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Изменение  1 

Серхио Гутиерес Прието 

 

Проект на становище 

Параграф 1 

 

Проект на становище Изменение 

1. припомня, че растежът е 

ключът към повече работни места и 

по-голямо благоденствие и че е 

необходимо структурните фондове да 

бъдат насочвани по-ефективно към 

стимулиране на растежа; 

1. припомня, че устойчивият 

растеж и инвестициите са ключови 

фактори за създаване на качествени 
работни места и за повишаване на 

благоденствието за всички, и че е 

необходимо структурните и 

инвестиционни фондове да бъдат 

насочвани по-ефективно към 

стимулиране на приобщаващия 

растеж, намаляване на 

неравенствата и засилване на 

социалното сближаване във 

възходяща посока; изтъква, в тази 

връзка, че бюджетът на ЕС следва да 

допринася финансово за постигането 

на целите на стратегията 

„Европа 2020“ в социалната област и 

в областта на заетостта; 

Or. en 

 

Изменение  2 

Джийн Ламбърт 

 

Проект на становище 

Параграф 1 

 

Проект на становище Изменение 

1. припомня, че растежът е 

ключът към повече работни места и по-

голямо благоденствие и че е 

необходимо структурните фондове да 

бъдат насочвани по-ефективно към 

стимулиране на растежа; 

1. припомня, че устойчивият 

растеж на реалната икономика може 

да бъде ключът към повече работни 

места и по-голямо благоденствие; 

припомня, че е необходимо 

структурните фондове да бъдат 

насочвани по-ефективно към 

намаляване на неравенствата и 

подобряване на териториалното и 

социалното сближаване, в 
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съответствие с член 174 от ДФЕС; 

Or. en 

 

Изменение  3 

Мариан Харкин 

 

Проект на становище 

Параграф 1 

 

Проект на становище Изменение 

1. припомня, че растежът е ключът 

към повече работни места и по-голямо 

благоденствие и че е необходимо 

структурните фондове да бъдат 

насочвани по-ефективно към 

стимулиране на растежа; 

1. припомня, че растежът е ключът 

към повече работни места и по-голямо 

благоденствие и че е необходимо 

структурните фондове да бъдат 

насочвани по-ефективно към 

стимулиране на интелигентния, 

устойчив и приобщаващ растеж; 

Or. en 

 

Изменение  4 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен, Мара Бицото 

 

Проект на становище 

Параграф 1 

 

Проект на становище Изменение 

1. припомня, че растежът е ключът 

към повече работни места и по-голямо 

благоденствие и че е необходимо 

структурните фондове да бъдат 

насочвани по-ефективно към 

стимулиране на растежа; 

1. припомня, че растежът е ключът 

към повече работни места и по-голямо 

благоденствие и че е необходимо 

структурните фондове да бъдат 

насочвани по-ефективно към 

стимулиране на растежа; настоява, в 

този контекст, средствата, 

разпределени за проекти, чиято 

неефикасност е била доказана, да 

бъдат прекратени и преразпределени; 

Or. fr 
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Изменение  5 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Проект на становище 

Параграф 2 

 

Проект на становище Изменение 

2. отбелязва предлаганото от 

Комисията цялостно увеличение в 

сравнение с предходната година на 

бюджетните кредити по функция 1 – 

Интелигентен и приобщаващ растеж 

(+2,5 % в бюджетни кредити за поети 

задължения и +18,3 % в бюджетни 

кредити за плащания); отбелязва освен 

това пропорционално по-високите 

увеличения по функция 1б – 

Икономическо, социално и 

териториално сближаване (+ +2,4 % в 

бюджетни кредити за поети задължения 

и + +25,7 % в бюджетни кредити за 

плащания); 

2. отбелязва предлаганото от 

Комисията цялостно увеличение в 

сравнение с предходната година на 

бюджетните кредити по функция 1 – 

Интелигентен и приобщаващ растеж 

(+2,5 % в бюджетни кредити за поети 

задължения и +18,3 % в бюджетни 

кредити за плащания); отбелязва освен 

това пропорционално по-високите 

увеличения по функция 1б – 

Икономическо, социално и 

териториално сближаване (+ +2,4 % в 

бюджетни кредити за поети задължения 

и + +25,7 % в бюджетни кредити за 

плащания); изразява загриженост във 

връзка с постоянното увеличение на 

бюджетите на тези „вливания на 

средства“, които не помагат за 

подобряване на ситуацията в 

държавите членки, при това въпреки 

инвестираните милиарди; задава си 

въпроси относно продължаването на 

увеличението на тези бюджетни 

линии, при положение че предходните 

инвестиции така и не са дали 

резултати; 

Or. fr 

 

Изменение  6 

Серхио Гутиерес Прието 

 

Проект на становище 

Параграф 2 

 

Проект на становище Изменение 

2. отбелязва предлаганото от 

Комисията цялостно увеличение в 

2. отбелязва предлаганото от 

Комисията цялостно увеличение в 
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сравнение с предходната година на 

