъп, по-специално за групите 

(15) Подкрепата по линия на ЕСФ+ 
следва да се използва за насърчаване на 
равния достъп на приемливи цени, по-
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в неравностойно положение, до 
качествено и приобщаващо образование 
и обучение — от образованието и 
грижите в ранна детска възраст през 
общото и професионалното образование 
и обучение до висшето образование, 
както и образованието и ученето в зряла 
възраст, като по този начин се насърчава 
пропускаемостта между секторите на 
образованието и обучението, 
предотвратяването на 
преждевременното напускане на 
училище, подобряването на здравната 
грамотност, укрепването на връзките с 
неформалното и самостоятелното учене 
и улесняването на мобилността с учебна 
цел за всички. В този контекст следва да 
бъде подкрепено полезното 
взаимодействие с програмата „Еразъм“, 
по-специално за улесняване на 
участието на учащите се в 
неравностойно положение в 
мобилността с учебна цел.

специално за групите в неравностойно 
положение, до качествено и 
приобщаващо образование и обучение 
— от образованието и грижите в ранна 
детска възраст през общото и 
професионалното образование и 
обучение до висшето образование, както 
и образованието и ученето в зряла 
възраст, като по този начин се насърчава 
пропускаемостта между секторите на 
образованието и обучението, 
предотвратяването на 
преждевременното напускане на 
училище, подобряването на здравната 
грамотност, укрепването на връзките с 
неформалното и самостоятелното учене 
и улесняването на мобилността с учебна 
цел за всички. В този контекст следва да 
бъде подкрепено полезното 
взаимодействие с програмата „Еразъм“, 
по-специално за улесняване на 
участието на учащите се в 
неравностойно положение в 
мобилността с учебна цел.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) ЕСФ+ следва да насърчава 
гъвкави възможности за повишаване на 
квалификацията и за преквалификация 
за всички, по-специално по отношение 
на цифровите умения и ключовите 
базови технологии, с цел да се 
предоставят на хората умения, 
адаптирани към цифровизацията, 
технологичните промени, иновациите и 
социалните и икономическите промени, 
като се улесняват преходите в 
професионалното развитие, 
мобилността и подкрепата за 
нискоквалифицираните и/или слабо 
квалифицираните възрастни в 
съответствие с европейската програма 

(16) ЕСФ+ следва да насърчава 
финансово достъпни, гъвкави 
възможности за повишаване на 
квалификацията и за преквалификация 
за всички, по-специално по отношение 
на цифровите умения и ключовите 
базови технологии, с цел да се 
предоставят на хората умения, 
адаптирани към цифровизацията, 
технологичните промени, иновациите и 
социалните и икономическите промени, 
като се улесняват преходите в 
професионалното развитие, 
мобилността и подкрепата за 
нискоквалифицираните и/или слабо 
квалифицираните възрастни в 
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за умения. съответствие с европейската програма 
за умения.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки за борба 
с бедността с оглед на прекъсване на 
цикъла на неравностойното положение 
между поколенията и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
гарантиране на равни възможности за 
всички, борба с дискриминацията и 
преодоляване на неравенството по 
отношение на здравето. Това предполага 
мобилизирането на набор от политики, 
насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, и работещите бедни. 
ЕСФ+ следва да насърчава активното 
приобщаване на хората, които са далеч 
от пазара на труда, за да се гарантира 
тяхната социално-икономическа 
интеграция. ЕСФ+ следва да се използва
също така за подобряване на 
навременния и равен достъп до 
достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
здравеопазване и дългосрочни грижи, 
по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности. ЕСФ+ 
следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност.

