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Проектоизменение 5650 === EMPL/5650 ===

Внесено от Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 04 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 
политиката „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 01 01 71 521 162 71 521 162 73 368 362 73 368 362 73 142 556 73 142 556 225 806 225 806 73 368 362 73 368 362
Резерви

Общо 71 521 162 71 521 162 73 368 362 73 368 362 73 142 556 73 142 556 225 806 225 806 73 368 362 73 368 362

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5651 === EMPL/5651 ===

Внесено от Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 04 01 02 01 — Външен персонал

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 01 02 01 5 031 180 5 031 180 5 131 804 5 131 804 5 047 429 5 047 429 84 375 84 375 5 131 804 5 131 804
Резерви

Общо 5 031 180 5 031 180 5 131 804 5 131 804 5 047 429 5 047 429 84 375 84 375 5 131 804 5 131 804

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5652 === EMPL/5652 ===

Внесено от Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 04 01 03 — Разходи, свързани с оборудване и услуги на информационните и 
комуникационните технологии в област на политиката „Трудова заетост, социални въпроси и 
приобщаване“

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 01 03 4 794 839 4 794 839 4 812 793 4 812 793 4 654 728 4 654 728 158 065 158 065 4 812 793 4 812 793
Резерви
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Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

Общо 4 794 839 4 794 839 4 812 793 4 812 793 4 654 728 4 654 728 158 065 158 065 4 812 793 4 812 793

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5653 === EMPL/5653 ===

Внесено от Sandra Pereira, João Ferreira, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 04 02 63 01 — Европейски социален фонд — Оперативна техническа помощ

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 02 63 01 23 333 097 19 454 600 12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000
Резерви

Общо 23 333 097 19 454 600 12 500 000 10 000 000 12 500 000 10 000 000 2 500 000 3 000 000 15 000 000 13 000 000

Обосновка:
Към юли 2019 година, процентът на усвояване на Европейския социален фонд се равняваше на само 
27%.

Сложността на процедурите за управление на проекти, от изготвянето на заявленията до процесите за 
финансово управление и наблюдение на въздействието, за които често липсват квалификации, 
представлява едно от големите ограничения за по-широкото използване на така наречените 
структурни фондове, включително ЕСФ.

Поради това е от съществено значение през последната година от МФР 2014 –– 2020 г. да бъде 
подсилено финансирането за техническа подкрепа на ЕСФ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5654 === EMPL/5654 ===

Внесено от Sandra Pereira, João Ferreira, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 04 02 63 02 — Европейски социален фонд — Оперативна техническа помощ, управлявана 
от Комисията по искане на държава членка

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 02 63 02 p.m. 3 373 000 p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000 475 000 p.m. 2 375 000
Резерви

Общо p.m. 3 373 000 p.m. 1 900 000 p.m. 1 900 000 475 000 p.m. 2 375 000

Обосновка:
Към юли 2019 година, процентът на усвояване на Европейския социален фонд се равняваше на само 
27%.
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Сложността на процедурите за управление на проекти, от изготвянето на заявленията до процесите за 
финансово управление и наблюдение на въздействието, за които често липсват квалификации, 
представлява едно от големите ограничения за по-широкото използване на така наречените 
структурни фондове, включително ЕСФ.

Поради това е от съществено значение през последната година от МФР 2014 –– 2020 г. да бъде 
подсилено финансирането за техническа подкрепа на ЕСФ.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5655 === EMPL/5655 ===

Внесено от Katrin Langensiepen, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000
Резерви

Общо 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000

Обосновка:
Европейската сметна палата ясно заяви, че Инициативата за младежка заетост трябва да бъде 
финансово по-добре обезпечена, а не да бъде ограничавана, а тъй като борбата с младежката 
безработица продължава да бъде приоритет, следва да се осигури подходящо финансиране за 
Инициативата за младежка заетост.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5656 === EMPL/5656 ===

Внесено от Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000
Резерви

Общо 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 600 000 000 235 000 000 600 000 000 800 000 000

Обосновка:
Младежката безработица продължава да бъде неприемливо висока в някои държави членки. Както 
беше заявено и от председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен, борбата с младежката 
безработица продължава да бъде приоритет. Ето защо следва да се предостави подходящо 
финансиране за Инициативата за младежка заетост.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5657 === EMPL/5657 ===
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Внесено от Sandra Pereira, Комисия по заетост и социални въпроси, João Ferreira

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 02 64 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 1 435 000 000 p.m. 2 000 000 000
Резерви

Общо 350 000 000 631 500 000 116 666 667 600 000 000 p.m. 565 000 000 1 435 000 000 p.m. 2 000 000 000

Забележки:
След параграф:

Този бюджетен кредит следва да се използва, наред .......... участници, така и от неправителствените 
организации.

Добавя се следният текст:

Този бюджетен кредит е предназначен да допринесе за постигането на пълна и продуктивна 
заетост и достоен труд за всички – 8-та цел за устойчиво развитие на Организацията на 
обединените нации, като по този начин се стимулира създаването на стабилни и достойни 
работни места, придружени от съответни права, за всички лица, като се допринася за 
увеличаване на дела на младите хора в областта на заетостта, образованието и обучението и 
се избягва масовото налагане от страна на публичните и частните работодатели на стажове 
и несигурни трудови договори.

Обосновка:
Според проучването на Международната организация на труда (МОТ) „Eurozone job crisis: trends and 
policy responses“(„Криза на заетостта в еврозоната: тенденции и отговор на политиките“) за справяне 
с равнището на младежката безработица през периода 2014 –– 2020 г. са необходими 21 милиарда 
евро. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5658 === EMPL/5658 ===

Внесено от Sandra Pereira, João Ferreira, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 04 02 65 — Европейски доброволчески корпус „Солидарност“ — вноска от Европейския 
социален фонд

забележките и правното основание се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 02 65 p.m. 3 330 600 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Резерви

Общо p.m. 3 330 600 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
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Забележки:
Заличава се следният текст:

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на финансовия принос, осигурен от ЕСФ на 
Европейски доброволчески корпус „Солидарност“ в съответствие с неговите общи и конкретни цели.

Правно основание:
Заличава се следният текст:

Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за 
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи 
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 
фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 
(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 
Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 
20.12.2013 г., стр. 470). 

Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за 
установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент 
(ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (ОВ L 250, 4.10.2018 г., 
стр. 1).

Обосновка:
Европейският социален фонд следва да бъде насочен към инициативи, действия и програми, които 
допринасят за създаването на работни места, при достойни и приемливи условия на труд. 
Европейският корпус за солидарност не отговаря на тази цел.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5659 === EMPL/5659 ===

Внесено от Sandra Pereira, Комисия по заетост и социални въпроси, João Ferreira

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 04 03 01 04 — Анализ и проучвания на социалното положение, демографските данни и 
семейството

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 01 04 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000
Резерви

Общо 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 837 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000

Забележки:
След параграф:

Разходи за анализ за докладите, посочени в ДФЕС, както .......... необходимото внимание на аспекта, 
свързан с пола:
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Текстът се изменя, както следва:

– анализ на влиянието на застаряването на населението в контекста на едно общество за всички 
възрасти по отношение на тенденциите в нуждите от грижи и социална закрила, поведението и 
съпътстващите политики, включително проучвания върху малцинствата от възрастни хора или 
мигранти, както и върху положението на лицата, полагащи домашни грижи без заплащане,

– анализ на влиянието на демографската промяна върху политиките, мерките и програмите на 
Съюза и държавите членки и изготвяне на препоръки за изменения в икономическата и другите 
политики, мерки и програми на равнището на Съюза и на национално равнище, за да се 
предотврати отрицателният ефект от застаряването на обществото,

– анализ на връзките между семейните единици и демографските тенденции,

– анализ на тенденциите по отношение на бедността, доходите и разпределението на богатството и 
тяхното по-широко обществено въздействие,

– идентифициране на съществуващите връзки между технологичното развитие (влияние върху 
комуникационните технологии, географската и професионалната мобилност) и последиците за 
домакинствата и обществото като цяло,

– анализ на връзките между уврежданията и демографските тенденции, анализ на социалното 
положение на хората с увреждания и техните семейства и на нуждите на децата с увреждания в 
рамките на техните семейства и общности,

– анализ на тенденциите в областта на социалните цели (като запазване на придобити права или 
тяхното разширяване) по отношение както на стоките, така и на услугите, като се вземат предвид 
новите социални предизвикателства, както и демографските тенденции и промяната във 
взаимоотношенията между поколенията,

– разработване на подходящи методологически инструменти (серии от социални показатели, 
техники за симулации, събиране на данни за инициативите във връзка с политиката на всички 
равнища и др.), които да осигурят на докладите за социалното положение, социалната закрила и 
социалното приобщаване стабилна количествена и научна основа,

– повишаване на осведомеността и организиране на дебати по основните демографски и социални 
предизвикателства с цел насърчаване на по-добри отговори чрез политиката,

– вземане под внимание на демографските тенденции, семейния живот и детството при изпълнение 
на съответните политики на Съюза, като например свободното движение на хора и равенството 
между мъжете и жените,жените.

– анализ на социалното въздействие на специфичните за всяка държава препоръки, прилагани 
от държавите членки, както и на препоръките, направени от Европейската комисия по 
отношение на държавните бюджети на всяка държава членка.