бюджетните кредити по функция 1 – 

Интелигентен и приобщаващ растеж 

(+ 2,5% в бюджетни кредити за поети 

задължения и + 18,3% в бюджетни 

кредити за плащания); отбелязва освен 

това пропорционално по-високите 

увеличения по функция 1б – 

Икономическо, социално и 

териториално сближаване (+ 2,4% в 

бюджетни кредити за поети задължения 

и + 25,7% в бюджетни кредити за 

плащания); 

сравнение с предходната година на 

бюджетните кредити по функция 1 – 

Интелигентен и приобщаващ растеж 

(+ 2,5% в бюджетни кредити за поети 

задължения и + 18,3% в бюджетни 

кредити за плащания); отбелязва освен 

това пропорционално по-високите 

увеличения по функция 1б – 

Икономическо, социално и 

териториално сближаване (+ 2,4% в 

бюджетни кредити за поети задължения 

и + 25,7% в бюджетни кредити за 

плащания); въпреки това изразява 

загриженост относно намаляването 

на бюджетни кредити за поети 

задължения за глава „Трудова 

заетост, социални въпроси и 

приобщаване“ с 8,85%; 

Or. en 

 

Изменение  7 

Улрике Требезиус 

 

Проект на становище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проект на становище Изменение 

 2a. подчертава, че тези 

допълнителни ресурси не трябва да 

нарушават принципа на 

субсидиарност, да изтласкват 

частните инвестиции или да 

заместват националните мерки;  

Or. en 

 

Изменение  8 

Серхио Гутиерес Прието 

 

Проект на становище 

Параграф 2a (нов) 
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Проект на становище Изменение 

 2a. изразява съжаление във връзка с 

всички допълнителни съкращения, 

направени от Европейския съвет в 

глава „Трудова заетост, социални 

въпроси и приобщаване“; 

Or. en 

 

Изменение  9 

Серхио Гутиерес Прието 

 

Проект на становище 

Параграф 2 б (нов) 

 

Проект на становище Изменение 

 2б. отново посочва, че промени, 

които намаляват бюджетното 

планиране за трудова заетост, 

социални въпроси и приобщаване, 

трябва да се отхвърлят и че трябва 

да се намери правилният баланс 

между бюджетните кредити за 

поети задължения и бюджетните 

кредити за плащания, за да могат 

тези политики да реализират пълния 

си потенциал; 

Or. en 

 

Изменение  10 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен, Мара Бицото 

 

Проект на становище 

Параграф 3 

 

Проект на становище Изменение 

3. подчертава, че бюджетът за 

2018 г. трябва да играе ключова роля в 

увеличаването на приноса на Съюза за 

растежа и създаването на работни места 

3. подчертава, че нарастващите 

неравенства и безработицата в 

държавите членки показват ясно, че 

ЕС и неговите политики не са 
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в Съюза; благоприятствали развитието, а по-

скоро упадъка на социалните права, 

обезценяването на труда, бедността 

и социалната несигурност; припомня, 

че държавите членки имат основен 

принос за растежа и създаването на 

работни места в Съюза и че поради 

тази причина те трябва да са 

свободни да въвеждат антициклични 

икономически политики, за да 

защитят покупателната способност 

на заетите лица, да стимулират 

вътрешното търсене и да създадат 

достойни работни места; 

Or. fr 

 

Изменение  11 

Джийн Ламбърт 

 

Проект на становище 

Параграф 3 

 

Проект на становище Изменение 

3. подчертава, че бюджетът за 

2018 г. трябва да играе ключова роля в 

увеличаването на приноса на Съюза за 

растежа и създаването на работни 

места в Съюза; 

3. подчертава, че бюджетът за 

2018 г. трябва да играе ключова роля в 

увеличаването на приноса на Съюза за 

намаляването на неравенствата и 

създаването на работни места в Съюза; 

Or. en 

 

Изменение  12 

Серхио Гутиерес Прието 

 

Проект на становище 

Параграф 3 

 

Проект на становище Изменение 

3. подчертава, че бюджетът за 

2018 г. трябва да играе ключова роля в 

увеличаването на приноса на Съюза за 

растежа и създаването на работни места 

3. подчертава, че бюджетът за 

2018 г. трябва да играе ключова роля в 

увеличаването на приноса на Съюза за 

растежа и създаването на работни места 
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в Съюза; в Съюза със силен акцент върху най-

отдалечените от пазара на труда 

лица, като например дълготрайно 

безработните, възрастните, 

незаетите с работа, учене или 

обучение, работещите бедни, 

изправените пред детска бедност; 

ето защо отново изразява призива си 

за цялостното изпълнение на 

бюджетните линии, отделени за 

заетост и социални въпроси; 

Or. en 

 

Изменение  13 

Дирдре Клун 

 

Проект на становище 

Параграф 3 

 

Проект на становище Изменение 

3. подчертава, че бюджетът за 

2018 г. трябва да играе ключова роля в 

увеличаването на приноса на Съюза за 

растежа и създаването на работни места 

в Съюза; 