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки за борба 
с бедността с оглед на прекъсване на 
цикъла на неравностойното положение 
между поколенията и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
гарантиране на равни възможности за 
всички, борба с дискриминацията и 
преодоляване на неравенството по 
отношение на здравето. Това предполага 
мобилизирането на набор от политики, 
насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, и работещите бедни. 
ЕСФ+ следва да насърчава активното 
приобщаване на хората, които са далеч 
от пазара на труда, за да се гарантира 
тяхната социално-икономическа 
интеграция. ЕСФ+ следва да се използва 
също така за подобряване на 
навременния и равен достъп до 
финансово достъпни за всички, 
устойчиви и висококачествени услуги 
като здравеопазване и дългосрочни 
грижи, по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности. ЕСФ+ 
следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) ЕСФ+ следва да допринася за 
намаляването на бедността чрез 
подпомагане на националните схеми, 
насочени към облекчаване на недостига 
на храна и материалните лишения и 
насърчаване на социалната интеграция 
на хората, изложени на риск от бедност 
или социално изключване, както и на 
най-нуждаещите се лица. С оглед на 
това, че на равнището на Съюза най-
малко 4 % от средствата на 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление са в подкрепа на най-
нуждаещите се лица, държавите членки 
следва да отделят поне 2 % от своите 
национални средства от направлението 
на ЕСФ+ при споделено управление за 
справяне с формите на крайна бедност, 
които допринасят най-много за 
социалното изключване, като например 
бездомността, детската бедност и 
хранителния недоимък. Поради 
естеството на операциите и вида на 
крайните получатели е необходимо да 
се прилагат опростени правила по 
отношение на подкрепата за справяне с 
материалните лишения на най-
нуждаещите се лица.

(19) ЕСФ+ следва да допринася за 
намаляването на бедността чрез 
подпомагане на националните схеми, 
насочени към облекчаване на недостига 
на храна и подслон и материалните 
лишения и към насърчаване на 
социалната интеграция на хората, 
изложени на риск от бедност или 
социално изключване, както и на 
най-нуждаещите се лица. С оглед на 
това, че на равнището на Съюза 
най-малко 4 % от средствата на 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление са в подкрепа на 
най-нуждаещите се лица, държавите 
членки следва да отделят поне 2 % от 
своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за справяне с формите на 
крайна бедност, които допринасят 
най-много за социалното изключване, 
като например бездомността, детската 
бедност и хранителния недоимък. 
Поради естеството на операциите и вида 
на крайните получатели е необходимо 
да се прилагат опростени правила по 
отношение на подкрепата за справяне с 
материалните лишения на най-
нуждаещите се лица.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид трайната 
необходимост от повишени усилия за 
справяне с управлението на 
миграционните потоци в Съюза като 
цяло и с цел да се осигури 
последователна, силна и съгласувана 
подкрепа на усилията за солидарност и 
споделяне на отговорността, ЕСФ+ 

(20) Не се отнася за българската 
версия.
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следва да осигури подкрепа за 
насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
гражданите на трети държави в 
допълнение към действията, 
финансирани по линия на фонд 
„Убежище и миграция“.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
реформите на политиките и системите в 
областта на заетостта, социалното 
приобщаване, здравеопазването и 
дългосрочните грижи, както и 
образованието и обучението. За да се 
засили привеждането в съответствие 
с европейския семестър, държавите 
членки следва да заделят адекватен 
дял от своите средства от 
направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за изпълнение на 
съответните специфични за всяка 
държава препоръки, свързани със 
структурните предизвикателства, 
които е целесъобразно да бъдат 
преодолени с многогодишни 
инвестиции, попадащи в приложното 
поле на ЕСФ+. Комисията и 
държавите членки следва да 
гарантират съгласуваност, 
координация и взаимно допълване 
между направлението при споделено 
управление и направлението „Здраве“ 
на ЕСФ+ и Програмата за подкрепа на 
реформите, включително 
Инструмента за осъществяване на 
реформи и Инструмента за 
техническа подкрепа. По-специално 
Комисията и държавите членки следва 
да осигурят във всички етапи от процеса 
ефективна координация, така че да се 
гарантира последователност, 

