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Изменение 20
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Позоваване 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид Конвенцията 
на ООН за правата на хората с 
увреждания, по която Европейският 
съюз и всички негови държави членки 
са страни,

Or. en

Изменение 21
Мариан Харкин, Олга Сехналова, Хелга Стивънс, Адам Коша, Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Позоваване 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид Конвенцията 
на ООН за правата на хората с 
увреждания, по която ЕС и всички 
негови държави членки са страни,

Or. en

Обосновка

Конвенцията за правата на хората с увреждания трябва да бъде включена в правното 
основание на ЕСФ+, тъй като ЕС и всички държави членки са я ратифицирали.

Изменение 22
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Силвия 
Коста, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Елена Джентиле, Клаудиу Чиприан 
Тънъсеску, Миапетра Кумпула-Натри
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Предложение за регламент
Позоваване 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид 
Междуинституционалната 
прокламация относно Европейския 
стълб на социалните права (2017/C 
428/09),

Or. en

Изменение 23
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Силвия 
Коста, Сурая Пост, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Елена Джентиле, 
Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Миапетра Кумпула-Натри

Предложение за регламент
Позоваване 5б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид Конвенцията 
на ООН за правата на хората с 
увреждания,

Or. en

Изменение 24
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Силвия 
Коста, Сурая Пост, Елена Джентиле, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио 
Гутиерес Прието, Хави Лопес, Миапетра Кумпула-Натри, Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Позоваване 5в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз,

Or. en
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Изменение 25
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Силвия 
Коста, Сурая Пост, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, 
Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Елена Джентиле, Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Позоваване 5г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– като взе предвид Европейската 
конвенция за правата на човека,

Or. en

Изменение 26
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Силвия 
Коста, Елена Джентиле, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, 
Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) В съответствие с член 3 от 
ДЕС, като създава вътрешен пазар, 
Съюзът работи за силно конкурентна 
социална пазарна икономика, която 
има за цел пълна заетост и социален 
напредък; насърчава равенството 
между жените и мъжете, 
солидарността между поколенията и 
защитата на правата на детето и се 
бори срещу социалното изключване и 
дискриминация. В съответствие с 
член 9 от ДФЕС, при определянето и 
осъществяването на своите 
политики и дейности, Съюзът 
трябва да взема под внимание 
изискванията, свързани, наред с 
другото, с насърчаването на висока 
степен на заетост, с осигуряването 
на адекватна социална закрила, с 
борбата срещу социалното 
изключване, както и с насърчаването 
на високо равнище на образование, 
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обучение и опазване на човешкото 
здраве.

Or. en

Изменение 27
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 17 ноември 2017 г. 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията провъзгласиха съвместно 
Европейския стълб на социалните права 
в отговор на социалните 
предизвикателства в Европа. Двадесетте 
основни принципа на стълба са 
структурирани около три категории: 
равни възможности и достъп до пазара 
на труда; справедливи условия на труд; 
социална закрила и приобщаване. 
Двадесетте принципа на Европейския 
стълб на социалните права следва да 
направляват действията, свързани с 
Европейския социален фонд плюс
(ЕСФ+). За да допринесе за прилагането 
на Европейския стълб на социалните 
права, ЕСФ+ следва да подкрепя 
инвестиции в хора и системи в 
областите на политиките за заетост, 
образование и социално приобщаване, с 
което да подпомага икономическото, 
териториалното и социалното 
сближаване в съответствие с член 174 от 
ДФЕС.

(1) На 17 ноември 2017 г. 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията провъзгласиха съвместно 
Европейския стълб на социалните права 
в отговор на социалните 
предизвикателства в Европа. В 
Европейския стълб на социалните 
права се определят задълженията на 
държавите членки по отношение на 
социалната закрила, социалното 
приобщаване, достойните условия на 
труд, равните възможности и 
достъпа до пазара на труда.
Двадесетте основни принципа на стълба 
са структурирани около три категории: 
равни възможности и достъп до пазара 
на труда; справедливи условия на труд; 
социална закрила и приобщаване. 
Двадесетте принципа на Европейския 
стълб на социалните права следва да 
направляват действията, свързани с 
Европейския социален фонд плюс
(ЕСФ+). За да допринесе за прилагането 
на Европейския стълб на социалните 
права, ЕСФ+ следва да подкрепя 
инвестиции в хора и системи в 
областите на политиките за заетост, 
образование и социално приобщаване, с 
което да подпомага икономическото, 
териториалното и социалното 
сближаване в съответствие с член 174 от 
ДФЕС.
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Изменение 28
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 17 ноември 2017 г. 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията провъзгласиха съвместно 
Европейския стълб на социалните права 
в отговор на социалните 
предизвикателства в Европа. Двадесетте 
основни принципа на стълба са 
структурирани около три категории: 
равни възможности и достъп до пазара 
на труда; справедливи условия на труд; 
социална закрила и приобщаване. 
Двадесетте принципа на Европейския 
стълб на социалните права следва да 
направляват действията, свързани с
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+). За да допринесе за прилагането 
на Европейския стълб на социалните 
права, ЕСФ+ следва да подкрепя 
инвестиции в хора и системи в 
областите на политиките за заетост, 
образование и социално приобщаване, с 
което да подпомага икономическото, 
териториалното и социалното 
сближаване в съответствие с член 174 от 
ДФЕС.