3. подчертава, че бюджетът за 

2018 г. трябва да играе ключова роля в 

увеличаването на приноса на Съюза за 

растежа и създаването на работни места 

в Съюза, особено при борбата с 

безработицата сред лицата, които са 

най-отдалечени от пазара на труда; 

Or. en 

 

Изменение  14 

Хайнц К. Бекер 

 

Проект на становище 

Параграф 3 a (нов) 

 

Проект на становище Изменение 

 3a. припомня, че в Европа има 

2 милиона социални предприятия, 

които осигуряват работни места за 

14,5 милиона души и се стремят да 

имат социално, обществено или 
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екологично въздействие за общия 

интерес; посочва, че те допринасят 

за заетостта, социалното 

сближаване, регионалното развитие и 

развитието на селските райони, 

опазването на околната среда, 

защитата на потребителите, 

селскостопанското развитие на 

трети държави и политиките за 

социална сигурност в Европа; 

призовава Комисията да изготви 

подходящо финансиран европейски 

план за действие, който да насърчи 

социалните предприятия в Европа и 

да стимулира социалните иновации; 

припомня, че социалните 

предприятия срещат трудности при 

намирането на правилните 

възможности за финансиране поради 

липсата на разбиране относно 

техния начин на функциониране и 

малките им размери; изтъква 

значението на подходящо 

финансиране чрез Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията и малките и 

средните предприятия (COSME), 

Европейския социален фонд (ЕСФ) и 

Европейския фонд за регионално 

развитие (ЕФРР); 

Or. en 

 

Изменение  15 

Улрике Требезиус 

 

Проект на становище 

Параграф 4 

 

Проект на становище Изменение 

4. припомня, че равнищата на 

младежката безработица в Съюза 

продължават да са много високи и че 

положението на безработните млади 

хора, по-конкретно незаетите с работа, 

учене или обучение (NEETS), е особено 

4. припомня, че равнищата на 

младежката безработица в Съюза 

продължават да са много високи и че 

положението на безработните млади 

хора, по-конкретно незаетите с работа, 

учене или обучение (NEETS), е особено 
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обезпокоително; подчертава, че за да 

се намери решение на този въпрос, е 

изключително важно да се гарантира 

достатъчно и навременно 

финансиране на схемите на гаранция 

за младежта чрез инициативата за 

младежка заетост (ИМЗ) и 

Европейския социален фонд; 

обезпокоително; изтъква, в този 

контекст, че държавите членки са 

тези, които могат да предприемат 

мерки в тази връзка, понеже те са 

най-близо до проблема; счита, че, чрез 

последователно спазване на принципа 

на субсидиарност и повишена 

ефективност, могат да бъдат 

постигнати значителни икономии, 

без да е необходим по-голям принос от 

страна на държавите членки; 

Or. en 

 

Изменение  16 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен, Мара Бицото 

 

Проект на становище 

Параграф 4 

 

Проект на становище Изменение 

4. припомня, че равнищата на 

младежката безработица в Съюза 

продължават да са много високи и че 

положението на безработните млади 

хора, по-конкретно незаетите с работа, 

учене или обучение (NEETS), е особено 

обезпокоително; подчертава, че за да 

се намери решение на този въпрос, е 

изключително важно да се гарантира 

достатъчно и навременно 

финансиране на схемите на гаранция 

за младежта чрез инициативата за 

младежка заетост (ИМЗ) и 

Европейския социален фонд; 

4. припомня, че равнищата на 

младежката безработица в Съюза 

продължават да са много високи и че 

положението на безработните млади 

хора, по-конкретно незаетите с работа, 

учене или обучение (NEETS), е особено 

обезпокоително, и то въпреки всички 

европейски политики и стратегии, 

които се прилагат понастоящем; 

отбелязва доклада на Сметната 

палата, който поставя под въпрос 

ефективността на инициативата за 

младежка заетост, която очевидно 

не е дала очакваните резултати по 

отношение на създаването на 

работни места и приобщаването на 

младите; призовава за слагане на край 

на тази инициатива и за 

пренасочване на фондовете; 

Or. fr 
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Изменение  17 

Мариан Харкин 

 

Проект на становище 

Параграф 4 

 

Проект на становище Изменение 

4. припомня, че равнищата на 

младежката безработица в Съюза 

продължават да са много високи и че 

положението на безработните млади 

хора, по-конкретно незаетите с работа, 

учене или обучение (NEETS), е особено 

обезпокоително; подчертава, че за да се 

намери решение на този въпрос, е 

изключително важно да се гарантира 

достатъчно и навременно финансиране 

на схемите на гаранция за младежта 

чрез инициативата за младежка заетост 

(ИМЗ) и Европейския социален фонд; 

4. припомня, че равнищата на 

младежката безработица в Съюза 

продължават да са неприемливо високи 

и че положението на безработните 

млади хора, по-конкретно незаетите с 

работа, учене или обучение (NEETS), е 

особено обезпокоително; подчертава, че 

за да се намери решение на този въпрос, 

е изключително важно да се гарантира 

достатъчно и навременно финансиране 

на схемите на гаранция за младежта 

чрез инициативата за младежка заетост 

(ИМЗ) и Европейския социален фонд; 