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
реформите на политиките и системите в 
областта на заетостта, социалното 
приобщаване, здравеопазването и 
дългосрочните грижи, както и 
образованието и обучението, при 
условие че тези реформи на 
политиките не включват 
приватизация на съществуващи 
обществени услуги като 
водоснабдяване, енергетика, 
здравеопазване и др. Комисията и 
държавите членки следва да осигурят 
във всички етапи от процеса ефективна 
координация, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране, включително техническа 
помощ в тази връзка.
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съгласуваност, взаимно допълване и 
полезно взаимодействие между 
източниците на финансиране, 
включително техническа помощ в тази 
връзка.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че ЕСФ+ 
допринася и способства за равенството 
между жените и мъжете в 
съответствие с член 8 от ДФЕС с цел 
насърчаване на равното третиране и 
равните възможности между жените и 
мъжете във всички области, 
включително по отношение на 
участието на пазара на труда, реда и 
условията за наемане на работа и 
кариерното развитие. Те следва също 
така да гарантират, че ЕСФ+ насърчава 
равните възможности за всички, без 
дискриминация в съответствие с член 10 
от ДФЕС, насърчава приобщаването в 
обществото на хората с увреждания на 
равна основа с всички останали и 
допринася за прилагането на 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората 
с увреждания. Тези принципи следва да 
бъдат взети предвид във всички 
измерения и на всички етапи на 
подготовката, мониторинга, 
изпълнението и оценката на програмите 
по навременен и последователен начин, 
като същевременно се гарантира, че са 
предприети конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
половете и равните възможности. ЕСФ+ 
следва също така да подпомага прехода 
от медико-социални грижи с 
настаняване/институционални грижи 
към грижи, предлагани в семейството и 

(28) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че ЕСФ+ 
допринася и способства за равенството 
между половете в съответствие с член 8 
от ДФЕС с цел насърчаване на равното 
третиране и равните възможности 
между половете във всички области, 
включително по отношение на 
участието на пазара на труда, реда и 
условията за наемане на работа и 
кариерното развитие. Те следва също 
така да гарантират, че ЕСФ+ насърчава 
равните възможности за всички, без 
дискриминация в съответствие с член 10 
от ДФЕС, насърчава приобщаването в 
обществото на хората с увреждания на 
равна основа с всички останали и 
допринася за прилагането на 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората 
с увреждания. Тези принципи следва да 
бъдат взети предвид във всички 
измерения и на всички етапи на 
подготовката, мониторинга, 
изпълнението и оценката на програмите 
по навременен и последователен начин, 
като същевременно се гарантира, че са 
предприети конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
половете и равните възможности. ЕСФ+ 
следва също така да подпомага прехода 
от медико-социални грижи с 
настаняване/институционални грижи 
към грижи, предлагани в семейството и 
общността, по-специално за лицата, 
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общността, по-специално за лицата, 
които са изправени пред множествена 
дискриминация. ЕСФ не следва да 
подкрепя действия, които допринасят за 
сегрегация или социално изключване. В 
Регламент (ЕС) № […][РОР] се 
предвижда правилата за допустимост на 
разходите да се установяват на 
национално ниво с някои изключения, 
за които е необходимо да се определят 
специфични разпоредби по отношение 
на ЕСФ+ при споделено управление.

които са изправени пред множествена 
дискриминация. ЕСФ не следва да 
подкрепя действия, които допринасят за 
сегрегация или социално изключване. 
В Регламент (ЕС) № […][бъдещия РОР]
се предвижда правилата за допустимост 
на разходите да се установяват на 
национално равнище с някои 
изключения, за които е необходимо да 
се определят специфични разпоредби по 
отношение на направлението на ЕСФ+ 
при споделено управление.

Обосновка

„Половете“ е с по-широко значение от „мъжете и жените“.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) С цел да се намали 
административната тежест при 
събирането на данни, когато тези данни 
са налични в регистри, държавите 
членки следва да позволяват на 
управляващите органи да събират данни 
от регистрите.