Обосновка:
Европейската комисия публикува често различни насоки по отношение на социалните и 
икономическите политики и политиките в областта на труда на държавите членки. Тези насоки се 
диктуват от една идеологическа линия и се представят като единствена алтернатива, без да са били 
предмет на сериозна, обективна и всеобхватна оценка за въздействието от въвеждането на тези мерки 
върху условията на живот и труд и върху икономическото и социално сближаване.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5660 === EMPL/5660 ===

Внесено от Brando Benifei, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Позиция 04 03 01 04 — Анализ и проучвания на социалното положение, демографските данни и 
семейството

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 01 04 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000
Резерви

Общо 4 451 000 4 300 000 3 663 000 3 000 000 3 663 000 3 000 000 788 000 1 300 000 4 451 000 4 300 000

Обосновка:
Инструментите за анализ на социалното положение, демографските данни и семейството 
продължават да бъдат от ключово значение за разработването на качествени политики в Съюза. 
Следва да бъде осигурено финансиране най-малко на равнището на бюджета за 2019 г.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5661 === EMPL/5661 ===

Внесено от Brando Benifei, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 04 03 01 05 — Мерки за информиране и обучение на работнически организации

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 01 05 20 273 200 19 000 000 20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000
Резерви

Общо 20 273 200 19 000 000 20 784 000 19 400 000 20 784 000 19 400 000 1 216 000 1 100 000 22 000 000 20 500 000

Обосновка:
Необходима е по-силна ангажираност, за да се гарантира, че организациите на работниците 
разполагат с инструменти, за да се ангажират сериозно с въпроса за изменението на климата, както 
по отношение на въздействието върху заетостта, така и по отношение на социалното сближаване в 
Европейския съюз и неговото въздействие върху европейския социален модел, както и 
предизвикателствата на цифровизацията. Следователно е необходимо да се поддържа подходящо 
равнище на финансиране, така че работническите организации да разполагат с правилните 
инструменти за осъществяване на справедлив преход, в съответствие с ЦУР.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5662 === EMPL/5662 ===

Внесено от Brando Benifei, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 04 03 01 06 — Информация, консултиране и участие на представители на предприятия

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 01 06 7 103 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000
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Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

Резерви

Общо 7 103 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 7 100 000 5 000 000 1 400 000 1 000 000 8 500 000 6 000 000

Обосновка:
Предвид предизвикателствата и промените, пред които са изправени европейските предприятия 
(напр. по отношение на цифровизацията и прехода към нисковъглеродна икономика), както и 
зачестяващите процеси на възлагане на дейности на външни изпълнители и преструктуриране, е 
необходимо да се гарантира подходяща подкрепа чрез подходящо финансиране, за да се засили 
участието на работниците и служителите в предприятията на национално и транснационално 
равнище, както и да се повиши осведомеността на работниците за техните права да участват в 
процесите на вземане на решения на дружествата, както и тяхната информираност, допитването до 
тях и участието им по въпроси, свързани с дружествата.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5663 === EMPL/5663 ===

Внесено от Brando Benifei, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 04 03 01 08 — Колективни трудови правоотношения и социален диалог

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 01 08 15 000 000 9 700 000 15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000
Резерви

Общо 15 000 000 9 700 000 15 500 000 10 000 000 15 500 000 10 000 000 1 500 000 2 000 000 17 000 000 12 000 000

Обосновка:
Социалният диалог играе ключова роля в европейския социален модел, както се признава от 
Договорите и в Европейския стълб на социалните права. Новият председател на Комисията, Урсула 
фон дер Лайен, изтъкна значението на социалния диалог в своите насоки и в приоритетите, които 
представи на ЕП. Създаването и укрепването на практики за социален диалог на национално 
равнище, както и ефективните механизми и процеси за колективно договаряне на секторно равнище 
също са необходимо условие за осигуряване на социално сближаване във възходяща посока в ЕС. 
Ето защо е необходимо увеличение на финансовите средства по този бюджетен ред.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5664 === EMPL/5664 ===

Внесено от Sandra Pereira, Комисия по заетост и социални въпроси, João Ferreira

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Позиция 04 03 02 01 — „Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и 
оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на 
законодателството в областта на условията на труд

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 02 01 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000
Резерви

Общо 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000

Забележки:
След параграф:

С оглед на реализирането на общите цели на EaSI за .......... на работниците, специфичните цели на ос 
Прогрес са:

Текстът се изменя, както следва:

– разработване и разпространение на висококачествени сравнителни аналитични знания, за да се 
гарантира, че политиката по заетостта и социалните въпроси на Съюза и законодателството в 
областта на здравословните и безопасни условия на труд се основават на надеждни данни и 
отговарят на потребностите, предизвикателствата и условията в отделните държави членки и в 
останалите участващи държави,

– улесняване на ефективния и приобщаващ обмен на информация, взаимно обучение и диалог по 
въпросите на политиката по заетостта и социалните въпроси на Съюза и законодателството в 
областта на здравословните и безопасни условия на труд на европейско, национално и 
международно равнище с цел подпомагане на държавите членки и на останалите участващи 
държави при разработването на техните политики и прилагането на законодателството на Съюза,

– предоставяне на финансова подкрепа на създателите на политиките с цел насърчаване на 
реформите на социалната политика и на политиката по отношение на пазара на труда, изграждане 
на капацитета на основните действащи лица за проектиране и осъществяване на социалното 
експериментиране и предоставяне на достъп до съответните знания и експертен опит,

– предоставяне на финансова подкрепа на организации на Съюза и национални организации с цел 
разработване, насърчаване и подпомагане на прилагането на политиката по заетостта и 
социалните въпроси и законодателството на Съюза в областта на здравословните и безопасни 
условия на труд,

– повишаване на осведомеността, обмен на добри практики, разпространение на информация и 
насърчаване на дебатите по основните предизвикателства и политически въпроси във връзка с 
условията на труд, равенството между мъжете и жените , здравословните и безопасни условия на 
труд, съвместяването на работата и семейния живот и застаряващото общество, включително сред 
социалните партньори,

– насърчаване на създаването на достойни работни места, придружени от съответни права, 
които да предвиждат по-специално стабилни трудови правоотношения и подходящи 
възнаграждения, както и стимулиране на достойни и приемливи условиямладежката заетост и 
борба с бедността чрез насърчаване на труд за младежите и борба с бедността, като се 
поощрява социалното сближаване.по-голямо социално сближаване чрез Социалния знак.

Обосновка:
Една от целите на осмата цел на ООН за устойчиво развитие е да се осигури пълна и продуктивна 
заетост и достойни условия на труд за всички.
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Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5665 === EMPL/5665 ===

Внесено от Katrin Langensiepen, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 04 03 02 01 — „Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и 
оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на 
законодателството в областта на условията на труд

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 02 01 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000
Резерви

Общо 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5666 === EMPL/5666 ===

Внесено от Brando Benifei, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 04 03 02 01 — „Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и 
оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на 
законодателството в областта на условията на труд

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 02 01 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000
Резерви

Общо 78 873 225 60 000 000 78 400 000 59 400 000 73 400 000 59 400 000 5 000 000 78 400 000 59 400 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5667 === EMPL/5667 ===

Внесено от Brando Benifei, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Позиция 04 03 02 02 — EURES — насърчаване на доброволната географската мобилност на 
работниците и увеличаване на възможностите за работа 

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 02 02 32 976 491 15 000 000 22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000
Резерви

Общо 32 976 491 15 000 000 22 476 491 22 000 000 22 476 491 22 000 000 10 500 000 -7 000 000 32 976 491 15 000 000

Обосновка:
Необходимо е достатъчно финансиране за операциите на EURES през 2020 г., въпреки създаването 
на Европейския орган по труда (ЕОТ), чието гладко функциониране, в качеството му на нов орган, 
изисква нови ресурси.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5668 === EMPL/5668 ===

Внесено от Sandra Pereira, João Ferreira, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 04 03 02 03 — Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на 
наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-
откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 02 03 20 811 339 40 000 000 15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000
Резерви

Общо 20 811 339 40 000 000 15 735 000 23 000 000 15 735 000 23 000 000 14 265 000 7 000 000 30 000 000 30 000 000

Обосновка:
Микрокредитирането може да бъде от решаващо значение, за да могат да се подобрят условията на 
живот на най-уязвимите групи на пазара на труда като жените, хората в селските райони, лицата с 
увреждания, мигрантите и бежанците.

Според обзорния доклад „Microfinance in Europe 2016 — 2017“ („Микрофинансирането в Европа 
2016 — 2017 г.“) финансирането на тези групи не представлява интерес за традиционните финансови 
институции или им е забранено от действащата правна уредба на ЕС в сектора. Поради това е от 
основно значение подкрепата за микрофинансирането да бъде продължена.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5669 === EMPL/5669 ===

Внесено от Sandra Pereira, João Ferreira, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Статия 04 03 11 — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 11 20 779 000 20 779 000 21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 3 946 975 3 946 975 25 000 000 25 000 000
Резерви

Общо 20 779 000 20 779 000 21 053 025 21 053 025 21 053 025 21 053 025 3 946 975 3 946 975 25 000 000 25 000 000

Обосновка:
Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд предоставя полезна услуга, 
като осигурява необходимите познания за очертаване на характеристиките на социално-
икономическата действителност в различните държави членки. Ето защо е от съществено значение 
фондацията да разполага с подходящ бюджет, който да ѝ предоставя техническите и човешки 
ресурси, от които има нужда, за да изпълнява възложената ѝ мисия.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5670 === EMPL/5670 ===

Внесено от Sandra Pereira, Комисия по заетост и социални въпроси, João Ferreira

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 04 03 12 — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 12 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072
Резерви

Общо 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5671 === EMPL/5671 ===

Внесено от Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 04 03 12 — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 12 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072
Резерви

Общо 15 122 884 15 122 884 15 507 072 15 507 072 15 427 072 15 427 072 80 000 80 000 15 507 072 15 507 072

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5672 === EMPL/5672 ===

Внесено от Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 04 03 13 — Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 13 16 110 395 16 110 395 18 115 490 18 115 490 16 445 490 16 445 490 1 670 000 1 670 000 18 115 490 18 115 490
Резерви

Общо 16 110 395 16 110 395 18 115 490 18 115 490 16 445 490 16 445 490 1 670 000 1 670 000 18 115 490 18 115 490

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5673 === EMPL/5673 ===

Внесено от Sandra Pereira, João Ferreira, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 04 03 15 — Европейски орган по труда (ELA)

цифровите стойности, забележките и Актовете, на които се прави позоваване се изменят, както 
следва:

Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума
Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания

04 03 15 p.m. p.m. 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m.
Резерви 2 124 650 2 124 650

Общо 2 124 650 2 124 650 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 -15 683 250 -15 683 250 p.m. p.m.

Забележки:
Заличава се следният текст:

Бюджетният кредит е предназначен за покриване на разходите за персонал и административните 
разходи на Европейския орган по труда (ELA) (дялове 1 и 2), както и оперативните разходи за 
работната програма (дял 3). 

ELA трябва да уведомява Европейския парламент и Съвета за трансферите на бюджетни кредити 
между редовете за оперативни и административни разходи.

Към записаните в тази статия бюджетни кредити трябва да се добавят вноските на държавите от 
ЕАСТ съгласно Споразумението за Европейското икономическо пространство, и по-специално член 
82 от него и Протокол 32 към него. За сведение тези суми произхождат от вноските на държавите от 
ЕАСТ, записани в статия 6 3 0 от приходната част на бюджета, които представляват целеви приходи 
в съответствие с член 21, параграф 2, букви б), д) и е) от Финансовия регламент. Те водят до 
отпускането на съответните бюджетни кредити и до изпълнение съгласно приложение „Европейско 
икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящия раздел, който 
представлява неделима част от общия бюджет. 
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Целта на Органа е да допринася за осигуряването на справедлива трудова мобилност в целия Съюз и 
да оказва съдействие на държавите членки и Комисията при координирането на системите за 
социална сигурност в Съюза. За да се постигне тази цел, Органът има за задача да улеснява достъпа 
до информация за правата и задълженията, свързани с трудовата мобилност в целия Съюз, както и до 
съответните услуги; да улеснява и да подобрява сътрудничеството между държавите членки при 
прилагането на съответното право на Съюза в целия Съюз, включително да улеснява съгласуваните и 
съвместните инспекции; да действа като медиатор и да улеснява намирането на решение при 
трансгранични спорове между държавите членки, както и да подпомага сътрудничеството между 
държавите членки в борбата с недекларирания труд. 