посочва, в тази връзка, значението на 

постигнатото споразумение за ново 

финансиране в размер на 500 милиона 

евро за инициативата за младежка 

заетост (ИМЗ) за 2017 г.; 

Or. en 

 

Изменение  18 

Серхио Гутиерес Прието 

 

Проект на становище 

Параграф 4 

 

Проект на становище Изменение 

4. припомня, че равнищата на 

младежката безработица в Съюза 

продължават да са много високи и че 

положението на безработните млади 

хора, по-конкретно незаетите с работа, 

учене или обучение (NEETS), е особено 

обезпокоително; подчертава, че за да се 

намери решение на този въпрос, е 

изключително важно да се гарантира 

достатъчно и навременно финансиране 

4. припомня, че равнищата на 

младежката безработица в Съюза 

продължават да са много високи и че 

положението на безработните млади 

хора, по-конкретно незаетите с работа, 

учене или обучение (NEETS), е особено 

обезпокоително; подчертава, че за да се 

намери решение на този въпрос, е 

изключително важно да се гарантира 

достатъчно и навременно финансиране 
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на схемите на гаранция за младежта 

чрез инициативата за младежка заетост 

(ИМЗ) и Европейския социален фонд; 

на схемите на гаранция за младежта 

чрез инициативата за младежка заетост 

(ИМЗ) и Европейския социален фонд; 

изтъква в тази връзка 

необходимостта от това този 

инструмент да бъде подходящо и 

навременно финансиран и отбелязва 

със загриженост изявлението на 

Сметната палата, че не е възможно 

да се обърне внимание на всички 

NEETS единствено със средства от 

бюджета на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  19 

Улрике Требезиус 

 

Проект на становище 

Параграф 5 

 

Проект на становище Изменение 

5. припомня колко е важно да се 

осигури финансиране в размер на най-

малко 700 милиона евро за ИМЗ за 

периода 2018 – 2020 г., както беше 

договорено в рамките на междинното 

преразглеждане на МФР, което да 

бъде разделено между 2018, 2019 и 

2020 г. на 3 равни вноски от 233,33 

милиона евро, както е отразено в 

проектобюджета за 2018 г.; призовава 

също така за разпределянето на 

достатъчно бюджетни кредити за 

плащания, за да се обезпечи 

правилното изпълнение на ИМЗ; 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  20 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен, Мара Бицото 

 

Проект на становище 

Параграф 5 



 

PE608.139v02-00 14/28 AM\1131880BG.docx 

BG 

 

Проект на становище Изменение 

5. припомня колко е важно да се 

осигури финансиране в размер на най-

малко 700 милиона евро за ИМЗ за 

периода 2018 – 2020 г., както беше 

договорено в рамките на междинното 

преразглеждане на МФР, което да 

бъде разделено между 2018, 2019 и 

2020 г. на 3 равни вноски от 233,33 

милиона евро, както е отразено в 

проектобюджета за 2018 г.; призовава 

също така за разпределянето на 

достатъчно бюджетни кредити за 

плащания, за да се обезпечи 

правилното изпълнение на ИМЗ; 

5. противопоставя се на 

финансирането в размер на най-малко 

700 милиона евро за ИМЗ за периода 

2018 – 2020 г.; 

Or. fr 

 

Изменение  21 

Джийн Ламбърт 

 

Проект на становище 

Параграф 5 

 

Проект на становище Изменение 

5. припомня колко е важно да се 

осигури финансиране в размер на най-

малко 700 милиона евро за ИМЗ за 

периода 2018 – 2020 г., както беше 

договорено в рамките на междинното 

преразглеждане на МФР, което да бъде 

разделено между 2018, 2019 и 2020 г. на 

3 равни вноски от 233,33 милиона евро, 

както е отразено в проектобюджета за 

2018 г.; призовава също така за 

разпределянето на достатъчно 

бюджетни кредити за плащания, за да се 

обезпечи правилното изпълнение на 

ИМЗ; 

5. припомня колко е важно да се 

осигури допълнително финансиране в 

размер на най-малко 700 милиона евро 

за ИМЗ за периода 2018 – 2020 г., както 

беше договорено в рамките на 

междинното преразглеждане на МФР, 

което да бъде разделено между 2018, 

2019 и 2020 г. на 3 равни вноски от 

233,33 милиона евро, както е отразено в 

проектобюджета за 2018 г.; призовава 

също така за разпределянето на 

достатъчно бюджетни кредити за 

плащания, за да се обезпечи правилното 

изпълнение на ИМЗ; припомня, че 

Сметната палата е подчертала, че не 

е възможно да се обърне внимание на 

всички NEETS единствено със 

средства от бюджета на ЕС; ето 

защо отправя искане за сума, 
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надвишаваща предвидените 700 

милиона евро, така че да бъде 

направено по-голямо усилие за 

справяне с младежката безработица в 

ЕС; 

 

Or. en 

 

Изменение  22 

Хайнц К. Бекер 

 