(29) С цел да се намали 
административната тежест при 
събирането на данни, когато тези данни 
са налични в регистри, държавите 
членки следва да позволяват на 
управляващите органи да събират данни 
от регистрите. Препоръчително е да се 
насърчава продължаването на 
електронното предаване на данни, 
тъй като то спомага за намаляване 
на административната тежест.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Участниците на пазара на 
социалните инвестиции, включително 
благотворителни организации, могат да 

(34) Участниците на пазара на 
социалните инвестиции, включително 
благотворителни организации, могат да 
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играят ключова роля за постигането на 
няколко цели на ЕСФ+, тъй като те 
предлагат финансиране, а също и 
новаторски и допълващи се подходи за 
борба срещу социалното изключване и 
бедността, за намаляване на 
безработицата и за принос за целите на 
ООН за устойчивото развитие. 
Следователно организациите, 
развиващи благотворителна дейност, 
като например фондации и дарители, 
следва да бъдат включени, както е 
целесъобразно, в действията по линия 
на ЕСФ+, по-специално в тези, които 
имат за цел развитието на пазарната 
екосистема на социалните инвестиции.

играят ключова роля за постигането на 
няколко цели на ЕСФ+, тъй като те 
предлагат финансиране, а също и 
новаторски и допълващи се подходи за 
борба срещу социалното изключване и 
бедността, за намаляване на 
безработицата и за принос за целите на 
ООН за устойчивото развитие. 
Следователно организациите, 
развиващи благотворителна дейност, 
като например фондации и дарители, 
следва да бъдат включени, както е 
целесъобразно и при условие че тези 
фондации и дарители нямат 
политическа или социална програма в 
конфликт с идеалите на Съюза, в 
действията по линия на ЕСФ+, по-
специално в тези, които имат за цел 
развитието на пазарната екосистема на 
социалните инвестиции.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Трети държави, които са членове 
на Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), могат да участват 
в програми на Съюза в рамките на 
сътрудничеството, установено по силата 
на Споразумението за ЕИП, което 
предвижда изпълнението на програмите 
с решение по силата на посоченото 
споразумение. В настоящия регламент 
следва да се въведе специална 
разпоредба за предоставянето на 
правата и достъпа, необходими на 
отговорния разпоредител с бюджетни
кредити, на Европейската служба за 
борба с измамите, както и на 
Европейската сметна палата за цялостно 
упражняване на техните съответни 
компетенции.

(48) При условие че спазват всички 
съответни правила и разпоредби, 
трети държави, които са членове на 
Европейското икономическо 
пространство (ЕИП), могат да участват 
в програми на Съюза в рамките на 
сътрудничеството, установено по силата 
на Споразумението за ЕИП, което 
предвижда изпълнението на програмите 
с решение по силата на посоченото 
споразумение. В настоящия регламент 
следва да се въведе специална 
разпоредба за предоставянето на 
правата и достъпа, необходими на 
отговорния разпоредител с бюджетни 
кредити, на Европейската служба за 
борба с измамите, както и на 
Европейската сметна палата за цялостно 
упражняване на техните съответни 
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компетенции.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Определенията в член 2 от 
Финансовия регламент се прилагат и 
за направление „Заетост и социални 
иновации“ и направление „Здраве“ при 
пряко и непряко управление. 

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕСФ+ подпомага, допълва и добавя 
стойност към политиките на държавите 
членки за гарантирането на равни 
възможности, достъп до пазара на 
труда, справедливи условия на труд, 
социална закрила и приобщаване и 
високо равнище на закрила на 
човешкото здраве.

ЕСФ+ подпомага, допълва и добавя 
стойност към политиките на Съюза и 
държавите членки за гарантирането на 
равни възможности, достъп до пазара на 
труда, справедливи условия на труд, 
социална закрила и приобщаване, 
инвестиции в децата и младите хора
и високо равнище на закрила на 
човешкото здраве.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на направление „Здраве“ 
ЕСФ+ подкрепя насърчаването на 
здравето и профилактиката на 
заболяванията, допринася за 
ефективността, достъпността и 
устойчивостта на системите на 
здравеопазване, прави здравното 
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обслужване финансово достъпно за 
всички и по-безопасно, намалява 
неравенството по отношение на 
здравето, защитава гражданите от 
трансгранични заплахи за здравето и 
подкрепя законодателството на 
Съюза в областта на 
здравеопазването.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6а

Обхват на подкрепата и специфични 
цели

1. При споделено управление 
ЕСФ+ преследва целта „Инвестиции 
за работни места и растеж“, 
определена в член 4, параграф 2, буква 
а) от Регламент (ЕС) № [бъдещия 
РОР], и допринася за постигането на 
целта на политиката за „По-
социална Европа – изпълнение на 
Европейския стълб на социалните 
права“, определена в член 4, параграф 
1, буква г) от този регламент.