(1) На 17 ноември 2017 г. 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията провъзгласиха съвместно 
Европейския стълб на социалните права 
в отговор на социалните 
предизвикателства в Европа.
Европейският стълб на социалните 
права е декларация на политическо 
намерение, а не правна рамка. За да 
бъдат постигнати целите на 
Европейския стълб на социалните 
права, целите на Европейския 
социален фонд плюс (ЕСФ+) трябва 
да бъдат базирани на правно 
основание от настоящите 
достижения на правото на ЕС и не 
могат да ги надхвърлят. Двадесетте 
основни принципа на стълба са 
структурирани около три категории: 
равни възможности и достъп до пазара 
на труда; справедливи условия на труд; 
социална закрила и приобщаване. 
Двадесетте принципа на Европейския 
стълб на социалните права следва да 
направляват действията, свързани с 
ЕСФ+. За да допринесе за прилагането 
на Европейския стълб на социалните 
права, ЕСФ+ следва да подкрепя 
инвестиции в хора и системи в 
областите на политиките за заетост, 
образование и социално приобщаване, с 
което да подпомага икономическото, 
териториалното и социалното 
сближаване в съответствие с член 174 от 
ДФЕС, като същевременно се спазват 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност.
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Изменение 29
Елизабет Морен-Шартие

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 17 ноември 2017 г. 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията провъзгласиха съвместно 
Европейския стълб на социалните права 
в отговор на социалните 
предизвикателства в Европа. Двадесетте 
основни принципа на стълба са 
структурирани около три категории: 
равни възможности и достъп до пазара 
на труда; справедливи условия на труд; 
социална закрила и приобщаване. 
Двадесетте принципа на Европейския 
стълб на социалните права следва да 
направляват действията, свързани с 
Европейския социален фонд плюс
(ЕСФ+). За да допринесе за прилагането 
на Европейския стълб на социалните 
права, ЕСФ+ следва да подкрепя 
инвестиции в хора и системи в 
областите на политиките за заетост, 
образование и социално приобщаване, с 
което да подпомага икономическото, 
териториалното и социалното 
сближаване в съответствие с член 174 от 
ДФЕС.

(1) На 17 ноември 2017 г. 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията провъзгласиха съвместно 
Европейския стълб на социалните права 
в отговор на социалните 
предизвикателства в Европа. Двадесетте 
основни принципа на стълба са 
структурирани около три категории: 
равни възможности и достъп до пазара 
на труда; справедливи условия на труд; 
социална закрила и приобщаване. 
Двадесетте принципа на Европейския 
стълб на социалните права следва да 
направляват действията, свързани с 
Европейския социален фонд плюс
(ЕСФ+). За да допринесе за прилагането 
на Европейския стълб на социалните 
права, ЕСФ+ следва да подкрепя 
инвестиции в хора и системи в 
областите на политиките за заетост, 
образование и социално приобщаване, с 
което да подпомага икономическото, 
териториалното и социалното 
сближаване в съответствие с член 174 от 
ДФЕС. При всички действия в 
рамките на ЕСФ+ следва да се спазва 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 30
Вероника Лопе Фонтане
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Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 17 ноември 2017 г. 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията провъзгласиха съвместно 
Европейския стълб на социалните права 
в отговор на социалните 
предизвикателства в Европа. Двадесетте 
основни принципа на стълба са 
структурирани около три категории: 
равни възможности и достъп до пазара 
на труда; справедливи условия на труд; 
социална закрила и приобщаване. 
Двадесетте принципа на Европейския 
стълб на социалните права следва да 
направляват действията, свързани с 
Европейския социален фонд плюс
(ЕСФ+). За да допринесе за прилагането 
на Европейския стълб на социалните 
права, ЕСФ+ следва да подкрепя 
инвестиции в хора и системи в 
областите на политиките за заетост, 
образование и социално приобщаване, с 
което да подпомага икономическото, 
териториалното и социалното 
сближаване в съответствие с член 174 
от ДФЕС.

(1) На 17 ноември 2017 г. 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията провъзгласиха съвместно 
Европейския стълб на социалните права 
в отговор на социалните 
предизвикателства в Европа. Двадесетте 
основни принципа на стълба са 
структурирани около три категории: 
равни възможности и достъп до пазара 
на труда; справедливи условия на труд;
социална закрила и приобщаване. 
Двадесетте принципа на Европейския 
стълб на социалните права следва да 
направляват действията, свързани с 
Европейския социален фонд плюс
(ЕСФ+). За да допринесе за прилагането 
на Европейския стълб на социалните 
права, ЕСФ+ следва да подкрепя 
инвестиции в хора и системи в 
областите на политиките за заетост, 
образование и социално приобщаване, с 
което да подпомага икономическото, 
териториалното и социалното 
сближаване в съответствие с членове
174 и 175 от ДФЕС.

Or. es

Изменение 31
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На равнището на Съюза 
европейският семестър за 
координация на икономическите 
политики е рамка за определяне на 
националните приоритети за 
реформи и за мониторинг на тяхното 

заличава се
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изпълнение. В подкрепа на тези 
приоритети за реформи държавите 
членки разработват свои собствени 
национални многогодишни 
инвестиционни стратегии. Тези 
стратегии трябва да се представят 
заедно с годишните национални 
програми за реформи като начин да се 
очертаят и координират 
приоритетните инвестиционни 
проекти, които да бъдат подкрепени 
с национални средства и/или 
финансиране от Съюза. Освен това 
те следва да служат за съгласуваното 
използване на средствата на Съюза и 
за постигането на максимална 
добавена стойност от финансовата 
подкрепа, предоставяна по-конкретно
от програмите, подпомагани, когато 
е уместно, от Съюза по линия на 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския социален фонд плюс, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, 
Европейската функция за 
стабилизиране на инвестициите и 
InvestEU.

Or. it

Обосновка

Европейският семестър насърчава модел на управление, който въобще не е прозрачен, 
не е демократичен и не взема под внимание принципа на субсидиарност.

Изменение 32
Габриеле Цимер, Патрик Льо Ярик, Лин Бойлан

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На равнището на Съюза (2) На равнището на Съюза, в 
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европейският семестър за 
координация на икономическите 
политики е рамка за определяне на 
националните приоритети за 
реформи и за мониторинг на тяхното 
изпълнение. В подкрепа на тези 
приоритети за реформи държавите 
членки разработват свои собствени 
национални многогодишни 
инвестиционни стратегии. Тези 
стратегии трябва да се представят 
заедно с годишните национални 
програми за реформи като начин да се 
очертаят и координират 
приоритетните инвестиционни 
проекти, които да бъдат подкрепени 
с национални средства и/или 
финансиране от Съюза. Освен това те 
следва да служат за съгласуваното 
използване на средствата на Съюза и за 
постигането на максимална добавена
стойност от финансовата подкрепа, 
предоставяна по-конкретно от 
програмите, подпомагани, когато е 
уместно, от Съюза по линия на 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския социален фонд плюс, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, 
Европейската функция за 
стабилизиране на инвестициите и 
InvestEU.