Средствата от Съюза за 2020 г. възлизат на общо 15 683 250 EUR. 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на мерките, необходими за изпълнение на 
задачите на Европейския орган по труда, определени в Предложението за Регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда (COM(2018) 131 final от 13.3.2018 
г.) и в последващото временно споразумение, постигнато в резултат на междуинституционални 
преговори1, и по-специално член 5 от него:

– улесняване на достъпа до информация,

– улесняване на сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки с цел 
последователно, ефикасно и ефективно прилагане на съответното право на Съюза,

– координиране и подкрепа на съгласувани и съвместни инспекции,

– извършване на анализи и оценки на риска по въпроси, свързани с трансграничната трудова 
мобилност,

– подпомагане на държавите членки при изграждането на капацитет във връзка с ефективното 
прилагане на съответното право на Съюза, 

– подпомагане на държавите членки в борбата с недекларирания труд,

– действане като медиатор при спорове между държавите членки относно прилагането на 
съответното право на Съюза.

Щатното разписание на Органа е изложено в приложение „Служители“ към настоящия раздел.

Актове за справка:
Заличава се следният текст:

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган 
по труда (COM(2018) 131 final), внесено от Комисията на 13 март 2018 г.

Обосновка:
Европейският орган по труда се опитва подмолно да организира инспекциите на централизирана 
основа, като отнема оперативен капацитет от органите на държавите членки, и действа, без да взема 
предвид законодателството, което по дефиниция е национално, а това в дългосрочен план ще доведе 
до отнемане на суверенитета на държавите членки в областта на трудовите правоотношения.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5674 === EMPL/5674 ===

Внесено от Katrin Langensiepen, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------

1 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0064(COD)&l=en
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SECTION III — COMMISSION

Статия 04 03 15 — Европейски орган по труда (ELA)

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 15 p.m. p.m. 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 4 316 750 4 316 750 20 000 000 20 000 000
Резерви 2 124 650 2 124 650

Общо 2 124 650 2 124 650 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 4 316 750 4 316 750 20 000 000 20 000 000

Обосновка:
Финансовият отчет за регламента за ЕОТ предвижда бюджет в размер на 18 943 000 EUR. Тъй като 
след изготвянето на финансовите отчети съзаконодателите добавиха задачи към ЕОТ, които изискват 
допълнителен персонал, бюджетът на ЕОТ трябва да бъде увеличен, за да се осигури една напълно 
функционираща агенция, която да бъде в състояние да изпълнява всички свои задачи.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5675 === EMPL/5675 ===

Внесено от Brando Benifei, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 04 03 15 — Европейски орган по труда (ELA)

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 15 p.m. p.m. 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000
Резерви 2 124 650 2 124 650

Общо 2 124 650 2 124 650 15 683 250 15 683 250 15 683 250 15 683 250 3 259 750 3 259 750 18 943 000 18 943 000

Обосновка:
Финансовият отчет за регламента за ЕОТ предвижда бюджет от 18 943 000 EUR, който следва да 
бъде запазен както по отношение на бюджетните кредити за поети задължения, така и по отношение 
на бюджетните кредити за плащания за бюджета за 2020 г.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5676 === EMPL/5676 ===

Внесено от Brando Benifei, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 08 02 03 06 — Насърчаване на отворени, иновативни и мислещи европейски общества

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

08 02 03 06 130 000 611 126 186 096 139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 9 500 000 139 557 525 128 990 572
Резерви

Общо 130 000 611 126 186 096 139 557 525 128 990 572 130 057 525 128 990 572 9 500 000 139 557 525 128 990 572
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Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5677 === EMPL/5677 ===

Внесено от Brando Benifei, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Статия 13 08 01 — Програма за подкрепа на структурните реформи – Оперативна техническа 
помощ, прехвърлена от функция 1б (ЕСФ, ЕФРР и КФ)

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

13 08 01 30 723 000 14 111 754 74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855 74 793 000 33 700 000
Резерви

Общо 30 723 000 14 111 754 74 793 000 33 700 000 49 569 145 33 700 000 25 223 855 74 793 000 33 700 000

Обосновка:
Възстановяване на проектобюджета (ПБ).

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5678 === EMPL/5678 ===

Внесено от Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Monica Semedo, Dragoş Pîslaru, Yana Toom, Marie-Pierre 
Vedrenne, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Позиция 02 02 77 38 — Подготвително действие – Намаляване на младежката безработица – 
създаване на кооперации за увеличаване на възможностите за работа в ЕС

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

02 02 77 38 2 000 000 1 000 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000
Резерви

Общо 2 000 000 1 000 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 100 000 50 000 100 000 650 000

Обосновка:
За да се осигури гладкото продължаване на подготвителното действие през втората година от 
прилагането му, то следва да бъде включено в бюджета за 2020 г., с бюджетни кредити както за 
поети задължения, така и за плащания.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5679 === EMPL/5679 ===

Внесено от Katrin Langensiepen, Brando Benifei, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Позиция 32 02 77 15 — Пилотен проект — Споразумение на кметовете като инструмент за справяне 
с енергийната бедност 

Цифровите стойности се изменят, както следва:
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

32 02 77 15 2 100 000 1 050 000 p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000 2 000 000 1 050 000
Резерви

Общо 2 100 000 1 050 000 p.m. 1 050 000 p.m. 1 050 000 2 000 000 2 000 000 1 050 000

Обосновка:
Енергийната бедност е проблем в цяла Европа, който, ако не бъде решен, вероятно ще се влоши в 
настоящия икономически климат. Той рискува да попречи на някои потребители от ЕС да се 
възползват от протичащия понастоящем енергиен преход, както и да използват предимствата на 
интегрирания и насочен към потребителите вътрешен енергиен пазар. Този проект ще спомогне за 
подобряване на условията на живот за европейските граждани, които са засегнати от енергийна 
бедност, за постигане на целите на енергийния съюз и намаляване на потреблението на енергия.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5680 === EMPL/5680 ===

Внесено от Brando Benifei, Katrin Langensiepen, Barbara Ann Gibson, Комисия по заетост и социални 
въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 04 03 77 37
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 77 37 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Център за жилищни решения

Забележки:
Добавя се следният текст:

Пилотният проект, озаглавен „Център за жилищни решения“, предлага да се създаде 
платформа за идентифициране, обсъждане и насърчаване на жилищни решения, насочени към 
разрешаване на проблема за нарастващото изключване на лица от жилищно настаняване в 
Европа и на кризата с бездомността.
При пълно зачитане на принципа на субсидиарност, „Центърът за жилищни решения“ ще 
обединява експерти и опит от целия ЕС, за да идентифицира и преодолява пропуските в 
настоящите системи, като предлага практически решения, за които вече е доказано, че 
работят, на различни места в Европа.
Центърът ще провежда дебати, ще оценява и насърчава решения в областта на жилищното 
настаняване с цел справяне с бездомността и изключването на лица от жилищно настаняване 
на местно, регионално и национално равнище и на равнището на ЕС, и ще разработи 
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информационна банка. Центърът ще подкрепя също така изпълнението на програмата 
InvestEU и политиката на сближаване, по-специално чрез ЕСФ и ЕФРР.
Като мобилизира експерти и практически опит от целия ЕС, той ще насърчава дебати, ще 
предлага практически решения за намиране на решения в областта на жилищното 
настаняване, които да са приложими и на други места, и ще подкрепя ефективното използване 
на структурните фондове и на програмата InvestEU в тази област. Той би се вписал в общата 
цел за намаляване на бедността в ЕС (напр. член 3 от Договора за Европейския съюз); би 
подкрепил прилагането на Европейския стълб на социалните права (и по-специално приоритет 
19); преразгледаните насоки в областта на заетостта (и по-специално насока 8), Програмата 
до 2030 г. за устойчиво развитие, политиката за сближаване и други цели на политиките на 
ЕС. Той ще се основава на партньорства по програмата за развитие на градовете (жилищно 
настаняване, градска бедност), които вече са приключили, и ще работи по допуснатите от тях 
пропуски. Той ще подкрепя също така бъдещата инициатива за градовете.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
„Центърът за жилищни решения“ би допринесъл за намиране на отговори на общоевропейския 
проблем за увеличаването на бездомността и изключването на лица от жилищно настаняване. Такава 
платформа, насочена изключително към намирането на конкретни решения за хората, засегнати от 
бездомност и изключване по отношение на жилищното настаняване, все още не съществува и тя би 
осигурила истинска европейска добавена стойност, като се опитва да разреши един общ проблем и 
оказва подкрепа за изпълнението на целите на ЕС.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5681 === EMPL/5681 ===

Внесено от Estrella Dura Ferrandis, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 04 03 77 36
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 77 36 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Резерви

Общо 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Оценка на командироването на работници в авиационния сектор

Забележки:
Добавя се следният текст:

Целта на този пилотен проект е да се проучат промените във връзка с възлагането на 
дейности на подизпълнители чрез „мокър лизинг“ (предоставяне на самолет с екипажа) и 
„влажен лизинг“ (предоставяне на самолет с част от екипажа) в европейския търговски 
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въздушен транспорт, както и съответните последици за правата, социалните условия, 
условията на труд и културата на безопасност за екипажите на въздухоплавателни средства, 
и евентуалното отслабване на тези права. Целите включват анализ на бизнес модела и 
предизвикателствата пред работниците. Освен това проектът следва да идентифицира 
предложения за действие на равнището на ЕС, с цел да се осигури защита за правата на 
работниците и да се гарантира, че моделите на мокър/влажен лизинг не оказват 
неблагоприятно въздействие върху вътрешния авиационен пазар и не водят до социален 
дъмпинг.
Договорът за мокър лизинг е търговски договор, чрез който една авиокомпания (лизингодател) 
предоставя на друга авиокомпания (лизингополучател) самолет с пълен екипаж, поддръжка и 
застраховка (ACMI). Първоначално въздушните превозвачи използваха този модел за справяне 
със специфични, непредвидени и/или належащи потребности, като например неизправност на 
въздухоплавателно средство, неочаквано увеличаване на капацитета или обслужване на нови 
маршрути в краткосрочен план.
Предвидените мерки следва да включват:
преглед на развитието на мокрия/влажния лизинг: от използването на този модел за кратки 
периоди от време към по-широкото му разпространение в този сектор;
проучване на начините, чрез които операторите, използващи мокър/влажен лизинг:
— заобикалят или прилагат на практика законодателството на ЕС относно командироването 
на работници;
— заобикалят или прилагат на практика законодателството на ЕС относно работата чрез 
агенции за временна заетост;
— зачитат или не социалните права на членовете на екипажа;
— прилагат различни вериги на отговорност, култура на безопасност или норми за 
здравословни и безопасни условия на труд спрямо същевременно изпълняваните от тях полети, 
при които не се използва мокър/влажен лизинг;
извършване на проучвания и провеждане на семинар, заедно със социални партньори от 
гражданското въздухоплаване, с цел разглеждане на последиците от мокрия лизинг за 
екипажите, работещи за дружества клиенти, при които този модел е въведен, най-малко в 
следните области:
— разкриване на колективно договаряне или споразумения и упражняване на натиск в тази 
връзка;
— прекратяване на стачки;
— заобикаляне на трудовите права и мерките за защита на работниците от трети държави;
провеждане на заключителна конференция с участието на всички заинтересовани страни, 
включително социалните партньори от гражданското въздухоплаване, за представяне на 
предложения относно:
— начините за прилагане на социалното законодателство на ЕС, например във връзка с 
командироването на работници, работата с агенции и социалната сигурност, в контекста на 
мокрия/влажния лизинг и предотвратяването на социалния дъмпинг;
— начините, по които мокрият/влажният лизинг може да повлияе върху колективното 
договаряне, прекратяването на стачки и упражняването на други основни права;
— конкретни законодателни и/или други мерки за гарантиране на подходящо третиране на 
екипажите на въздухоплавателни средства в рамките на приложимото социално 
законодателство;
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— начините за прилагане на подход, базиран на презумпция, или стандартен подход за 
класифициране на работниците с висока степен на мобилност в сектора на въздухоплаването, 
с цел обезпечаване на правна сигурност и гарантиране на реално зачитане на правата за всички, 
а не за всеки случай поотделно;
Този проект има за цел да подкрепи и допълни социалната програма в областта на 
въздухоплаването, като вниманието се насочи към някои специфични аспекти от прилагането 
и изпълнението на разпоредбите на трудовото законодателство, разпоредбите в областта на 
социалната сигурност и законодателството относно командироването на работници.
В заключенията на Комисията относно проучването от 2019 г. за условията на заетост и труд 
на екипажите на ВС на вътрешния авиационен пазар на ЕС се посочва, че мокрият лизинг е 
една от областите, които се нуждаят от допълнително внимание. Този сектор се 
характеризира с непрозрачни практики и сложни операции за мокър лизинг, и се нуждае от 
допълнителни проучвания и анализи. Необходими са конкретни действия, за да се предотврати 
превръщането на този бизнес модел в поредния начин за заобикаляне на социалното 
законодателство и създаване на социален дъмпинг.
Този проект не дублира работата на Комисията. Напротив, той цели да допринесе за 
стратегията в областта на въздухоплаването от трудова и социална гледна точка, като 
подготви почвата за работа в една силно техническа област, където са необходими качествени 
данни и проучвания за предприемането на действия. В момента няма други подобни текущи 
проекти.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Все по-честото използване на мокрия/влажния лизинг рискува да се превърне в почти постоянна 
характеристика на някои авиокомпании, за които в момента основната цел е просто намаляване на 
разходите, за сметка на спазването на законодателството в областта на социалната и трудовата сфера, 
както и на аспектите, свързани с отговорността, при осъществяването на тяхната дейност. Екипажите 
на самолетите са особено уязвими поради техния силно мобилен статут.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5682 === EMPL/5682 ===

Внесено от Gabriele Bischoff, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 04 03 77 30
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 77 30 1 000 000 700 000 1 000 000 700 000
Резерви

Общо 1 000 000 700 000 1 000 000 700 000
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Бюджетен ред:
Пилотен проект – Ефект на политиката за сближаване на системите за минимален доход в 
държавите членки върху производството, заплатите, заетостта, публичните финанси и 
мобилността в рамките на ЕС

Забележки:
Добавя се следният текст:

ЕС все повече осъзнава, че „растежът сам по себе си не е универсално решение за социалните 
проблеми“ и проучва схемите за минимален доход в държавите членки с оглед на подобряването 
на социалното приобщаване (вж. „Ролята на минималния доход за социално приобщаване в ЕС“ 
(2007 г.) и „Ролята на минималния доход за социално приобщаване в ЕС за периода 2007 — 2010 
г.“ (2011 г.)).
Предложеният пилотен проект има за цел да преодолее липсата на разбиране за 
макроикономическите последици от сближаването на схемите за минимални доходи в 
държавите членки към минимално равнище за целия ЕС, определено като паритет на 
покупателната способност.
Такъв процес на сближаване, иницииран от Европейския съюз, има потенциала да увеличи 
социалното приобщаване в държавите членки със слаби схеми за минимални доходи, като 
намали дела на населението, живеещо в риск от бедност и социално изключване, да подобри 
качеството на заетостта, като доведе до увеличаване на най-ниските заплати, както и да 
ограничи миграцията към други държави членки, доколкото тази миграция е мотивирана 
главно от различните равнища на минимален доход, а не от възможностите за заетост. Един 
от положителните макроикономически ефекти би могъл да бъде увеличаването на 
вътрешното търсене (потребление) в държавите членки с понастоящем слаби системи за 
минимален доход. Също така е реалистично сближаването на заплатите между държавите 
членки. В същото време очевидно е, че увеличаването на равнището на минималните доходи 
води до фискални разходи, които трябва да бъдат балансирани с оглед на увеличените данъчни 
приходи във връзка с повишаването на заплатите и на потреблението. Точният размер на тези 
различни ефекти обаче е неизвестен и трябва да бъде проучен.
Ето защо предлаганият пилотен проект ще се състои от пилотно проучване, което да:
а) изчисли необходимото увеличение на националните минимални равнища на доходи, за да се 
постигне сближаване на паритетите на покупателната способност въз основа на 
съществуващите национални схеми;
б) симулира чрез макроикономически модел въздействието върху производството, 
потреблението, безработицата, средното ниво на заплащане, нископлатените работни места, 
фискалните приходи и разходи за всички държави членки;
в) извърши оценка на въздействието от сближаването на схемите за минимален доход върху 
мобилността на работниците между държавите от ЕС.
В проучването ще се вземат предвид специфичните институционални познания за схемите за 
минимални доходи във всяка държава, както и специфичните за всяка държава 
институционални подробности по отношение на данъчната система.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).
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Обосновка:
ЕС все повече осъзнава, че „растежът сам по себе си не е универсално решение за социалните 
проблеми“ и проучва схемите за минимален доход в държавите членки с оглед на подобряването на 
социалното приобщаване (вж. „Ролята на минималния доход за социално приобщаване в ЕС за 
периода 2007 — 2010 г.“ (2011 г.)). В последно време се препоръчва сближаване на схемите за 
минимални доходи, измерени чрез покупателната способност, чрез увеличаване на минималните 
доходи в държавите членки, в които нивата на защита понастоящем са ниски, не само за да се 
увеличи социалното сближаване, но и за да се предотврати появата на прекалено силни фактори на 
привличане или отблъскване на работната сила. При все това макроикономическите последствия все 
още трябва да бъдат предмет на оценка.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5684 === EMPL/5684 ===

Внесено от Sandra Pereira, João Ferreira, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 04 03 77 29
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 77 29 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000
Резерви

Общо 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Обсерватория за здраве и безопасност в областта на търговската авиация 

Забележки:
Добавя се следният текст:

 През последните десетилетия търговското въздухоплаване придоби по-голямо значение в 
обществото като цяло. Например, през последните три десетилетия, времето, пропътувано 
от членовете на кабинни екипажи, се увеличи от 50/55 часа на месец на 95/100 часа на месец, а 
полетите на дълги разстояния нараснаха от три на шест.
От друга страна, в самите самолети кабинните екипажи понастоящем са изложени в много 
по-голяма степен на йонизиращо лъчение и лошо качество на въздуха, което оказва значително 
въздействие върху здравето и безопасността на съответните работници.
Основната цел на Обсерваторията за здраве и безопасност в търговската авиация е реалното 
подобряване на условията на труд на кабинните екипажи, безопасността на редовните 
пътници и на кабинния екипаж, както и увеличаването на доверието на пътниците и на 
качеството на заетостта в сектора.
Чрез координация на проучванията и събиране и анализ на данни, Обсерваторията цели да 
подобри познанията за въздействието на пътническите полети върху здравето и 
безопасността на редовните пътници, кабинния екипаж и пилотите. Обсерваторията е 
отговорна също така за разработването на планове за действие за смекчаване на 
горепосочените въздействия.
Обсерваторията за здраве и безопасност в търговската авиация ще обединява представители 
на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), европейските 
институции, дружествата в областта на авиацията, профсъюзите и представители на 
работниците.
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Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Нарастващият брой на членовете на кабинните екипажи и редовните пътници, които страдат от 
ракови заболявания, стерилитет и тератогенност (дефекти в потомството), нарушения на съня или 
социална изолация, показват, че промените в моделите на трудова дейност и в техническите 
параметри на търговската авиация са довели до влошаване на условията на труд за персонала, както и 
на безопасността за пътниците.

Необходимо е това явление да бъде надлежно оценено и разгледано в неговите различни аспекти 
(здраве, семеен живот, и т.н.). За тази цел се предлага създаването на обсерватория.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5685 === EMPL/5685 ===

Внесено от Sandra Pereira, João Ferreira, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 17 03 77 30
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

17 03 77 30 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Резерви

Общо 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Първична партньорска превенция на употребата на наркотици и 
болестите, предавани по полов път

Забележки:
Добавя се следният текст:

През последните години диверсификацията във връзка с употребата на наркотици (с 
увеличаване на потреблението на кокаин и синтетични продукти) усложни допълнително един 
проблем, който преди това европейските държави бяха на път да разрешат. Тази сложност е 
резултат и от съкращаването на инвестициите за мерки за борба с употребата на наркотици, 
което намали капацитета на институциите да се адаптират към новите вещества и форми 
на употреба и улесни достъпа до съответните вещества (напр. чрез купуване онлайн). Това 
доведе до нарастване на употребата и съответното засилено въздействие върху общественото 
здраве, особено сред младите хора.
В същото време сме свидетели на относително нарастване на болестите, предавани по полов 
път (ППБ), което също се наблюдава сред младите хора.
Горепосочените данни оправдават увеличаването на инвестициите за лекарства и мерки за 
превенция на ППБ, с изпитани и доказани методи, като например първична превенция между 
партньорите.
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Този метод позволява провеждането на целеви действия, основани на съпричастност, като се 
използва език, адаптиран към целевата група, към която е насочено действието. В 
комуникацията с младите хора това е особено ефективно, тъй като по този начин по-лесно се 
обсъждат някои много лични въпроси (както в случая с този пилотен проект), при които 
генерационният подход ще улесни комуникацията.
Този пилотен проект ще спомогне за създаването на набор от инструменти с научна 
информация за наркотиците и ППБ (координирано от Европейския център за профилактика и 
контрол върху заболяванията и Европейския център за мониторинг на наркотици и 
наркомании) и за изготвяне на проучвания по конкретни случаи (най-малко по държави членки), 
с участието на национални агенции, общини, училища и младежки организации. Работата, 
произтичаща от този пилотен проект, следва да даде възможност на държавите членки да 
изготвят национални програми за първична партньорска превенция по отношение на 
употребата на наркотици и болестите, предавани по полов път.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Нарастването на употребата на наркотици и високата честота на болестите, предавани по полов път, 
особено сред младите хора, което е резултат от съкращаването на инвестициите за политиките в 
областта на общественото здраве, и по-конкретно в тези специфични области, изискват активна 
реакция. Първичната превенция чрез действия между партньорите вече се е доказала като ефективен 
и ефикасен начин за разрешаването на тези и други въпроси. Ето защо е необходимо да се постави 
по-голям акцент върху този подход.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5686 === EMPL/5686 ===