2. В съответствие с общите 
цели, определени в член 3, и с целта на 
политиката, посочена в параграф 1 
от настоящия член, ЕСФ+ подкрепя 
следните специфични цели:

i) подобряване на достъпа до 
качествена и устойчива трудова 
заетост, която е съобразена с всички 
действащи трудови закони на Съюза и 
зачита правата на всички лица, 
търсещи работа, и по-специално на 
младите хора и дългосрочно 
безработните, както и на 
неактивните лица, като се поощрява 
самостоятелната заетост и 
социалната икономика;
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ii) модернизиране на 
институциите и службите на пазара 
на труда за оценяване и предвиждане 
на потребностите от умения с цел 
осигуряване на своевременна и 
съобразена с нуждите помощ, а също 
и за подпомагане на съответствието 
между търсенето и предлагането на 
пазара на труда, на преходите и на 
мобилността;

iii) насърчаване на участието на 
жените на пазара на труда и по-добър 
баланс между професионалния и 
личния живот, включително достъп 
до грижи за деца;

iiiа) насърчаване на здравословна и 
добре приспособена работна среда, 
отчитаща рисковете за здравето, 
адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите 
към промените и активен живот за 
възрастните хора и остаряване в 
добро здраве;

iv) подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието 
на системите за образование и 
обучение с нуждите на пазара на 
труда в подкрепа на придобиването на 
ключови умения, включително 
цифрови умения;

v) насърчаване на равния достъп 
до и завършването на качествено и 
приобщаващо образование и обучение, 
по-специално за групите в 
неравностойно положение, от 
образованието и грижите в ранна 
детска възраст през общото и 
професионалното образование и 
обучение до висшето образование, 
както и образованието и ученето в 
зряла възраст, включително 
улесняване на мобилността с учебна 
цел за всички;

vi) насърчаване на ученето през 
целия живот, по-специално гъвкавите 
възможности за повишаване на 
квалификацията и за 
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преквалификация за всички, като се 
вземат предвид цифровите умения, 
по-доброто предвиждане на 
промените и изискванията за нови 
умения, улесняването на преходите в 
професионалното развитие и 
насърчаването на професионалната 
мобилност;

vii) поощряване на активното 
приобщаване с оглед на 
насърчаването на равните 
възможности и активното участие и 
по-добрата пригодност за работа;

viii) насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
граждани на трети държави и на 
маргинализирани общности, като 
например ромите;

ix) подобряване на равния и 
навременен достъп до качествени, 
устойчиви и финансово достъпни 
услуги, модернизиране на системите 
за социална закрила, включително 
насърчаване на достъпа до социална 
закрила, и подобряване на 
достъпността, ефективността и 
устойчивостта на системите на 
здравеопазване и на услугите за 
полагане на дългосрочни грижи;

x) насърчаване на социалната 
интеграция на хора, изложени на риск 
от бедност или социално изключване, 
включително най-нуждаещите се 
лица и децата;

xi) справяне с проблема на 
материалните лишения чрез 
предоставянето на храни или основно 
материално подпомагане на най-
нуждаещите се лица, включително 
съпътстващи мерки.