член 151 от ДФЕС и в правата, 
залегнали в ревизираната Европейска 
социална харта (ETS № 163), е 
определена рамката за стратегиите 
на Съюза и на държавите членки във 
връзка с прилагането на ЕСФ+. Освен 
това те следва да служат за 
съгласуваното използване на средствата 
на Съюза и за постигането на 
максимална социална стойност от 
финансовата подкрепа, предоставяна по-
конкретно от програмите, подпомагани, 
когато е уместно, от Съюза по линия на 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони.

Or. en

Изменение 33
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На равнището на Съюза (2) На равнището на Съюза 
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европейският семестър за координация 
на икономическите политики е рамка за 
определяне на националните 
приоритети за реформи и за мониторинг 
на тяхното изпълнение. В подкрепа на 
тези приоритети за реформи държавите 
членки разработват свои собствени 
национални многогодишни 
инвестиционни стратегии. Тези 
стратегии трябва да се представят 
заедно с годишните национални 
програми за реформи като начин да се 
очертаят и координират приоритетните 
инвестиционни проекти, които да бъдат 
подкрепени с национални средства 
и/или финансиране от Съюза. Освен 
това те следва да служат за 
съгласуваното използване на средствата 
на Съюза и за постигането на 
максимална добавена стойност от 
финансовата подкрепа, предоставяна по-
конкретно от програмите, подпомагани, 
когато е уместно, от Съюза по линия на 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския социален фонд плюс, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, 
Европейската функция за стабилизиране 
на инвестициите и InvestEU.

европейският семестър за координация 
на икономическите политики е рамка за 
определяне на националните 
приоритети за реформи и за мониторинг 
на тяхното изпълнение. В подкрепа на 
тези приоритети за реформи държавите 
членки разработват свои собствени 
национални многогодишни 
инвестиционни стратегии. Тези 
стратегии трябва да се разработват в 
партньорство между националните, 
регионалните и местните органи, да 
включват перспектива за равенство 
между половете и да се представят 
заедно с годишните национални 
програми за реформи като начин да се 
очертаят и координират приоритетните 
инвестиционни проекти, които да бъдат 
подкрепени с национални средства 
и/или финансиране от Съюза. Освен 
това те следва да служат за 
съгласуваното използване на средствата 
на Съюза и за постигането на 
максимална добавена стойност от 
финансовата подкрепа, предоставяна по-
конкретно от програмите, подпомагани, 
когато е уместно, от Съюза по линия на 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския социален фонд плюс, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, 
Европейската функция за стабилизиране 
на инвестициите и InvestEU.

Or. en

Изменение 34
Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На равнището на Съюза (2) На равнището на Съюза 



AM\1164117BG.docx 13/175 PE626.995v02-00

BG

европейският семестър за координация 
на икономическите политики е рамка за 
определяне на националните 
приоритети за реформи и за мониторинг 
на тяхното изпълнение. В подкрепа на 
тези приоритети за реформи държавите 
членки разработват свои собствени 
национални многогодишни 
инвестиционни стратегии. Тези 
стратегии трябва да се представят 
заедно с годишните национални 
програми за реформи като начин да се 
очертаят и координират приоритетните 
инвестиционни проекти, които да бъдат 
подкрепени с национални средства 
и/или финансиране от Съюза. Освен 
това те следва да служат за 
съгласуваното използване на средствата 
на Съюза и за постигането на 
максимална добавена стойност от 
финансовата подкрепа, предоставяна по-
конкретно от програмите, подпомагани, 
когато е уместно, от Съюза по линия на 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския социален фонд плюс, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, 
Европейската функция за стабилизиране 
на инвестициите и InvestEU.

европейският семестър за координация 
на икономическите политики е рамка за 
определяне на националните 
приоритети за реформи и за мониторинг 
на тяхното изпълнение. В подкрепа на 
тези приоритети за реформи държавите 
членки разработват свои собствени 
национални многогодишни 
инвестиционни стратегии. Тези 
стратегии трябва да се представят 
заедно с годишните национални 
програми за реформи, разработени със 
съответното участие на местните и 
регионалните органи и на други 
заинтересовани страни, като начин да 
се очертаят и координират 
приоритетните инвестиционни проекти, 
които да бъдат подкрепени с 
национални средства и/или 
финансиране от Съюза. Освен това те 
следва да служат за съгласуваното 
използване на средствата на Съюза и за 
постигането на максимална добавена 
стойност от финансовата подкрепа, 
предоставяна по-конкретно от 
програмите, подпомагани, когато е 
уместно, от Съюза по линия на 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския социален фонд плюс, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, 
Европейската функция за стабилизиране 
на инвестициите и InvestEU.

Or. es

Изменение 35
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Елена 
Джентиле, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио 
Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На равнището на Съюза 
европейският семестър за координация 
на икономическите политики е рамка за 
определяне на националните 
приоритети за реформи и за мониторинг 
на тяхното изпълнение. В подкрепа на 
тези приоритети за реформи държавите 
членки разработват свои собствени 
национални многогодишни 
инвестиционни стратегии. Тези 
стратегии трябва да се представят 
заедно с годишните национални 
програми за реформи като начин да се 
очертаят и координират приоритетните 
инвестиционни проекти, които да бъдат 
подкрепени с национални средства 
и/или финансиране от Съюза. Освен 
това те следва да служат за 
съгласуваното използване на средствата 
на Съюза и за постигането на 
максимална добавена стойност от 
финансовата подкрепа, предоставяна по-
конкретно от програмите, подпомагани, 
когато е уместно, от Съюза по линия на 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския социален фонд плюс, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, 
Европейската функция за стабилизиране 
на инвестициите и InvestEU.