Внесено от Sandra Pereira, João Ferreira, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 04 03 77 28
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 77 28 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Резерви

Общо 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Роля на минималната работна заплата при създаването на „всеобщата 
гаранция за труда“

Забележки:
Добавя се следният текст:

В доклада „Working for a Brighter Future“ („Работа за по-светло бъдеще“) на Световната 
комисия на МОТ относно бъдещето на труда (МОТ, 2019 г.) [1] се призовава за създаването на 
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„всеобща гаранция за труда“ с цел защита на основните права на всички работници, 
независимо от естеството на тяхното трудово правоотношение, която да включва „заплата, 
гарантираща жизнения минимум“, горна граница на работното време и гаранции за 
безопасност и здраве на работното място.
Наличието на минимална работна заплата на национално равнище, установена чрез 
колективно договаряне и съответни споразумения, е от основно значение за създаването на 
„всеобщата гаранция за труда“, като спомага за подобряване на условията за работниците, 
развитието на обществото и преодоляването на политиките, които през последните години 
доведоха до по-голяма несигурност, намаляване на заплатите и увеличаване на неравенствата.
С цел по-ефективно насърчаване на националните схеми за минимална работна заплата като 
инструмент за икономическо и социално развитие, Eurofound следва да проучи различните 
реалности в държавите членки, както и въздействието на този инструмент върху степента 
на заетост, квалификацията на работниците, равнищата на несигурност, развитието на 
държавите членки и други фактори, считани за уместни.
[1] Целта на настоящите препоръки е да укрепят и стимулират трудовите институции. От 
нормативната уредба и договорите в областта на заетостта до колективното договаряне и 
системите за трудови инспекции, тези институции са основополагащи елементи за 
изграждането на справедливи общества. Те спомагат за формализирането на трудовите 
отношения, намаляват бедността при работещите и гарантират бъдещето на труда при 
гарантирани достойни условия, икономическа сигурност и равенство. В рамките на една 
всеобща гаранция за труда трябва да бъдат зачитани основните права на всички работници, 
независимо от естеството на техните трудови правоотношения, като им се осигурят 
„заплата, гарантираща жизнения минимум“ (Устав на МОТ, 1919 г.), горна граница на 
работното време и безопасни и здравословни условия на работа. Базовото равнище на закрила 
може да бъде повишено чрез колективни споразумения или закони и регламенти. Настоящото 
предложение позволява също така безопасността и здравословните условия на работа да 
бъдат признати като основополагащи принципи и права на работното място.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Икономическата и социалната криза в ЕС и наложените политики на строги икономии доведоха до 
високи равнища на безработица и влошаване на условията на труд, със съответни последици за 
развитието на държавите членки. Определянето на минимална работна заплата на национално 
равнище представлява основен инструмент за изпълнение на програмата на МОТ и за създаването на 
„всеобща гаранция за труда“. Провеждането на проучване на различните реалности, които 
съществуват в рамките на ЕС, може да допринесе за нейното насърчаване и укрепване.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5687 === EMPL/5687 ===

Внесено от Dragoş Pîslaru, Комисия по заетост и социални въпроси, Ramona Strugariu, Vlad-Marius 
Botoş, Cristian Ghinea, Nicolae Ştefănuță, Yana Toom, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 04 03 77 33
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 77 33 750 000 500 000 750 000 500 000
Резерви

Общо 750 000 500 000 750 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Училищата, като двигатели на социалното приобщаване на ромските деца

Забележки:
Добавя се следният текст:

Контекст:
Над една четвърт от децата в ЕС са изложени на риск от бедност или социално изключване. 
През 2015 г. Европейският парламент призова за въвеждане на гаранция за децата, която да 
спомага за гарантиране, че всяко дете в Европа, изложено на риск от бедност или социално 
изключване, има достъп до:
– безплатно здравеопазване,
– безплатно образование,
– безплатни услуги за възпитание и грижи в ранна детска възраст,
– прилични жилищни условия и
– подходящо хранене.
След това, през 2017 г. ЕП поиска от Европейската комисия да изпълни „Подготвителното 
действие — Схема за гаранция за децата/Създаване на Европейска гаранция за децата и 
финансова подкрепа за нея“.
Според забележките към бюджета на ЕП, свързани с това подготвително действие, 
дейностите следва да гарантират, че всяко дете в Европа, изложено на риск от бедност 
(включително и децата бежанци), има достъп до безплатно здравеопазване, безплатно 
образование, безплатни детски грижи, прилично жилищно настаняване и подходящо хранене. 
Обхващането на тези пет области на действие посредством европейските и националните 
планове за действие би гарантирало значително подобряване на условията на живот и 
възможностите за милиони деца в Европа в дългосрочен план.
В този контекст Комисията счете за необходимо първо да изясни потенциалното приложно 
поле на понятието „гаранция за децата“, като проучи осъществимостта и анализира 
условията за прилагане на такава гаранционна схема. Това ще бъде направено чрез 
съсредоточаване върху четири специфични групи социално уязвими деца, както следва: i) деца, 
живеещи в несигурно семейно положение, ii) деца, пребиваващи в институции, iii) деца на 
скорошни мигранти и бежанци, и iv) деца с увреждания и други деца със специални нужди.
За тази цел Комисията публикува покана за представяне на оферти за проучване за 
осъществимостта, която до края на 2019 г. ще предостави информация за начина, по който 
може да бъде приложена евентуална схема за гаранция за децата за избраните четири 
конкретни групи.
Това положение обаче е неприемливо. От една страна, изминаха повече от 4 години от 
искането, отправено от Европейския парламент. От друга страна, напълно се пренебрегва една 
критична категория уязвими деца, а именно ромските деца.
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Ромите формират най-голямото етническо малцинство в Европа и в продължение на векове 
представляват неразделна част от европейското общество, като броят им достига 12 
милиона души. Но въпреки усилията на национално, европейско и международно равнище за 
подобряване на защитата на основните им права и постигане на напредък при тяхната 
социална интеграция, много роми все още са изправени пред тежка бедност, значително 
социално изключване, пречки пред упражняването на основните им права и дискриминация.
Тези проблеми засягат достъпа им до качествено образование, което на свой ред подкопава 
техните перспективи за заетост и доходи, достойни жилищни условия и добро здравословно 
състояние, и ограничава тяхната обща способност да използват пълноценно своя потенциал.
Изключването от образованието се проявява в различни форми: от отказ за записване на 
ромски деца, под натиск от страна на неромски родители, до поставянето им в „специални 
училища“ или сегрегирани на етнически принцип класове. Етническата сегрегация се влияе от 
различни фактори, вариращи от характеристики, свързани с жилищното настаняване, до 
антиромски предразсъдъци.
В редица държави — членки на ЕС, мнозинството от децата, записани в специализирани 
образователни училища или програми, извън общата образователна система, са от ромски 
произход, въпреки че не страдат от видими недъзи или проблеми, свързани с ученето. 
Резултатите от проучването показват, че средно едно от всеки 10 ромски деца е посещавало 
специално училище или клас, сформиран предимно за роми, дори и само за кратък период от 
време. Сегрегацията в общото образование е широко разпространена в Чешката република, 
Унгария, Словакия и Гърция, където между 33% и 58% от ромските деца в училище са 
посещавали клас, в който всички или много от децата са били роми.
В други случаи на деца може да бъде отказан достъп до образование поради липсата на 
документи. Или те просто нямат възможност да посещават часовете, тъй като живеят 
далеч от най-близкото училище. В цяла Европа сред ромските деца процентът на записаните в 
училище и съответната посещаемост е по-нисък, а процентът на преждевременно 
напусналите училище – по-висок, отколкото сред населението като цяло. В резултат на това 
ромските общности често страдат от ниско равнище на образование. Международни 
експерти заявяват, че това е създало форма на бедност, предавана от поколение на поколение.
Много деца не стигат дори до предучилищно образование, да не говорим за основните класове. 
Изследванията показват, че семействата от бедни региони, които не са информирани или 
нямат достъп до програмата на детските ясли и градини, се интересуват по-малко от успеха в 
училище на своите деца. Други не могат да ползват такива грижи, защото те не съществуват 
в техните райони, защото техните деца не разполагат с необходимите документи (роми или 
мигранти) или по други причини (разстояние, езици, дискриминация и др.).
В Централна и Югоизточна Европа само около 20% от децата завършват основно училище в 
сравнение с 90% от връстниците им от неромски произход. Проучване на Европейския съюз 
констатира, че едва 15% от ромските деца завършват горните класове на средното 
образование или професионално обучение.
Пробвани са различни решения, но проблемите остават. Уязвимите, изключени ромски деца се 
превръщат в уязвими, бедни възрастни хора, попаднали в един порочен кръг.
Необходим е нов подход, който да се опита да интегрира идеи от различни области и който да 
се стреми да постави училището в центъра на решението. Необходим е и анализ на жизнения 
цикъл, който да цели проследяване на детето от най-ранна възраст, като се предоставят 
както превантивни, така и корективни решения, като се включват всички заинтересовани 
страни и се търси един краен резултат: да се гарантира, че детето, рано или късно, може да се 
възползва от образование, било то основно, професионално или професионално, като това 
значително увеличава шансовете му за приобщаване и платена професионална дейност.
Предлаганият пилотен проект:
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Този пилотен проект има за цел да помогне на училищата да станат двигатели на социалното 
приобщаване на ромските деца. Той ще създаде пакет от решения чрез интегриране на 
политики, обхващащи различни области, ще идентифицира и приложи пакета от решения в 
три целеви региона в Европа и ще подготви условията за подготвително действие за постоянен 
бюджетен ред в бюджета на ЕС, което да доведе до създаването на европейски орган (агенция 
или инструмент), насочен към насърчаване на социалното приобщаване на децата в уязвимо 
положение.
Целевите групи на проекта ще бъдат деца, по-специално от региони по NUTS ниво 2 с висока 
гъстота на деца от ромски произход и висок процент на лица, изложени на риск от бедност, 
съгласно определението на Евростат (напр. Северозападен регион, Североизточна Румъния, 
Северна Голяма низина в Унгария или Източна Македония и Тракия).
Основната цел на проекта е да интегрира политики, стари и иновативни решения в областта 
на регионалната, националната и европейската политика за социална интеграция на децата 
от ромски произход, и да възприеме единен подход, да постигне реални резултати и да доведе до 
създаването на надзорен орган.
Фазите на проекта ще бъдат:
1. Създаването на пакет от решения, предназначен за децата от ромски произход, насочен към 
интегриране на политиките и създаване на инструменти, които, заедно с целево 
микрофинансиране, ще превърнат конкретни училища в центрове за обслужване на едно гише, с 
цел предотвратяване на социалното изключване на уязвими деца. Проектът може, например, 
да интегрира решения, насочени към иницииране/увеличаване на записванията в заведения за 
предучилищно образование (детски ясли, детски градини), намаляване на броя на 
преждевременно напускащите училище в началните и средните училища, но също така и 
улесняване на прехода към професионални училища, както и идентифициране и предлагане на 
политика „без нито едно изоставено дете“, която да дава възможност на деца, които са били 
принудени да напуснат училище, да наваксат една или няколко учебни години с помощ или да 
бъдат записани в допълнителни обучения или курсове за професионално обучение.
2. Пилотно прилагане на пакета от решения в 5 училища в 5 от най-бедните региони в ЕС. 
Органът по прилагане, който ще работи въз основа на пакета от решения, ще включва местни 
НПО и органи и ще помага на конкретните училища да се превърнат в центрове за социално 
приобщаване за местните общности:
– като им се осигурява възможност да се превърнат в центрове за комуникация и информация;
– като учебните заведения се използват за социални контакти с други заинтересовани местни 
неправителствени организации/органи, с цел привличане на интереса на ромските семейства в 
рамките на рисковата зона и улесняване на положителните асоциации, като училищата се 
поставят в центъра на мрежа от социални услуги (образование, жилищно настаняване, 
здравеопазване, заетост);
– като се изготвят решения за приемането на деца от ромски произход в предучилищни учебни 
заведения/училища в регионите, в които не съществуват такива възможности;
– като се подпомагат ромските семейства, изпитващи финансови и други затруднения, да 
получат необходимите документи за записването в училище на техните деца, и се работи с 
местните органи за намирането на временни решения, които да позволяват на децата да 
ходят на училище;
– като се създадат структури за ромските деца, напуснали училище, с цел те да могат да се 
върнат обратно в клас, да наваксат загубеното време или въпреки това да могат да се запишат 
в професионално обучение или професионални учебни заведения, при облекчени условия;
– като се работи за намаляване на процента на напускащите училище и училището 
продължава да бъде в центъра на съответните общности.
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Крайната цел на проекта е провеждането на подготвително действие за увеличаване на набора 
и обхвата на мерките, което да доведе до създаването на орган на ЕС, чиято задача да бъде 
предприемането на действия за борба със социалното изключване на ромските деца, като се 
има предвид удивителния факт, че тази уязвима група деца не е включена в подготвителното 
действие, стартирано от Европейската комисия.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
В рамките на отделни и некоординирани проекти, на местно или европейско равнище, се изразходват 
значителни ресурси за борба срещу социалното изключване на ромските деца. Въпреки това от 
години процентът на учениците, посещаващи училище, за малцинства като ромите е изключително 
нисък, а процентът на преждевременно напусналите училище продължава да бъде висок. Фактът, че 
ромските деца са изключени от фокуса на подготвителното действие, стартирано от Европейската 
комисия вследствие на искането на Европейския парламент за гаранция за децата, е неприемлив и 
трябва да бъде незабавно коригиран, от което следва необходимостта от настоящия пилотен проект.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5688 === EMPL/5688 ===