3. Чрез действията, изпълнявани 
за постигането на специфичните 
цели, посочени в параграф 2, ЕСФ+ 
допринася и за постигането на 
другите цели на политиката, 
изброени в член 4, параграф 1 от 
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Регламент (ЕС) № [бъдещия РОР], и 
по-специално за постигането на:

i) по-интелигентна Европа чрез 
развиването на умения за 
интелигентна специализация, умения 
в сферата на ключовите базови 
технологии и промишления преход, 
секторно сътрудничество относно 
уменията и предприемачеството, 
обучението на изследователи, 
дейности за създаване на мрежи от 
контакти и партньорства между 
висшите учебни заведения, 
институциите за професионално 
образование и обучение (ПОО), 
научноизследователските и 
технологичните центрове и 
предприятията и клъстерите, 
подкрепа за микропредприятията, 
малките и средните предприятия и 
социалната икономика.

ii) по-екологична и 
нисковъглеродна Европа чрез 
подобряване на системите за 
образование и обучение, необходими за 
адаптиране на уменията и 
квалификациите, повишаване на 
квалификацията на всички, 
включително на работната сила, и 
създаване на нови работни места в 
сектори, свързани с околната среда, 
климата и енергетиката, както и 
биоикономиката.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмите, които се ползват от 
общата подкрепа по направлението на 
ЕСФ+ при споделено управление, 
използват общите показатели за крайния 
продукт и за резултатите, определени в 
приложение 1 към настоящия 

1. Програмите, които се ползват от 
общата подкрепа по направлението на 
ЕСФ+ при споделено управление, 
използват общите показатели за крайния 
продукт и за резултатите, определени в 
приложение 1 към настоящия 
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регламент, с цел мониторинг на 
напредъка в изпълнението. Програмите 
могат да използват и специфични за 
програмата показатели.

регламент, с цел мониторинг на 
напредъка в изпълнението. Програмите 
използват и специфични за програмата 
показатели.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. В съответствие със 
задължението си за докладване 
съгласно член [38, параграф 3, буква д), 
подточка i)] от Финансовия 
регламент Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
информация относно изпълнението и 
резултатите съгласно показателите, 
като докладва за напредъка и 
недостатъците и осигурява ясна 
връзка между разходите и 
изпълнението.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. В съответствие със 
задължението си за докладване 
съгласно член [38, параграф 3, буква д), 
подточка i)] от Финансовия 
регламент Комисията представя на
Европейския парламент и на Съвета 
информация относно изпълнението и 
резултатите съгласно показателите, 
като докладва за напредъка и 
недостатъците и осигурява ясна 
връзка между разходите и 
изпълнението.

Изменение 22
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Одитът на операции може да обхваща 
всички етапи от тяхното изпълнение и 
всички нива на веригата за 
разпределяне, с единственото
изключение на контрола на крайните 
получатели, освен ако при оценка на 
риска се установи конкретен риск от 
нередност или измама.

Одитът на операции може да обхваща 
всички етапи от тяхното изпълнение и 
всички нива на веригата за 
разпределяне, с единственото 
изключение на контрола на крайните 
получатели, освен ако при оценка на 
риска се установи конкретен риск от 
нередност или измама. Одитът на 
операции включва повече проверки в 
ранните етапи на изпълнение, така 
че в случай на риск от измама 
средствата да могат да бъдат 
пренасочени към други проекти.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. С оглед на редовния 
мониторинг на направленията и 
извършването на всякакви корекции, 
необходими за техните приоритети в 
политиката или във финансирането, 
Комисията изготвя първоначален 
количествен и качествен доклад за 
мониторинг, обхващащ първата 
година, последван от три доклада, 
обхващащи периоди от две 
последователни години и изпраща 
тези доклади на Европейския 
парламент и Съвета. За сведение 
докладите се предават също така на 
Европейския икономически и социален 
комитет и на Комитета на 
регионите. Докладите обхващат 
резултатите на направленията и 
степента, в която са прилагани 
принципите на равенство между 
мъжете и жените и интегрирането 
на тези принципи, както и начина на 
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решаване на въпросите за борбата с 
дискриминацията, включително 
въпросите за достъпността, чрез 
техните дейности. Комисията 
оповестява докладите публично с цел 
да се повиши прозрачността на 
направленията.