(2) На равнището на Съюза 
европейският семестър за координация 
на икономическите политики е рамка за 
определяне на националните 
приоритети за реформи и за мониторинг 
на тяхното изпълнение. В подкрепа на 
тези приоритети за реформи държавите 
членки разработват свои собствени 
национални многогодишни 
инвестиционни стратегии. Тези 
стратегии трябва да се разработват в 
партньорство между националните, 
регионалните и местните органи и да
се представят заедно с годишните 
национални програми за реформи като 
начин да се очертаят и координират 
приоритетните инвестиционни проекти, 
които да бъдат подкрепени с 
национални средства и/или 
финансиране от Съюза. Освен това те 
следва да служат за съгласуваното 
използване на средствата на Съюза и за 
постигането на максимална добавена 
стойност от финансовата подкрепа, 
предоставяна по-конкретно от 
програмите, подпомагани, когато е 
уместно, от Съюза по линия на 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския социален фонд плюс, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, 
Европейската функция за стабилизиране 
на инвестициите и InvestEU.

Or. en

Изменение 36
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Елена 
Джентиле, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио 
Гутиерес Прието, Хави Лопес, Мария Жуан Родригеш
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Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) На 20 юни 2017 г. Съветът 
одобри отговора на Съюза на 
Програмата на ООН до 2030 г. за 
устойчиво развитие – устойчиво 
европейско бъдеще. Съветът 
подчерта значението на постигането 
на устойчиво развитие в трите 
измерения (икономическо, социално и 
екологично) по балансиран и 
интегриран начин. От жизненоважно 
значение е устойчивото развитие да 
бъде интегрирано във всички 
вътрешни и външни политически 
области на Съюза, както и Съюзът да 
бъде амбициозен в политиките, 
които използва за справяне с 
глобалните предизвикателства. 
Съветът приветства съобщението 
на Комисията „Следващи стъпки за 
устойчиво европейско бъдеще“ от 22 
ноември 2016 г. като първа стъпка 
към интегрирането на целите за 
устойчиво развитие и прилагането на 
устойчивото развитие като основен 
ръководен принцип за всички
политики на Съюза, включително 
чрез неговите бюджетни програми. 
ЕСФ+ следва да допринася основно за 
изпълнението на целите за устойчиво 
развитие чрез намаляване наполовина 
на относителната бедност и 
изкореняване на крайните форми на 
бедност (цел 1); добро здраве и 
благосъстояние (цел 3); качествено и 
приобщаващо образование (цел 4), 
насърчаване на равенството между 
половете (цел 5), насърчаване на 
траен, приобщаващ и устойчив 
икономически растеж, пълноценна и 
продуктивна заетост и достоен труд 
за всички (цел 8) и намаляване на 
неравенството (цел 10).

Or. en
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Изменение 37
Габриеле Цимер, Патрик Льо Ярик, Лин Бойлан

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съветът от […] прие 
преработени насоки за политиките за 
заетост на държавите членки, за да
бъдат приведени в съответствие с 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права, като целта е 
Европа да стане по-
конкурентоспособна и да се превърне в 
по-добро място за инвестиране, 
създаване на работни места и 
поощряване на социалното 
сближаване. За да се гарантира 
пълното хармонизиране на ЕСФ+ с 
целите на тези насоки, особено по 
отношение на заетостта, образованието, 
обучението и борбата срещу социалното 
изключване, бедността и 
дискриминацията, ЕСФ+ следва да 
подкрепя държавите членки, като се 
вземат предвид съответните 
интегрирани насоки и съответните 
специфични за всяка държава 
препоръки, приети в съответствие с 
член 121, параграф 2 и член 148, 
параграф 4 от ДФЕС, и когато е 
целесъобразно, на национално 
равнище, националните програми за 
реформи, подкрепени от национални 
стратегии. ЕСФ+ следва също така
да допринася за съответните аспекти на 
изпълнението на ключови инициативи и 
дейности на Съюза, по-специално 
европейската програма за умения и
европейското пространство за 
образование, съответните препоръки на 
Съвета и други инициативи, като 
например „Гаранция за младежта“, „Път 
за повишаване на уменията“ и
„Интеграция на дългосрочно 

(3) За да се гарантира пълното 
хармонизиране на ЕСФ+ с целите на
Съюза по отношение на заетостта, 
образованието, обучението и борбата 
срещу социалното изключване, 
бедността и дискриминацията, ЕСФ+ 
следва да подкрепя държавите членки и
да допринася за съответните аспекти на 
изпълнението на ключови инициативи и 
дейности на Съюза, по-специално 
европейската програма за умения,
европейското пространство за 
образование и Плана за действие 
относно интеграцията на граждани 
на трети държави, както и
съответните препоръки на Съвета и 
други инициативи, като например
„Гаранция за младежта“, „Път за 
повишаване на уменията“ и
„Интеграция на дългосрочно 
безработните лица“.
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безработните лица“.

Or. en

Изменение 38
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съветът от […] прие 
преработени насоки за политиките за 
заетост на държавите членки, за да 
бъдат приведени в съответствие с 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права, като целта е Европа 
да стане по-конкурентоспособна и да се 
превърне в по-добро място за 
инвестиране, създаване на работни 
места и поощряване на социалното 
сближаване. За да се гарантира пълното 
хармонизиране на ЕСФ+ с целите на 
тези насоки, особено по отношение на 
заетостта, образованието, обучението и 
борбата срещу социалното изключване, 
бедността и дискриминацията, ЕСФ+ 
следва да подкрепя държавите членки, 
като се вземат предвид съответните 
интегрирани насоки и съответните 
специфични за всяка държава 
препоръки, приети в съответствие с 
член 121, параграф 2 и член 148, 
параграф 4 от ДФЕС, и когато е 
целесъобразно, на национално 
равнище, националните програми за 
реформи, подкрепени от национални 
стратегии. ЕСФ+ следва също така да 
допринася за съответните аспекти на 
изпълнението на ключови инициативи и 
дейности на Съюза, по-специално 
европейската програма за умения и 
европейското пространство за 
образование, съответните препоръки на 
Съвета и други инициативи, като 
например „Гаранция за младежта“, „Път 

(3) Съветът от […] прие 
преработени насоки за политиките за 
заетост на държавите членки, за да 
бъдат приведени в съответствие с 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права, като целта е Европа 
да стане по-конкурентоспособна и да се 
превърне в по-добро място за 
инвестиране, създаване на работни 
места и поощряване на социалното 
сближаване. За да се гарантира пълното 
хармонизиране на ЕСФ+ с целите на 
тези насоки, особено по отношение на 
заетостта, образованието, обучението и 
борбата срещу социалното изключване, 
бедността и дискриминацията, ЕСФ+ 
следва да подкрепя държавите членки, 
като се вземат предвид съответните 
интегрирани насоки. ЕСФ+ следва също 
така да допринася за съответните 
аспекти на изпълнението на ключови 
инициативи и дейности на Съюза, по-
специално европейската програма за 
умения и европейското пространство за 
образование, съответните препоръки на 
Съвета и други инициативи, като 
например „Гаранция за младежта“, „Път 
за повишаване на уменията“ и
„Интеграция на дългосрочно 
безработните лица“.
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за повишаване на уменията“ и
„Интеграция на дългосрочно 
безработните лица“.