Проект на становище 

Параграф 5 а (нов) 

 

Проект на становище Изменение 

 5a. припомня, че равнищата на 

безработица, по-специално на 

дълготрайна безработица при хората 

над 50 години, са много високи; 

подчертава, че безработицата и 

неактивността могат да доведат до 

социално изключване, да повишат 

риска от бедност, както и риска от 

развитие на болести; изтъква, че е 

необходим специален бюджет за 

своевременно справяне с този 

проблем, като например ИМЗ, с цел да 

се насърчат ученето през целия 

живот и инициативите за 

преквалификация, както и по-

нататъшни мерки чрез публични и 

частни служби за заетост, които да 

подобряват знанията и уменията и да 

помагат за задържането на старите 

служители на работните им места; 

Or. en 

 

Изменение  23 

Хайнц К. Бекер 

 

Проект на становище 

Параграф 5 б (нов) 
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Проект на становище Изменение 

 5б. припомня, че Европейският 

портал за професионална мобилност 

(EURES) е важен инструмент 

едновременно за повишаване на 

трудовата мобилност и за справяне с 

безработицата и недостига на 

квалифицирани работници в Европа; 

отбелязва, въпреки това, че нивото на 

информираност относно EURES е все 

още твърде ниско; отбелязва, че 

достатъчното и навременно 

финансиране чрез Програмата на 

Европейския съюз за заетост и 

социални иновации (EaSI) е важно с 

цел финансиране на кампании за 

финансова информираност в Европа; 

Or. en 

 

Изменение  24 

Улрике Требезиус 

 

Проект на становище 

Параграф 6 

 

Проект на становище Изменение 

6. подчертава значението на 

достатъчното финансиране и 

доброто бюджетно управление на 

програмите в рамките на 

многогодишната финансова рамка за 

периода 2014 – 2020 г., които имат за 

цел борба с безработицата, 

бедността и социалното изключване, 

като ИМЗ, Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията 

(ЕФПГ), различните оси на 

Програмата за заетост и социални 

иновации (EaSI) и Фонда за 

европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица (FEAD); 

приветства предложените 

увеличения за ЕФПГ (+2% в 

заличава се 
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бюджетни кредити за поети 

задължения) и FEAD (+1,9% в 

бюджетни кредити за поети 

задължения); 

Or. en 

 

Изменение  25 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен 

 

Проект на становище 

Параграф 6 

 

Проект на становище Изменение 

6. подчертава значението на 

достатъчното финансиране и 

доброто бюджетно управление на 

програмите в рамките на 

многогодишната финансова рамка за 

периода 2014 – 2020 г., които имат за 

цел борба с безработицата, 

бедността и социалното изключване, 

като ИМЗ, Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията 

(ЕФПГ), различните оси на Програмата 

за заетост и социални иновации (EaSI) и 

Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица (FEAD); 

приветства предложените 

увеличения за ЕФПГ (+2 % в 

бюджетни кредити за поети 

задължения) и FEAD (+1,9 % в 

бюджетни кредити за поети 

задължения); 

6. изразява загриженост във 

връзка с постоянно нарастващия брой 

програми за борба с безработицата, 

бедността и социалното изключване, 

въвеждани от Европейския съюз; 

подчертава, че някои от тези 

фондове, сред които ИМЗ, са се 

доказали като неефективни, че други, 

като например Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията 

(ЕФПГ), са въведени с цел да 

подкрепят онези, които са загубили 

работните си места в резултат на 

глобализацията и пагубните 

търговски политики на ЕС, и че други, 

на последно място, като например 

различните оси на Програмата за 

заетост и социални иновации (EaSI) или 

Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица (FEAD), са 

пренасочени от първоначалните си 

цели към подкрепа за мигрантите и 

други групи в неравностойно 

положение; 

Or. fr 

 

Изменение  26 

Серхио Гутиерес Прието 
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Проект на становище 

Параграф 6 

 

Проект на становище Изменение 

6. подчертава значението на 

достатъчното финансиране и доброто 

бюджетно управление на програмите в 

рамките на многогодишната финансова 

рамка за периода 2014 – 2020 г., които 

имат за цел борба с безработицата, 

бедността и социалното изключване, 

като ИМЗ, Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията 

(ЕФПГ), различните оси на Програмата 

за заетост и социални иновации (EaSI) и 

Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица (FEAD); 

приветства предложените увеличения за 

ЕФПГ (+2% в бюджетни кредити за 

поети задължения) и FEAD (+1,9% в 

бюджетни кредити за поети 

задължения); 

6. подчертава значението на 

подходящото финансиране и доброто 

бюджетно управление на програмите в 

рамките на многогодишната финансова 

рамка за периода 2014 – 2020 г., които 

имат за цел борба с безработицата, 

бедността и социалното изключване, 

като ЕСФ, ИМЗ, Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията 

(ЕФПГ), различните оси на Програмата 

за заетост и социални иновации (EaSI) и 

Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица (FEAD); 