Внесено от Tomáš Zdechovský, Комисия по заетост и социални въпроси, Peter Pollák

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 04 03 77 34
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 77 34 1 900 000 950 000 1 900 000 950 000
Резерви

Общо 1 900 000 950 000 1 900 000 950 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект — Модел на социални подходи към настаняването в социални жилища и 
овластяването на ромите: тестване на употребата на иновативни финансови инструменти 
за постигане на по-добри социални резултати

Забележки:
Добавя се следният текст:

За някои групи европейски граждани лишаването от жилище е реалност вече десетилетия 
наред. Ромите са една от малцинствените групи в Европа, които са изправени пред най-високи 
равнища на бедност и социално изключване. Въпреки дългогодишните усилия, включително 
рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г., приведени в 
действие още през 2011 г., справянето със социално-икономическото изключване и 
дискриминацията на ромите все още е непостигната цел.
Досега за изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите до голяма 
степен се разчиташе на безвъзмездни средства от европейските структурни и инвестиционни 
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фондове. За съжаление използването на европейските структурни и инвестиционни фондове се 
ограничава от липсата на политическа ангажираност и капацитет на националните и 
регионалните органи, които отговарят за управлението на тези фондове. До момента рядко се 
използват финансови инструменти, като например заеми и гаранции, за насърчаване на 
социално-икономическото приобщаване на маргинализираните ромски общности.
Това действие е част от усилията на Европейския съюз за:
— подкрепа на социалните иновации и на нови, цялостни подходи за предоставяне на социални 
услуги, оправомощаване на групите в неравностойно положение и прилагане на решения, 
водещи до промени, във връзка с основните социални предизвикателства, и по-специално 
приобщаването на ромите;
— стимулиране на междусекторното сътрудничество и партньорствата за социално 
въздействие (публично-частни партньорства и граждански ангажимент) като нов начин за 
създаване на обществена стойност;
— тестване на използването на нови финансови инструменти и смесена подкрепа (финансови 
инструменти, безвъзмездни средства и изграждане на капацитет) за проекти със значими 
социални външни ефекти;
— дългосрочна подкрепа за развитие на пазара за социални инвестиции и интервенции за 
социално въздействие чрез тестване/усъвършенстване на модел, който би могъл да се прилага в 
цяла Европа, например чрез бъдещата единна инвестиционна програма на ЕС (InvestEU).
Програмата InvestEU би могла да предизвика сериозни промени чрез осигуряване на финансови 
средства за подкрепа на социална инфраструктура (по-специално жилища, здравни и 
образователни институции), социални иновации и схеми за социално въздействие. Следващата 
интегрирана инвестиционна програма на ЕС би могла да предложи значителни възможности 
за постигане на напредък по отношение на приобщаването на ромите.
Обхват на действието:
С това действие ще се разработи модел за жилищно настаняване и подобрени условия на 
живот за избрана група от маргинализирани ромски общности. Целевите бенефициенти 
обикновено живеят в нерегламентирани/незаконни селища в покрайнините на населените 
места и се сблъскват със затруднения при достъпа до възможности за доходи и платена 
заетост, както и до други възможности за приобщаване.
По същество това е многоетапен модел, който включва подготовката (по отношение на 
финансова грамотност, мотивация, подпомагане за намиране на работа и придобиване на 
житейски умения и помощ за строителство) на ромски семейства с цел достъп до жилище и 
самостоятелност.
Следователно дейностите включват:
— осигуряване на обучение по финансови въпроси, помощ за намиране на работа и обучение за 
придобиване на житейски умения за избрани участници в неравностойно положение, които са 
записани в програмата;
— подкрепа за спестовни схеми за всяко семейство, за период от приблизително една година, с 
цел отпускане на кредити за закупуване на строителни материали за нови домове;
— ангажираност на публичните органи за предоставяне на терени за тази инициатива; и 
организиране на обучение за публичните органи, за да могат те да изпълняват и управляват 
програми за приобщаване/премахване на сегрегацията, както и да предоставят социални услуги 
за местната общност;
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При този многоетапен модел ще се експериментира с новаторски подходи, съчетаващи 
финансови инструменти (заеми, гаранции и др.), безвъзмездни средства и помощ за изграждане 
на капацитет.
Пилотният проект ще обхваща различни селища в държавите със значителни ромски 
общности и ще бъде възпроизведен в градска среда (напр. Източна Словакия, Източна Чехия, 
Румъния, Унгария).
Целеви групи на действието:
— маргинализирани ромски семейства, като една от най-изолираните групи в Европа, чиято 
съдба олицетворява едно от най-тежките социални предизвикателства в ЦИЕ и даже в целия 
ЕС;
— публични органи, финансови посредници и социални организации (фондации, доставчици на 
услуги).

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Жилищното настаняване е основен въпрос за ромската общност. Пилотният проект ще проучи как 
иновативните подходи, насочени към постигане на въздействие, могат да улеснят използването на 
финансови инструменти (напр. заеми) за удовлетворяване на специфичните нужди на 
маргинализираните ромски общности във връзка с достъпа до жилищно настаняване. Чрез подкрепа 
за приобщаващо сътрудничество между публични органи, финансови институции, фондации и 
организации на гражданското общество, проектът ще осигури новаторски решения, които могат да 
бъдат възпроизведени и разширени, така че да доведат до по-устойчиви резултати и подобряване на 
социалното благосъстояние в рамките на ЕС.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5689 === EMPL/5689 ===

Внесено от Antonius Manders, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 04 03 77 35
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 77 35 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Резерви

Общо 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Европейска мрежа на възрастните хора
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Забележки:
Добавя се следният текст:

Този пилотен проект ще улесни създаването на европейска мрежа на национални 
представители на възрастните хора, с цел да се улеснят контактите между тях и да им се 
даде възможност да бъдат по-добре представени на равнището на ЕС. Следва да бъде 
подкрепено създаването на секретариат и организирането на годишна конференция, по 
възможност в пленарната зала на Европейския парламент.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
ЕС предоставя значителна подкрепа за подобряване на организацията и представителството на 
младите хора, за да им се даде възможност да оказват влияние върху бъдещето си и да поддържат 
връзка с избраните от тях представители. Възрастните хора в Европа също заслужават подкрепа за 
тази цел. По аналогия с инициативи като Модела на Европейски парламент (МЕП) и Европейския 
младежки парламент – симулации на работата на Европейския парламент, които имат за цел 
повишаване на осведомеността на учениците относно европейското гражданство – предложения от 
този вид са необходими и за възрастните хора, за да могат те да участват пълноценно в политическия 
и социалния живот.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5690 === EMPL/5690 ===

Внесено от France Jamet, Комисия по заетост и социални въпроси, Virginie Joron

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 04 03 77 31
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 77 31 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000
Резерви

Общо 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Нови решения за подпомагане на жертвите на тероризма за тяхното 
възстановяване и завръщане на работа

Забележки:
Добавя се следният текст:

От 2001 г. насам транснационалното измерение на тероризма се увеличи, a тероризмът не 
само причини смъртта на 2 400 души в Европа, но рани, в много случаи сериозно — 8 700 души.
(http://www.lemonde.fr/mmpub/edt/zip/2017/08/18/104415849-
f7f7ac368a0d5cd6222bbe42cafca0b60f5a2365/index.html).
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В резолюцията на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. се посочва, че тези жертви, 
които страдат от посттравматичен стрес и в много случаи са тежко осакатени, формират 
специфична група със свои собствени нужди. Неотдавна Комисията призова за европейска 
инициатива за по-подходяща, мултидисциплинарна и персонализирана поддържаща услуга, 
съответстваща на техните индивидуални нужди.
Жертвите на терористични нападения, които в много случаи са сериозно осакатени, но освен 
това са и психологически белязани от тези атаки поради посттравматичен стрес, 
представляват специфична група със свои собствени нужди. Въпреки че ЕС насърчава 
политика на активно приобщаване на хората с увреждания и поощрява пълноценното им 
участие в обществото, до момента не е разработена конкретна политика за осигуряване на 
заетост за жертвите на тероризма.
Ето защо този пилотен проект цели: 1) да осигури количествено изражение на процента на 
жертвите, загубили работата си в резултат на нападение, и 2) да тества новаторски решения 
за тяхната повторна интеграция на пазара на труда.
Общественото изслушване, проведено на 21 март 2018 г. в специалната комисия за борба с 
тероризма на Европейския парламент, относно жертвите на тероризма, разкри чрез 
свидетелски показания на лица, оцелели при атентати, затрудненията при трудовата 
реинтеграция на лицата, ранени при терористични атаки, по-специално поради физически 
увреждания, но също така и поради психически травми, по-конкретно във връзка с последиците 
от посттравматичен стрес. Тези трудности, в допълнение към преките икономически 
последици, често се преживяват като вторично или дори третично виктимизиране.
Съответно в резолюцията на Европейския парламент от 12 декември 2018 г. относно 
констатациите и препоръките на специалната комисия относно тероризма (2018/2044(INI)) се 
отбелязва следното:
„ДЦ. като има предвид, че смъртните случаи, причинени от терористични нападения, 
разрушават семейства, а много от ранените, оцелели при терористични атаки, страдат от 
увреждания, обезобразяване и загуба на крайниците, коeто изцяло променя живота им, както и 
от психологически проблеми, и че тяхното страдание оказва силно въздействие върху техните 
близки и общността, като същевременно твърде често, след като медийното внимание 
отмине, нуждите на жертвите в дългосрочен план се пренебрегват; като има предвид, че 
състоянието на посттравматичен стрес е важен проблем за общественото здраве в Европа; 
като има предвид, че не съществува обща европейска статистика за въздействието на 
тероризма върху психичното здраве на населението след различните извършени нападения;
ДЧ. като има предвид, че жертвите на тероризъм се намират в много особено положение и 
удовлетворяването на нуждите им е не само правно задължение по силата на 
законодателството на ЕС, на международното и на националното законодателство, но и 
отговорност на цялото общество; като има предвид, че при извършените в последно време 
нападения в ЕС жертвите бяха от голям брой различни държави членки;“
(http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0434_BG.html?redirect)
В допълнение, в доклада на Комисията „Утвърждаване на правата на жертвите: От 
компенсацията за обезщетение — за нова стратегия на ЕС за правата на жертвите 2020—
2025 г.“, публикуван на 12 март 2019 г., се посочва, че „жертвите на определени категории 
престъпления са изправени пред специфични проблеми, които са свързани с вида или 
естеството на престъплението“ и се призовава за „инициативи на ЕС за по-подходящи, 
мултидисциплинарни и по-персонализирани услуги за подкрепа в съответствие с 
индивидуалните нужди на жертвите“.
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/strengthening_victims_rights_-
_from_compensation_to_reparation_rev.pdf)
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Ето защо се предлага разработването на пилотен проект за намиране на нови решения за 
трудова реинтеграция на жертвите на тероризма.
Пилотният проект ще се изпълнява в две групи държави: а) такива, в които тероризмът 
съществува отдавна и е причинил множество жертви (напр. Франция, Испания и Белгия), и б) 
такива, където броят на жертвите на тероризма е по-малък и той е по-скорошно явление 
(напр. Финландия, Швеция, Нидерландия и Германия).
Броят на лицата, които ще бъдат включени в пилотния проект, се оценява на 100 до 200 души.
Този пилотен проект ще трябва да предложи иновативни видове дейности, в допълнение към 
очакваните традиционни дейности:
– психологически консултации за жертвите,
– споделяне на опит от бивши жертви на тероризъм, насилие, пътни или спортни злополуки 
(например, известни личности),
– преквалификация в зависимост от физическото или психическото състояние на лицето и др.,
– персонализирана подкрепа за завръщане на работа.
За този проект се предлагат бюджетни кредити за поети задължения в размер на 1 милион 
евро през 2020 г. Общата му продължителност на изпълнение се оценява на 2 години.
Ще се проведе експеримент в две групи държави: а) Франция, Испания и Белгия (страни, където 
тероризмът е с по-дълга история и е причинил повече жертви); и б) Финландия, Швеция и 
Германия (страни, където тероризмът е причинил по-малък брой жертви и е по-скорошно 
явление). Към една от групите може да бъде добавено и Обединеното кралство, ако 
преговорите във връзка с Брексит позволят това и няма достатъчно доброволци.
Броят на лицата, които ще бъдат включени в пилотния проект, се оценява на 100 до 200 души, 
като минимумът е 30 души. Проектът трябва да включва:
– група от жертви на тероризма без физическо увреждане, но с психически проблеми, които 
оказват влияние върху тяхното положение на пазара на труда,
– група от жертви на тероризма, които временно не са в състояние да работят, поради това, 
че са били жертва на нападение, 
– група от жертви на тероризма, които са били принудени да сменят работата си поради 
физическа неспособност в резултат на нападение спрямо тях.
Организацията, която ще изпълнява проекта, трябва да гарантира контрол върху този проект, 
който да позволява измерване на ефективността на програмата съгласно методологията на 
Европейската сметна палата: логиката на всеки тип интервенция, показателите, приети за 
проследяване на еволюцията на всяко лице, включено в проучването, вниманието от страна на 
трети лица или съответните инвестирани средства.
Предвид огромните средства, отделяни за интеграцията на бежанците (30 000 евро на човек 
според МВФ, https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1602.pdf) в някои държави (Швеция), 
20,5 милиарда евро в Австрия/Германия/Швеция през периода 2015 –2017 г. (проучване от 2017 г. 
на Службата на ЕП за парламентарни изследвания относно интеграцията на бежанците в 
тези държави, представено пред Парламента на 25 април 2018 г.), би било уместно поне за една 
голяма част от жертвите, участващи в проекта, да бъдат отделени подобно количество 
средства (30 000 евро).
Тази подкрепа трябва да бъде предоставена на случаен принцип в началото на проекта, с 
„висока интензивност" (много голяма сума X, в зависимост от броя на участниците) и 
„нормална интензивност“ (сума Y, където Y = X/10).
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Участващите жертви могат да бъдат идентифицирани и поканени от бъдещия център на ЕС 
за експертни познания за жертвите на тероризма, като по този начин се създадат полезни 
взаимодействия между двата пилотни проекта: практически проект по места и център за 
подкрепа на структурите.
Следва да се отбележи, че през април 2019 г. Комисията публикува покана за представяне на 
предложения за създаването на център за обучение на персонал за подкрепа на жертвите, по-
специално що се отнася до правилата за компенсации.
Центърът следва да започне да функционира през втората половина на 2019 г. Той има 
следните основни цели: i) организиране на дейности за обучение и изготвяне на насоки относно 
правилата на ЕС, свързани с жертвите на тероризма, ii) изготвяне на списък с експерти, 
специализиращи във връзка с различни аспекти на подкрепата и помощта за жертвите, iii) 
засилване на сътрудничеството между компетентните органи и службите за подкрепа на 
жертвите (особено при трансгранични случаи) и iv) оценка на необходимостта от създаване на 
координационен център на ЕС за жертвите на тероризма в бъдеще.
Да не се финансира сега проект на местно равнище означава да очакваме следващото голямо 
нападение, без да се погрижим за жертвите и за тяхното завръщане на работа.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
От 2001 г. насам тероризмът е причинил наранявания на 8 700 души в ЕС. Мнозинството от тези 
жертви се дължат на ислямския тероризъм.

За жертвите на тероризма е трудно да се върнат на работа поради преживените от тях 
психологически и физически травми. Наред с преките икономически последици, тези трудности 
често се преживяват като вторично виктимизиране.

Този пилотен проект цели: (1) да направи оценка на процента на жертвите, загубили работата си, и 
(2) да тества иновативни решения за връщане към заетост на 100—200 жертви.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5691 === EMPL/5691 ===

Внесено от Samira Rafaela, Yana Toom, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 15 02 77 29
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

15 02 77 29 600 000 300 000 600 000 300 000
Резерви

Общо 600 000 300 000 600 000 300 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Спортът като инструмент за социално приобщаване на младежи в 
неравностойно положение 
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Забележки:
Добавя се следният текст:

Известно е, че спортът има огромен потенциал като инструмент за социално приобщаване на 
хората. Но често младите хора с неравностоен социално-икономически произход, младежите с 
увреждания или с някакви здравословни проблеми не са в състояние да участват в спортни 
дейности, организирани в техния район. Поради това тези млади хора пропускат 
възможностите, предоставяни от спорта: срещите с хора с различен произход, мотивацията 
за нови възможности в живота, като образование и работа. В някои държави членки 
социалното приобщаване чрез спорта все по-често се разглежда като възможност, а 
подобрения могат да се постигнат лесно чрез свързване на организациите, работещи в тази 
област, и чрез разпространение на най-добри практики.
Следователно настоящият пилотен проект има за цел да насърчава социалното приобщаване 
на младите хора в неравностойно положение чрез конкретни действия и инициативи в 
областта на спорта. Той предвижда създаването на платформа, която ще улеснява 
свързването на организации, развиващи дейност в областта на социалното приобщаване на 
млади хора в неравностойно положение чрез спорт, в рамките на целия ЕС [1], и обмена на най-
добри практики, свързани с проекти и инициативи, насочени към социалното приобщаване на 
младежите в неравностойно положение чрез спорт, чрез организиране на семинари, 
конференции и онлайн инструменти.
Основната част от финансирането по този пилотен проект ще бъде изразходвана за 
конкретни действия и инициативи в областта на спорта, насочени към насърчаване на 
социалното приобщаване на младите хора в неравностойно положение. Остатъкът ще бъде 
използван за създаването на платформата.
[1] Включително териториите, посочени в член 355, параграф 1 от ДФЕС и отвъдморските 
страни и територии (ОСТ)

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Спортът е доказал, че е ефективен инструмент за социалното приобщаване на младите хора в 
неравностойно положение, и по-специално като източник на мотивация за учение и труд. Този 
пилотен проект ще допринесе за социалното приобщаване на младите хора в неравностойно 
положение чрез финансиране на конкретни действия и инициативи и чрез създаване на платформа, 
която ще улесни обмена на най-добри практики между организациите, работещи в областта на 
социалното приобщаване на младежи в неравностойно положение чрез спорт, в целия ЕС.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5693 === EMPL/5693 ===