Or. it

Изменение 39
Клод Ролен

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съветът от […] прие 
преработени насоки за политиките за 
заетост на държавите членки, за да 
бъдат приведени в съответствие с 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права, като целта е Европа 
да стане по-конкурентоспособна и да се 
превърне в по-добро място за 
инвестиране, създаване на работни 
места и поощряване на социалното 
сближаване. За да се гарантира пълното 
хармонизиране на ЕСФ+ с целите на 
тези насоки, особено по отношение на 
заетостта, образованието, обучението и 
борбата срещу социалното изключване, 
бедността и дискриминацията, ЕСФ+ 
следва да подкрепя държавите членки, 
като се вземат предвид съответните 
интегрирани насоки и съответните 
специфични за всяка държава 
препоръки, приети в съответствие с 
член 121, параграф 2 и член 148, 
параграф 4 от ДФЕС, и когато е 
целесъобразно, на национално 
равнище, националните програми за 
реформи, подкрепени от национални 
стратегии. ЕСФ+ следва също така да 
допринася за съответните аспекти на 
изпълнението на ключови инициативи и 
дейности на Съюза, по-специално 
европейската програма за умения и 
европейското пространство за 
образование, съответните препоръки на 

(3) Съветът от […] прие 
преработени насоки за политиките за 
заетост на държавите членки, за да 
бъдат приведени в съответствие с 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права, като целта е Европа 
да стане по-конкурентоспособна и да се 
превърне в по-добро място за 
инвестиране, създаване на работни 
места и поощряване на социалното 
сближаване. За да се гарантира пълното 
хармонизиране на ЕСФ+ с целите на 
тези насоки, особено по отношение на 
заетостта, образованието, обучението и 
борбата срещу социалното изключване, 
бедността и дискриминацията, ЕСФ+ 
следва да подкрепя държавите членки, 
като се вземат предвид съответните 
интегрирани насоки. ЕСФ+ следва също 
така да допринася за съответните 
аспекти на изпълнението на ключови 
инициативи и дейности на Съюза, по-
специално европейската програма за 
умения и европейското пространство за 
образование, съответните препоръки на 
Съвета и други инициативи, като 
например „Гаранция за младежта“, „Път 
за повишаване на уменията“ и
„Интеграция на дългосрочно 
безработните лица“.
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Съвета и други инициативи, като 
например „Гаранция за младежта“, „Път 
за повишаване на уменията“ и
„Интеграция на дългосрочно 
безработните лица“.

Or. fr

Изменение 40
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Миапетра 
Кумпула-Натри, Елена Джентиле, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес 
Прието, Хави Лопес, Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съветът от […] прие 
преработени насоки за политиките за 
заетост на държавите членки, за да 
бъдат приведени в съответствие с 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права, като целта е Европа
да стане по-конкурентоспособна и да се 
превърне в по-добро място за 
инвестиране, създаване на работни 
места и поощряване на социалното 
сближаване. За да се гарантира пълното 
хармонизиране на ЕСФ+ с целите на
тези насоки, особено по отношение на 
заетостта, образованието, 
обучението и борбата срещу 
социалното изключване, бедността и 
дискриминацията, ЕСФ+ следва да
подкрепя държавите членки, като се 
вземат предвид съответните 
интегрирани насоки и съответните 
специфични за всяка държава 
препоръки, приети в съответствие с
член 121, параграф 2 и член 148, 
параграф 4 от ДФЕС, и когато е 
целесъобразно, на национално равнище, 
националните програми за реформи, 
подкрепени от национални стратегии. 
ЕСФ+ следва също така да допринася за 
съответните аспекти на изпълнението на 

(3) Насоките за политиките за 
заетост на държавите членки, 
приети от Съвета в съответствие с 
член 148, параграф 2, и по-специално: 
Насърчаване на търсенето на 
работна ръка; Подобряване на 
предлагането на работна ръка: 
достъп до заетост, умения и 
компетентности; Подобряването на 
функционирането на пазарите на 
труда и на ефективността на 
социалния диалог и насърчаването на 
равните възможности за всички, 
социалното приобщаване и борбата с 
бедността, заедно с общите 
икономически насоки, приети в 
съответствие с член 121, параграф 2, 
са част от интегрираните насоки в 
подкрепа на стратегията 
„Европа 2020“. Съветът от […] прие 
преработени насоки за политиките за 
заетост на държавите членки, за да 
бъдат приведени в съответствие с 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права, като целта е да се 
стимулира създаването на работни 
места и да се насърчава социалното 
сближаване, като по този начин
Европа стане по-конкурентоспособна и
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ключови инициативи и дейности на 
Съюза, по-специално европейската 
програма за умения и европейското 
пространство за образование,
съответните препоръки на Съвета и 
други инициативи, като например
„Гаранция за младежта“, „Път за 
повишаване на уменията“ и 
„Интеграция на дългосрочно 
безработните лица“.