приветства предложените увеличения за 

ЕФПГ (+2% в бюджетни кредити за 

поети задължения) и FEAD (+1,9% в 

бюджетни кредити за поети 

задължения); въпреки това изразява 

опасенията си относно 

предложеното намаляване на 

бюджетните кредити за поети 

задължения за FEAD (-9,07%); 

Or. en 

 

Изменение  27 

Дирдре Клун 

 

Проект на становище 

Параграф 6 

 

Проект на становище Изменение 

6. подчертава значението на 

достатъчното финансиране и доброто 

бюджетно управление на програмите в 

рамките на многогодишната финансова 

рамка за периода 2014 – 2020 г., които 

имат за цел борба с безработицата, 

бедността и социалното изключване, 

като ИМЗ, Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията 

6. подчертава значението на 

достатъчното финансиране и доброто 

бюджетно управление на програмите в 

рамките на многогодишната финансова 

рамка за периода 2014 – 2020 г., които 

имат за цел борба с безработицата, 

бедността и социалното изключване, 

като ИМЗ, Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията 
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(ЕФПГ), различните оси на Програмата 

за заетост и социални иновации (EaSI) и 

Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица (FEAD); 

приветства предложените увеличения за 

ЕФПГ (+2% в бюджетни кредити за 

поети задължения) и FEAD (+1,9% в 

бюджетни кредити за поети 

задължения); 

(ЕФПГ), различните оси на Програмата 

за заетост и социални иновации (EaSI) и 

Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица (FEAD); 

приветства предложените увеличения за 

ЕФПГ (+2% годишно увеличение в 

бюджетни кредити за поети задължения 

от максималната стойност, която е 

на разположение за този фонд) и 

FEAD (+1,9% в бюджетни кредити за 

поети задължения); 

Or. en 

 

Изменение  28 

Мариан Харкин 

 

Проект на становище 

Параграф 6 

 

Проект на становище Изменение 

6. подчертава значението на 

достатъчното финансиране и доброто 

бюджетно управление на програмите в 

рамките на многогодишната финансова 

рамка за периода 2014 – 2020 г., които 

имат за цел борба с безработицата, 

бедността и социалното изключване, 

като ИМЗ, Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията 

(ЕФПГ), различните оси на Програмата 

за заетост и социални иновации (EaSI) и 

Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица (FEAD); 

приветства предложените увеличения за 

ЕФПГ (+2% в бюджетни кредити за 

поети задължения) и FEAD (+1,9% в 

бюджетни кредити за поети 

задължения); 

6. подчертава значението на 

достатъчното финансиране и доброто 

бюджетно управление на програмите в 

рамките на многогодишната финансова 

рамка за периода 2014 – 2020 г., които 

имат за цел борба с безработицата, 

бедността и социалното изключване, 

като ИМЗ, Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията 

(ЕФПГ), различните оси на Програмата 

за заетост и социални иновации (EaSI) и 

Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица (FEAD); 

приветства предложените увеличения за 

ЕФПГ (+2% в бюджетни кредити за 

поети задължения) и FEAD (+1,9% в 

бюджетни кредити за поети 

задължения); въпреки това изразява 

съжаление относно предложеното 

значително съкращение с 40 милиона 

евро на бюджетни кредити за поети 

задължения за FEAD, в допълнение 

към съкращението на разходите в 

негова подкрепа; 
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Or. en 

 

Изменение  29 

Серхио Гутиерес Прието 

 

Проект на становище 

Параграф 6 a (нов) 

 

Проект на становище Изменение 

 6a. отново призовава да се 

гарантират подходящи бюджетни 

кредити за поети задължения и 

особено бюджетни кредити за 

плащания в бюджета за 2018 г. за 

Европейския социален фонд предвид 

факта, че ЕСФ навлиза в период на 

интензивно изпълнение и заявките за 

плащания от страна на държавите 

членки ще се увеличат; 

Or. en 

 

Изменение  30 

Серхио Гутиерес Прието 

 

Проект на становище 

Параграф 6 б (нов) 

 

Проект на становище Изменение 

 6б. заявява, че социалният диалог е 

ключов инструмент за гарантиране 

на устойчив растеж, подобряване на 

условията на труд, постигане на по-

голямо сближаване и балансиране 

между конкурентоспособността и 

справедливостта; ето защо изразява 

съжаление по отношение на 

направените от Европейския съвет 

съкращения по линиите за 

колективно трудово правоотношение 

и социален диалог и информация, и за 

консултации и участие на 

представители на предприятия; 



 

AM\1131880BG.docx 21/28 PE608.139v02-00 

 BG 

Or. en 

 

Изменение  31 

Серхио Гутиерес Прието 

 

Проект на становище 

Параграф 6 в (нов) 

 

Проект на становище Изменение 

 6в. изразява силна загриженост 

относно намерението на Комисията 

да приложи Европейския корпус за 

солидарност чрез включването му във 

вече съществуващи програми и 

фондове, по-специално програмите 

„Еразъм+“ и „Европа за гражданите“, 

ЕСФ и Програмата на Европейския 

съюз за заетост и социални иновации; 