Обосновка

Липсата на подходящи доклади за мониторинг, каквито са предвидените за текущия 
период, ще бъде стъпка назад по отношение на прозрачността и отчетността на 
направленията по линия на ЕСФ+ при пряко и непряко управление.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. В съответствие със 
задължението си за докладване 
съгласно член [38, параграф 3, буква д), 
подточка i)] от Финансовия 
регламент Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
информация относно изпълнението и 
резултатите съгласно показателите, 
като докладва за напредъка и 
недостатъците и осигурява ясна 
връзка между разходите и 
изпълнението.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оценките се изготвят на 
достатъчно ранен етап, за да могат да се 
използват в процеса на вземане на 
решения.

1. Оценките се изготвят на 
достатъчно ранен етап, за да могат да се 
използват в процеса на вземане на
решения, и съдържат информация за 
изпълнението, добавената стойност 
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от Съюза и доброто финансово 
управление.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Междинната оценка на 
направленията може да се извърши, 
след като има достатъчно налична 
информация относно тяхното 
изпълнение, но не по-късно от четири 
години след започването на 
изпълнението на направленията.

2. До 31 декември 2024 г. се 
извършва междинна оценка на 
направленията с цел да се измери на 
количествена и качествена основа 
напредъкът към постигането на 
целите на направленията, да се 
разгледат социалната среда в Съюза и 
евентуални значителни промени, 
въведени от законодателството на 
Съюза, да се определи дали ресурсите 
на направленията са били използвани 
ефективно и да се оцени тяхната 
добавена стойност за Съюза. 
Резултатите от тази междинна 
оценка се представят на Европейския 
парламент и на Съвета. 

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията съобщава на 
Европейския парламент, на Съвета, на
Европейския икономически и социален 
комитет и на Комитета на регионите 
заключенията от оценките, придружени 
с нейните забележки.

4. Комисията съобщава на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
заключенията от оценките, придружени 
с нейните забележки, както и 
подобрена качествена и количествена 
информация относно изпълнението и 
резултатите на поставените цели.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Приложение ІI a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IIa

Показатели за направлението 
„Заетост и социални иновации“

1. Равнище на заявената полза от 
по-доброто разбиране на политиките 
и законодателството на Съюза:

1a) Брой аналитични дейности;

1б) Брой на дейностите, свързани с 
взаимно обучение, осведоменост и 
разпространение на информация;

1в) Подкрепа за главните участници.

2. Равнище на активно 
сътрудничество и партньорство 
между Съюза и правителствените 
институции на държавите членки и 
асоциираните трети държави:

2а) Брой аналитични дейности;

2б) Брой на дейностите, свързани с 
взаимно обучение, осведоменост и 
разпространение на информация;

2б) Подкрепа за главните участници.

3. Декларирано използване на 
иновациите в областта на 
социалната политика при 
изпълнението на специфичните за 
всяка държава препоръки в областта 
на социалната политика и 
резултатите от опитите в 
областта на социалната политика за 
създаване на политики:

3а) Брой аналитични дейности;

3б) Брой на дейностите, свързани с 
взаимно обучение, осведоменост и 
разпространение на информация;

3в) Подкрепа за главните участници.

4. Брой посещения на платформата 
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EURES.

5. Брой назначения на работа на 
младежи, постигнати или подкрепени 
в рамките на подготвителното 
действие „Твоята първа работа с 
EURES“ (YfEJ), както и в рамките на 
целеви схеми за мобилност.

6. Брой индивидуални лични 
контакти на консултантите на 
EURES с търсещите работа, 
желаещите да сменят работата си и 
работодателите.

7. Брой създадени или 
консолидирани предприятия, които 
са получили подкрепа от Съюза.

8. Дял на бенефициентите, 
които са създали или са доразвили 
предприятие с микрофинансиране от 
Съюза, които са безработни или са 
част от групи в неравностойно 
положение.

Обосновка

В предложението на Комисията липсва списък на показателите за изпълнението на 
направлението „Заетост и социални иновации“. Направлението „Заетост и социални 
иновации“ представлява продължение на Програмата за заетост и социални иновации 
(EaSI) за периода 2014 – 2020 г. Поради това показателите, които Комисията 
използва за представяне на изпълнението на EaSI в програмните отчети, представени 
в пакета от годишни бюджети на Съюза, следва да продължат да се използват като 
показатели за направлението „Заетост и социални иновации“.
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