Съюзът се превърне в по-добро място 
за инвестиране. За да се гарантира 
пълното хармонизиране на ЕСФ+ с 
целите на насоките за политиките за 
заетост, държавите членки следва да
проектират подкрепата от ЕСФ+, 
като се вземат предвид насоките, 
които са от значение за тях, както и
съответните специфични за всяка 
държава препоръки, приети в 
съответствие с член 148, параграф 4 от 
ДФЕС, и на национално равнище –
аспектите, свързани със заетостта и 
социалните въпроси, на националните 
програми за реформи, подкрепени от 
национални стратегии. ЕСФ+ следва 
също така да допринася за съответните 
аспекти на изпълнението на ключови 
инициативи и дейности на Съюза, по-
специално европейската програма за 
умения и европейското пространство за 
образование, „Гаранцията за 
младежта“ и други съответни
препоръки на Съвета и други 
инициативи като например
инвестициите в децата: изход от 
порочния кръг на неравностойното 
положение, „Път за повишаване на 
уменията“, „Интеграция на дългосрочно 
безработните лица“, рамка за качество 
за стажове и чиракуване и Плана за 
действие относно интеграцията на 
граждани на трети държави.

Or. en

Изменение 41
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съветът от […] прие 
преработени насоки за политиките за 

(3) Съветът от […] прие 
преработени насоки за политиките за 
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заетост на държавите членки, за да 
бъдат приведени в съответствие с 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права, като целта е Европа 
да стане по-конкурентоспособна и да се 
превърне в по-добро място за 
инвестиране, създаване на работни 
места и поощряване на социалното 
сближаване. За да се гарантира пълното 
хармонизиране на ЕСФ+ с целите на 
тези насоки, особено по отношение на 
заетостта, образованието, обучението и 
борбата срещу социалното изключване, 
бедността и дискриминацията, ЕСФ+ 
следва да подкрепя държавите членки, 
като се вземат предвид съответните 
интегрирани насоки и съответните 
специфични за всяка държава 
препоръки, приети в съответствие с 
член 121, параграф 2 и член 148, 
параграф 4 от ДФЕС, и когато е 
целесъобразно, на национално равнище, 
националните програми за реформи, 
подкрепени от национални стратегии. 
ЕСФ+ следва също така да допринася за 
съответните аспекти на изпълнението на 
ключови инициативи и дейности на 
Съюза, по-специално европейската 
програма за умения и европейското 
пространство за образование, 
съответните препоръки на Съвета и 
други инициативи, като например
„Гаранция за младежта“, „Път за 
повишаване на уменията“ и
„Интеграция на дългосрочно 
безработните лица“.

заетост на държавите членки, за да 
бъдат приведени в съответствие с 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права, като целта е Европа 
да стане по-конкурентоспособна и да се 
превърне в по-добро място за 
инвестиране, създаване на работни 
места и поощряване на социалното 
сближаване. За да се гарантира пълното 
хармонизиране на ЕСФ+ с целите на 
тези насоки, особено по отношение на 
заетостта, образованието, обучението и 
борбата срещу социалното изключване, 
бедността и дискриминацията, ЕСФ+ 
следва да подкрепя държавите членки, 
като се вземат предвид съответните 
интегрирани насоки и съответните 
специфични за всяка държава 
препоръки, приети в съответствие с 
член 121, параграф 2 и член 148, 
параграф 4 от ДФЕС, и когато е 
целесъобразно, на национално равнище, 
националните програми за реформи, 
подкрепени от национални стратегии. 
ЕСФ+ следва също така да допринася за 
съответните аспекти на изпълнението на 
ключови инициативи и дейности на 
Съюза, по-специално европейската 
програма за умения, европейското 
пространство за образование и Плана за 
действие относно интеграцията на 
граждани на трети държави, както и
съответните препоръки на Съвета и 
други инициативи, като например
„Гаранция за младежта“, „Път за 
повишаване на уменията“ и
„Интеграция на дългосрочно 
безработните лица“.

Or. en

Изменение 42
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Миапетра 
Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес, Мария Жуан Родригеш
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На 20 юни 2017 г. Съветът 
одобри отговора на Съюза на 
Програмата на ООН до 2030 г. за 
устойчиво развитие – устойчиво 
европейско бъдеще. Съветът 
подчерта значението на постигането 
на устойчиво развитие в трите 
измерения (икономическо, социално и 
екологично) по балансиран и 
интегриран начин. От жизненоважно 
значение е устойчивото развитие да 
бъде интегрирано във всички 
вътрешни и външни политически 
области на Съюза, както и Съюзът да 
бъде амбициозен в политиките, 
които използва за справяне с 
глобалните предизвикателства. 
Съветът приветства съобщението 
на Комисията „Следващи стъпки за 
устойчиво европейско бъдеще“ от 22 
ноември 2016 г. като първа стъпка 
към интегрирането на целите за 
устойчиво развитие и прилагането на 
устойчивото развитие като основен 
ръководен принцип за всички 
политики на Съюза, включително 
чрез неговите финансови 
инструменти.

заличава се

Or. en

Изменение 43
Габриеле Цимер, Патрик Льо Ярик, Лин Бойлан

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На 20 юни 2017 г. Съветът 
одобри отговора на Съюза на 
Програмата на ООН до 2030 г. за 

(4) На 20 юни 2017 г. Съветът 
одобри отговора на Съюза на 
Програмата на ООН до 2030 г. за 
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устойчиво развитие – устойчиво 
европейско бъдеще. Съветът подчерта 
значението на постигането на устойчиво 
развитие в трите измерения
(икономическо, социално и екологично) 
по балансиран и интегриран начин. От 
жизненоважно значение е устойчивото 
развитие да бъде интегрирано във 
всички вътрешни и външни 
политически области на Съюза, както и 
Съюзът да бъде амбициозен в 
политиките, които използва за справяне 
с глобалните предизвикателства. 
Съветът приветства съобщението на 
Комисията „Следващи стъпки за 
устойчиво европейско бъдеще“ от 22 
ноември 2016 г. като първа стъпка към 
интегрирането на целите за устойчиво 
развитие и прилагането на устойчивото 
развитие като основен ръководен 
принцип за всички политики на Съюза, 
включително чрез неговите финансови 
инструменти.