Внесено от Johan Danielsson, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
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SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 04 03 77 32
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

04 03 77 32 700 000 500 000 700 000 500 000
Резерви

Общо 700 000 500 000 700 000 500 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Ролята на представителите на професионалните съюзи по въпросите на 
здравето и безопасността на работното място и на инспекторатите по труда в контекста на 
една обновена стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд

Забележки:
Добавя се следният текст:

Независимите представители на професионални съюзи по въпросите на здравето и 
безопасността на работното място допринасят за това работните места в Европа да бъдат 
по-безопасни чрез намаляване на нараняванията, подобряване на здравето и промяна на 
културата на безопасност и превенция на работното място. Така например честотата на 
сериозните злополуки на работното място там, където има представители на професионални 
съюзи по въпросите на безопасността и комисии по безопасността е два пъти по-ниска от 
тази на работните места, които не разполагат с такива. Наличието на професионални съюзи 
е от съществено значение. Инспекторатите по труда също играят важна роля, тъй като те 
представляват основният орган за прилагане на нормите в областта на здравето и 
безопасността. Техният обхват и правомощията им обаче варират между различните 
държави и сектори, като „картографирането“ на различията в това отношение може да бъде 
много полезно за допълнително прецизиране на бъдещи законодателни инициативи. 
Съществуват например и други специализирани контролни органи, които имат отговорности в 
конкретни сектори или чиято дейност също оказва въздействие върху прилагането на нормите 
в областта на здравето и безопасността (инспекторати за мините, ядрени инспекторати, 
морски инспекторати, надзор на пазара на работно оборудване и др.) и извършването на 
подобно картографиране би позволило те да бъдат точно идентифицирани, както и да се 
установят видовете взаимодействия помежду им.
В този контекст съществуват два основни компонента за гарантиране на безопасността и 
здравето на работниците и служителите в цяла Европа: добре подготвени и ефективни 
представители на професионални съюзи по въпросите на безопасността и разполагащи с 
достатъчно ресурси инспекторати по труда. И двата са от съществено значение за 
гарантиране на прилагането на цялото законодателство в областта на здравословните и 
безопасни условия на труд. Тъй като срокът на действие на настоящата Стратегическа рамка 
на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд (2014—2020 г.) изтича през следващата 
година, констатациите на един пилотен проект в тази област биха били много ценни за 
разработването на следваща подобна стратегия.
Пилотният проект ще включва:
А) По отношение на подготовката на представители на професионалните съюзи
1/ Картографиране за отразяване на положението във всички държави членки по отношение на 
представителите на професионалните съюзи по въпросите на здравословните и безопасни 
условия на труд и на комисиите, което следва да обхваща следните области:
- ролята им като представители на работниците и служителите при обсъждането с 
работодателя на въпроси, свързани със здравето, безопасността или благосъстоянието, както 



40

и на преговорите с органи, отговарящи за здравето и безопасните условия на труд на 
работното място, или с други контролни органи;
- времето, с което разполагат, за да изпълняват задълженията си като представители по 
въпросите на безопасността;
- ролята им в проучването на опасностите;
- ролята им в разследването на жалби; извършване на проверки на работното място и 
инспектиране на съответните документи;
- ролята им в представянето искания за необходими подобрения;
- ролята им в евентуални комисии по безопасността;
- заплащането, което получават за времето, прекарано в изпълнение на функциите им и 
обучението им;
както и
2/ Проучване на осъществимостта на действие на ЕС за гарантиране на ролята на 
представителите на професионалните съюзи по въпросите на безопасността в посочените по-
горе действия.
Б) По отношение на инспекторатите по труда
Картографиране на инспекторатите по труда, което следва да обхваща следните области:
- брой на различните органи и съгласуваността на действията помежду им;
- участие на социалните партньори в управлението или дейността на инспекторатите по 
труда;
- ресурсите (човешки и финансови), с които разполага всеки инспекторат по труда. 
Адекватност на тези ресурси според социалните партньори, техният произход и органа пред 
който инспекторатът се отчита;
- предизвикателствата, пред които променящите се пазари на труда и бъдещето на труда 
изправят инспекторатите по труда.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Съществуват два ключови компонента за гарантиране на здравето и безопасността на работниците в 
Европа: добре подготвените и ефективни представители на професионални съюзи по въпросите на 
безопасността и разполагащите с необходимите ресурси трудовите инспекторати са от съществено 
значение за гарантиране на прилагането на законодателството в областта на здравословните и 
безопасни условия на труд. Тъй като срокът на действие на настоящата Стратегическа рамка на ЕС за 
здравословни и безопасни условия на труд (2014—2020 г.) изтича през следващата година, 
констатациите на един пилотен проект в тази област биха могли да бъдат изключително ценни за 
разработването на следваща подобна стратегия.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=

Проектоизменение 5694 === EMPL/5694 ===
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Внесено от Evelyn Regner, Комисия по заетост и социални въпроси

-------------------------------
SECTION III — COMMISSION

Добавя се: 33 02 77 17
Бюджет 2019 Проектобюджет 2020 Позиция на Съвета 2020 Разлика Нова сума

Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания Поети 

задължения Плащания Поети 
задължения Плащания

33 02 77 17 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000
Резерви

Общо 1 800 000 900 000 1 800 000 900 000

Бюджетен ред:
Пилотен проект – Експертен център и проучване на ЕС относно самотата

Забележки:
Добавя се следният текст:

Контекст
Научни данни от цял свят сочат, че самотата и липсата на умения за установяване на 
контакти и общуване имат последствия за здравето (физическо и психическо) и социални 
последици, както и въздействие върху трудовия капацитет на хората и сплотеността на 
обществото. Самотата има множество симптоми (напр. вземането на лекарства срещу 
депресия), но първопричините за проблема остават нерешени.
Самотата в ЕС се увеличава. В нашия бързо развиващ се и променящ се свят, в който 
контактите са по-често виртуални, отколкото физически, със застаряването на населението 
и високите изисквания по отношение на уменията на работниците и служителите на 21-ви 
век и социалните предизвикателства, свързани с приобщаването на групи с различен 
(религиозен) произход, все по-голям брой хора се чувстват изоставени. В държавите, в които са 
били проведени изследвания за самотата, около 80% от хората заявяват, че се чувстват 
самотни от време на време, а стабилен дял от 10–13% се чувстват постоянно самотни. 
Самотата се среща във всяка възрастова група, в по-голяма степен при мъжете, отколкото 
при жените. Проучванията показват, че социалните медии не водят до по-добра свързаност, 
по-скоро обратното. Някои страни от ЕС имат активна политика за борба със самотата на 
национално, регионално или местно равнище. Множество инициативи бяха стартирани в 
рамките на благотворителни/телефонни проекти като предлагане на жилища за смесени 
възрастови групи и срещи между възрастни хора в домашни условия. Ирландия, например, има 
национален план за справяне със самотата.
Проектът
Този пилотен проект има за цел извършването на проучване и сравнение на настоящите 
национални и регионални политики за борба със самотата и създаването на европейски 
експертен център за проучване на първопричините за самотата и съответните решения, 
подкрепящ създателите на политики при въвеждането на успешни политики, както и 
съответните организации чрез осигуряване на европейска мрежа в подкрепа на засегнатите 
хора и пряко свързване с местни и регионални инициативи.
Проектът е разделен на четири етапа:
1) В рамките на първия етап ще се извърши преглед на проучванията относно самотата и 
инициативите, свързани с нея, на местно, регионално и (интер)национално равнище, както 
частни, така и публични. По време на този етап инициативите, свързани със самотата, ще 
бъдат категоризирани като образователни (програми или курсове по общуване, групи за 
взаимопомощ), обществени (услуги за телефонни разговори и посещения, организирани понякога 
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от църкви/религиозни общности), съвместно настаняване/градоустройство (съжителство на 
хора от различни поколения) и инициативи, свързани с приобщаването и здравната политика. 
Накрая тези инициативи ще бъдат анализирани, за да се прецени до каква степен и в кои 
конкретни области те са подходящи за облекчаване на самотата или за предотвратяването ѝ.
2) Вторият етап ще обедини всички тези инициативи в лесно достъпна, удобна за ползване 
платформа, която ще оказва пряка подкрепа на заинтересованите страни и засегнатите хора 
и ще предоставя информация относно пътни карти за облекчаване на самотата. Въз основа на 
резултатите от първия етап ще се изготви предложение за експертен център по свързани със 
самотата проекти.
3) Третият етап ще събере участниците и заинтересованите страни, работещи по въпросите 
на самотата („пациенти“, организации, съюзи, благотворителни/доброволчески организации, 
лица, разработващи политиките, социални новатори). Провеждането на среща на високо 
равнище ще предостави възможност за обсъждане на 
аспектите/първопричините/симптомите на самотата и различни фази и профили на 
самотата (възрастови групи, пол, култура, местоживеене), за да се определи къде и кога започва 
самотата, както и да се обсъди ролята на социалните медии и цифровизацията. Срещата на 
високо равнище може да постави началото на създаването на експертния център, както и да 
разкрие възможности за придаване на по-голяма видимост на проблема, свързвайки всички 
участници и заинтересовани страни и предоставяйки основа за регистриране на политически 
инициативи за борба със самотата, определяйки проектите, които да бъдат подкрепени на 
равнището на ЕС, и свързвайки темата със съществуващи инициативи в рамките на ЕС, като 
Европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора 
и остаряването в добро здраве, Интелигентни градове и общности и Стратегията за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
4) Четвъртият етап ще се състои от последващи мерки на равнището на ЕС и ще включва 
разработването на всеобхватна стратегия за борба със самотата и за подобряване на 
социалното сближаване въз основа на резултатите от втория етап. Ще бъде направен ясен 
обзор на фокус групите и най-ефективните мерки, краткосрочните и дългосрочните цели, 
както и преглед на групите от заинтересовани страни.
Ще бъдат разработени препоръки за това как да се започне европейска програма за борба със 
самотата с акцент върху превенцията и тези препоръки ще се основават на най-добрите 
практики от държавите членки.

Правно основание:
Добавя се следният текст:

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

Обосновка:
Самотата е социално явление, което засяга все по-голям брой граждани в ЕС, простиращо се отвъд 
националните граници, възрастовите групи и пола. Все по-голям брой хора се чувстват изоставени в 
резултат на растящото социално отчуждение, все по-честото използване на социалните медии и 
развитието на цифровизацията и автоматизацията. Това от своя страна има последици за здравето на 
хората, а изолацията на все по-голям брой лица и групи от хора представлява нарастваща заплаха за 
сигурността на едно приобщаващо общество, което има последици на европейско и национално 
равнище.