припомня, че Парламентът, като 

съзаконодател по програми на ЕС и 

бюджетен орган, се противопоставя 

на пренасочването на средства от 

приоритетните програми, и често не 

разполага с достатъчно средства за 

финансирането на основни действия 

и финансиране на нови инициативи в 

областта на политиките; 

Or. en 

 

Изменение  32 

Улрике Требезиус 

 

Проект на становище 

Параграф 7 

 

Проект на становище Изменение 

7. приветства финансирането в 

размер на 72,8 милиона евро, 

предложено от Комисията за 

Европейския корпус за солидарност 

(бюджетните кредити следва да се 

впишат в резерв до момента на 

7. критикува финансирането в 

размер на 72,8 милиона евро, 

предложено от Комисията за 

Европейския корпус за солидарност, 

като се има предвид, че към 

настоящия момент млади хора из 
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приемането на основния акт от 

законодателя), при което 2,5 милиона 

евро ще бъдат предоставени през 

2018 г. от оста „Прогрес“ на EaSI; 

цяла Европа изразяват 

солидарността си в разнородни 

проекти, включително в 

Европейската доброволческа служба; 

повтаря, че това повдига също и 

въпроса дали всъщност Европейският 

съюз предприема действия срещу 

високия процент на младежката 

безработица в някои държави, или 

просто създава още възможности за 

лицата, които търсят работа и за 

младите хора да започват стажове; 

Or. en 

 

Изменение  33 

Доминик Мартен, Жоел Мeлен, Мара Бицото 

 

Проект на становище 

Параграф 7 

 

Проект на становище Изменение 

7. приветства финансирането в 

размер на 72,8 милиона евро, 

предложено от Комисията за 

Европейския корпус за солидарност 

(бюджетните кредити следва да се 

впишат в резерв до момента на 

приемането на основния акт от 

законодателя), при което 2,5 милиона 

евро ще бъдат предоставени през 2018 г. 

от оста „Прогрес“ на EaSI; 

7. осъжда финансирането в размер 

на 72,8 милиона евро, предложено от 

Комисията за Европейския корпус за 

солидарност (бюджетните кредити 

следва да се впишат в резерв до момента 

на приемането на основния акт от 

законодателя), при което 2,5 милиона 

евро ще бъдат предоставени през 2018 г. 

от оста „Прогрес“ на EaSI; 

Or. fr 

Изменение  34 

Серхио Гутиерес Прието 

 

Проект на становище 

Параграф 7 

 

Проект на становище Изменение 

7. приветства финансирането в 

размер на 72,8 милиона евро, 

предложено от Комисията за 

7. отбелязва финансирането в 

размер на 72,8 милиона евро, 

предложено от Комисията за 
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Европейския корпус за солидарност 

(бюджетните кредити следва да се 

впишат в резерв до момента на 

приемането на основния акт от 

законодателя), при което 2,5 милиона 

евро ще бъдат предоставени през 2018 г. 

от оста „Прогрес“ на EaSI; 

Европейския корпус за солидарност 

(бюджетните кредити следва да се 

впишат в резерв до момента на 

приемането на основния акт от 

законодателя); въпреки това изразява 

притеснението си от това, че 11,1 

милиона евро ще бъдат предоставени 

от ЕСФ и 2,5 милиона от оста 

„Прогрес“ на EaSI през 2018 г., при 

което тези средства ще бъдат 

отнети от други приоритети на 

заетостта, социалните дейности и 

приобщаването; 

Or. en 

 

Изменение  35 

Джийн Ламбърт 

 

Проект на становище 

Параграф 7 

 

Проект на становище Изменение 

7. приветства финансирането в 

размер на 72,8 милиона евро, 

предложено от Комисията за 

Европейския корпус за солидарност 

(бюджетните кредити следва да се 

впишат в резерв до момента на 

приемането на основния акт от 

законодателя), при което 2,5 милиона 

евро ще бъдат предоставени през 2018 г. 

от оста „Прогрес“ на EaSI; 

7. отбелязва финансирането в 

размер на 72,8 милиона евро, 

предложено от Комисията за 

Европейския корпус за солидарност 

(бюджетните кредити следва да се 

впишат в резерв до момента на 

приемането на основния акт от 

законодателя), при което 2,5 милиона 

евро ще бъдат предоставени през 2018 г. 

от оста „Прогрес“ на EaSI; отбелязва 

със загриженост, че Европейският 

корпус за солидарност е само 

частично финансиран с нови средства 

и че биват пренасочвани ресурси от 

други важни програми, като например 

Европейския социален фонд, Еразъм и 

LIFE; 

Or. en 
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Изменение  36 

Мариан Харкин 

 

Проект на становище 

Параграф 7 

 

Проект на становище Изменение 

7. приветства финансирането в 

размер на 72,8 милиона евро, 

предложено от Комисията за 

Европейския корпус за солидарност 

(бюджетните кредити следва да се 

впишат в резерв до момента на 

приемането на основния акт от 

законодателя), при което 2,5 милиона 

евро ще бъдат предоставени през 2018 г. 