устойчиво развитие – устойчиво 
европейско бъдеще. Съветът подчерта 
значението на постигането на устойчиво 
развитие в трите измерения
(икономическо, социално и екологично) 
по балансиран и интегриран начин. От 
жизненоважно значение е устойчивото 
развитие да бъде интегрирано във 
всички вътрешни и външни 
политически области на Съюза, както и 
Съюзът да бъде амбициозен в 
политиките, които използва за справяне 
с глобалните предизвикателства. 
Съветът приветства съобщението на 
Комисията „Следващи стъпки за 
устойчиво европейско бъдеще“ от 22 
ноември 2016 г. като първа стъпка към
интегрирането на целите за устойчиво 
развитие и прилагането на устойчивото 
развитие като основен ръководен 
принцип за всички политики на Съюза, 
включително чрез неговите финансови 
инструменти.

ЕСФ+ допринася за изпълнението на 
целите за устойчиво развитие за 
намаляване наполовина на 
относителната бедност и 
изкореняване на крайните форми на 
бедност (цел 1), качествено и 
приобщаващо образование (цел 4), 
насърчаване на равенството между 
половете (цел 5), насърчаване на 
траен, приобщаващ и устойчив 
икономически растеж, пълноценна и 
продуктивна заетост и достоен труд 
за всички (цел 8) и намаляване на 
неравенството (цел 10).

Or. en

Изменение 44
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На 20 юни 2017 г. Съветът 
одобри отговора на Съюза на 
Програмата на ООН до 2030 г. за 
устойчиво развитие – устойчиво 
европейско бъдеще. Съветът подчерта 
значението на постигането на устойчиво 
развитие в трите измерения
(икономическо, социално и екологично) 
по балансиран и интегриран начин. От 
жизненоважно значение е устойчивото 
развитие да бъде интегрирано във 
всички вътрешни и външни 
политически области на Съюза, както и 
Съюзът да бъде амбициозен в 
политиките, които използва за справяне 
с глобалните предизвикателства. 
Съветът приветства съобщението на 
Комисията „Следващи стъпки за 
устойчиво европейско бъдеще“ от 22 
ноември 2016 г. като първа стъпка към 
интегрирането на целите за устойчиво 
развитие и прилагането на устойчивото 
развитие като основен ръководен 
принцип за всички политики на Съюза, 
включително чрез неговите финансови 
инструменти.

(4) На 20 юни 2017 г. Съветът 
одобри отговора на Съюза на 
Програмата на ООН до 2030 г. за 
устойчиво развитие – устойчиво 
европейско бъдеще. Съветът подчерта 
значението на постигането на устойчиво 
развитие в трите измерения
(икономическо, социално и екологично) 
по балансиран и интегриран начин. От 
жизненоважно значение е устойчивото 
развитие да бъде интегрирано във 
всички вътрешни и външни 
политически области на Съюза, както и 
Съюзът да бъде амбициозен в 
политиките, които използва за справяне 
с глобалните предизвикателства. 
Съветът приветства съобщението на 
Комисията „Следващи стъпки за 
устойчиво европейско бъдеще“ от 22 
ноември 2016 г. като първа стъпка към 
интегрирането на целите за устойчиво 
развитие и прилагането на устойчивото 
развитие като основен ръководен 
принцип за всички политики на Съюза, 
включително чрез неговите финансови 
инструменти. ЕСФ+ може да даде 
специфичен принос за изпълнението 
на целите за устойчиво развитие чрез 
намаляване наполовина на 
относителната бедност и 
изкореняване на крайните форми на 
бедност (цел 1), качествено и 
приобщаващо образование (цел 4), 
насърчаване на равенството между 
половете (цел 5), насърчаване на 
траен, приобщаващ и устойчив 
икономически растеж, пълноценна и 
продуктивна заетост и достоен труд 
за всички (цел 8) и намаляване на 
неравенството (цел 10), както и 
Парижкото споразумение.

Or. en
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Изменение 45
Елена Джентиле

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) На 20 юни 2017 г. Съветът 
одобри отговора на Съюза на 
Програмата на ООН до 2030 г. за 
устойчиво развитие – устойчиво 
европейско бъдеще. Съветът подчерта 
значението на постигането на устойчиво 
развитие в трите измерения
(икономическо, социално и екологично) 
по балансиран и интегриран начин. От 
жизненоважно значение е устойчивото 
развитие да бъде интегрирано във 
всички вътрешни и външни 
политически области на Съюза, както и 
Съюзът да бъде амбициозен в 
политиките, които използва за справяне 
с глобалните предизвикателства. 
Съветът приветства съобщението на 
Комисията „Следващи стъпки за 
устойчиво европейско бъдеще“ от 22 
ноември 2016 г. като първа стъпка към 
интегрирането на целите за устойчиво 
развитие и прилагането на устойчивото 
развитие като основен ръководен 
принцип за всички политики на Съюза, 
включително чрез неговите финансови 
инструменти.

(4) На 20 юни 2017 г. Съветът 
одобри отговора на Съюза на 
Програмата на ООН до 2030 г. за 
устойчиво развитие – устойчиво 
европейско бъдеще. Съветът подчерта 
значението на постигането на устойчиво 
развитие в трите измерения
(икономическо, социално и екологично) 
по балансиран и интегриран начин. От 
жизненоважно значение е устойчивото 
развитие да бъде интегрирано във 
всички вътрешни и външни 
политически области на Съюза, както и 
Съюзът да бъде амбициозен в 
политиките, които използва за справяне 
с глобалните предизвикателства. 
Съветът приветства съобщението на 
Комисията „Следващи стъпки за 
устойчиво европейско бъдеще“ от 22 
ноември 2016 г. като първа стъпка към 
интегрирането на целите за устойчиво 
развитие и прилагането на устойчивото 
развитие като основен ръководен 
принцип за всички политики на Съюза, 
включително чрез неговите финансови 
инструменти. ЕСФ+ може да 
допринесе за изпълнението на целите 
за устойчиво развитие чрез 
изкореняване на крайните форми на 
бедност (цел 1), качествено и 
приобщаващо образование (цел 4), 
насърчаване на равенството между 
половете (цел 5) и намаляване на 
неравенството (цел 10), наред с 
другото.