от оста „Прогрес“ на EaSI; 

7. приветства финансирането в 

размер на 72,8 милиона евро, 

предложено от Комисията за 

Европейския корпус за солидарност 

(бюджетните кредити следва да се 

впишат в резерв до момента на 

приемането на основния акт от 

законодателя), при което 2,5 милиона 

евро ще бъдат предоставени през 2018 г. 

от оста „Прогрес“ на EaSI; отбелязва 

със загриженост предложеното 

пренасочване на 11,1 милиона от 

ЕСФ, които да допринесат за 

финансирането на Корпуса за 2018 г., 

и счита, че такова финансиране 

следва вместо това да бъде покрито 

от общия марж за поетите 

задължения; 

Or. en 

 

Изменение  37 

Серхио Гутиерес Прието 

 

Проект на становище 

Параграф 7 a (нов) 

 

Проект на становище Изменение 

 7a. приветства факта, че 18,4 

милиона евро, отделени за Корпуса 

през 2018 г., са нови средства; въпреки 

това настоява, че финансирането на 

ЕСК не трябва да внася повече 

напрежение и да има отрицателно 

въздействие върху съществуващи 

програми, ориентирани към младите 

и уязвимите, и върху инициативи 

като програмите „Европа за 
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гражданите“ и „Еразъм+“, 

Програмата на Европейския съюз за 

заетост и социални иновации, както 

и върху проектите, финансирани от 

ЕСФ, и няма да наруши 

функционирането на 

съществуващите успешни 

инструменти; 

Or. en 

 

Изменение  38 

Хайнц К. Бекер 

 

Проект на становище 

Параграф 7 a (нов) 

 

Проект на становище Изменение 

 7a. припомня, че нарастващото 

разпространение на хронични и 

автоимунни заболявания в Европа 

представлява сериозна заплаха за 

европейските системи на 

здравеопазване и за пазара на труда; 

подчертава значението на 

финансирането на научните 

изследвания, както и на развитието 

на европейски планове за действие за 

профилактика и ранна диагностика 

на хронични и автоимунни 

заболявания, както и за остаряването 

в добро здраве, което да започне още 

от детска възраст; 

Or. en 

 

Изменение  39 

Дирдре Клун 

 

Проект на становище 

Параграф 7 a (нов) 
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Проект на становище Изменение 

 7a. отхвърля съкращенията за 

Европейската агенция за безопасност 

и здраве при работа (EU-OSHA), 

предложени от Съвета, и отново 

посочва значението на отхвърлянето 

на тези предложени съкращения; 

Or. en 

 

Изменение  40 

Дирдре Клун 

 

Проект на становище 

Параграф 7 a (нов) 

 

Проект на становище Изменение 

 7a. призовава целта за намаляване 

на персонала на Европейската 

фондация за подобряване на 

условията на живот и труд 

(EUROFOUND) за 2018 г. да бъде 

отложена по изключение; 

Or. en 

 

Изменение  41 

Серхио Гутиерес Прието 

 

Проект на становище 

Параграф 7 б (нов) 

 

Проект на становище Изменение 

 7б. отново посочва, че пилотните 

проекти (ПП) и подготвителните 

действия (ПД) са много ценни 

инструменти за започване на нови 

дейности и политики в областта на 

заетостта и социалното 

приобщаване и че няколко идеи на 

комисията по заетост и социални 
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дейности са били успешно приложени 

в миналото като пилотни 

проекти/подготвителни действия; 

насърчава пълното усвояване на 

наличните маржове по всички 

функции; призовава на Парламента да 

бъде предоставяна редовна и подробна 

информация относно различните 

етапи на осъществяване на 

пилотните проекти и 

подготвителните действия от 

Комисията; призовава Комисията 

при изпълнението на ПП и ПД да 

спазва съдържанието им такова, 

каквото е одобрено от Парламента и 

Съвета. 

Or. en 

 

Изменение  42 

Дирдре Клун 

 

Проект на становище 

Параграф 7 б (нов) 

 

Проект на становище Изменение 

 7б. отбелязва, че пет пилотни 

проекта са получили рейтинг „А“ или 

„Б“, и насърчава бюджетния орган да 

ги включи в бюджета за 2018 г. и 

Комисията да ги приложи без 

забавяне; 

Or. en 

 

Изменение  43 

Хайнц К. Бекер 

 

Проект на становище 

Параграф 7 б (нов) 

 

Проект на становище Изменение 

 7б. припомня, че нараства броят 
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на лицата, нуждаещи се от грижи; 

80% от всички дейности, свързани с 

полагане на грижи, се извършват от 

неформално полагащи грижи лица, 

предимно жени, които полагат 

грижи за роднините си; изтъква, че 

много от тях намаляват или дори 

напускат професионалната си 

дейност, поради високото ниво на 

отговорности, което поемат при 

полагането на грижи; подчертава, че, 

за да може да се осигури подкрепа за 

неформално полагащите грижи лица, 

е необходимо финансиране за 

изграждане на европейска система от 

полагащи грижи лица и от обмен на 

примери за най-добри практики 

между държавите членки; 

Or. en 

 