Or. en
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Изменение 46
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Съюзът подкрепи целите на 
Парижкото споразумение през 2015 г. 
и прие през 2018 г. нови правила 
относно управлението на енергийния 
съюз като първа стъпка към 
изпълнение на това споразумение. 
Правилата относно управлението на 
енергийния съюз представляват 
правно обвързваща рамка за 
определяне на националните и 
европейските мерки в областта на 
енергетиката и климата в рамките 
на целия политически спектър с цел 
постигане на социално приемлив и 
справедлив преход към устойчива 
икономика с ниски въглеродни емисии, 
като се вземат под внимание 
гражданите и регионите, които ще 
бъдат включени в този преход, така 
че да не се оказва неблагоприятно 
въздействие върху местните и 
колективните умения и равнището 
на благосъстояние, като целта е 
поддържане на териториалното 
създаване на добавена стойност. 
Постигането на намаляване на 
емисиите на парникови газове следва 
да върви ръка за ръка по-специално със 
създаването на устойчиви работни 
места на местно равнище и да води до 
подобряване на общественото 
здравеопазване. Правилата относно 
управлението на енергийния съюз 
предвиждат приемането на 
интегрирани национални планове в 
областта на климата и 
енергетиката въз основа на широки 
консултации, наред с другото, със 
социалните партньори и 
гражданското общество (същите 
заинтересовани страни вече са 
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включени в управлението на ЕСФ), и 
издаването на препоръки за 
държавите членки с цел постигане на 
договорените цели на ЕС. Рамката в 
областта на климата и 
енергетиката е толкова важна, 
колкото и европейският семестър за 
координация на икономическите 
политики и следва да спомага при 
равнопоставени условия и по 
последователен начин заедно с 
европейския семестър за координация 
на икономическите политики за 
използването на средствата от 
Съюза.

Or. en

Изменение 47
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Съюзът и неговите държави 
членки, като имат предвид 
Европейската социална харта, 
подписана в Торино на 18 октомври 
1961 г., следва да включат в своите 
цели насърчаването на заетостта и 
подобряването на условията на 
живот и труд с цел поддържане на 
трайно високи равнища на заетост и 
борба с изключването в съответствие 
с член 151 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 48
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен
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Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, управлението на 
миграционните потоци и повишената 
заплаха за сигурността, прехода към 
чиста енергия, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и от все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони, с които се сблъскват по-
специално МСП. Като отчита 
променящата се реалност в сферата на 
труда, Съюзът следва да се подготви 
за настоящите и бъдещите 
предизвикателства, като инвестира в 
съответни умения, направи растежа по-
приобщаващ и подобри политиките по 
заетостта и социалните политики, 
включително с оглед на мобилността 
на работната сила.

(5) Съюзът и държавите членки са 
изправени пред структурни 
предизвикателства, произтичащи от 
глобализацията и дематериализацията
на икономиката, довели до силното 
нарастване на миграционните потоци,
повишената заплаха за сигурността, 
прехода към чиста енергия, 
технологичното развитие, понижената 
раждаемост и все по-застаряващата 
работна ръка, както и от все по-големия 
недостиг на умения и работна ръка в 
някои сектори и региони, с които се 
сблъскват по-специално МСП. Като 
отчита променящата се реалност в 
сферата на труда и новите 
предизвикателства, които тя 
поражда по отношение на защитата 
на заетостта, е необходимо да се 
инвестира в съответни умения, в
растежа, в социалните политики и в
политиките по заетостта.

Or. it

Изменение 49
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, управлението на 
миграционните потоци и повишената 
заплаха за сигурността, прехода към 
чиста енергия, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от социалните 
неравенства, глобализацията на 
икономиката, управлението на 
миграционните потоци и
предизвикателствата, свързани с 
приобщаването, прехода към чиста 
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както и от все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони, с които се сблъскват по-
специално МСП. Като отчита 
променящата се реалност в сферата на 
труда, Съюзът следва да се подготви за 
настоящите и бъдещите 
предизвикателства, като инвестира в
съответни умения, направи растежа 
по-приобщаващ и подобри политиките
по заетостта и социалните политики, 
включително с оглед на мобилността на 
работната сила.

енергия, технологичното развитие, 
демографските предизвикателства, 
неравния достъп до образование и
социална закрила, небалансирането 
разпределение на отговорностите за 
полагане на грижи, все по-
застаряващата работна ръка, липсата 
на възможности за заетост, както и 
от все по-големия недостиг на умения и 
работна ръка в някои сектори и региони, 
с които се сблъскват по-специално 
МСП. Като отчита променящата се 
реалност в сферата на труда, Съюзът 
следва да се подготви за настоящите и 
бъдещите предизвикателства, като се 
ангажира с осъществяването на 
справедлив преход, инвестира в
качествено и приобщаващо 
образование и обучение, учене през 
целия живот и умения, направи
пазарите на труда по-приобщаващи и 
подобри политиките в областта на
заетостта, образованието и социалните 
политики, включително с оглед на 
мобилността на работната сила и 
борбата срещу 
неравнопоставеността между 
половете и дискриминацията на 
жените.

Or. en

Изменение 50
Габриеле Цимер, Патрик Льо Ярик, Лин Бойлан

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, управлението на
миграционните потоци и 
повишената заплаха за сигурността, 
прехода към чиста енергия, 

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, въздействието на 
политиките на бюджетни 
ограничения, управлението на
миграцията, прехода към чиста 
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технологичното развитие и все по-
застаряващата работна ръка, както и от 
все по-големия недостиг на умения и 
работна ръка в някои сектори и региони, 
с които се сблъскват по-специално 
МСП. Като отчита променящата се 
реалност в сферата на труда, Съюзът 
следва да се подготви за настоящите и 
бъдещите предизвикателства, като 
инвестира в съответни умения, направи 
растежа по-приобщаващ и подобри 
политиките по заетостта и социалните 
политики, включително с оглед на 
мобилността на работната сила.

енергия, технологичното развитие и все 
по-застаряващата работна ръка, както и 
от все по-големия недостиг на умения и 
работна ръка в някои сектори и региони. 
Като отчита променящата се реалност в 
сферата на труда, Съюзът следва да се 
подготви за настоящите и бъдещите 
предизвикателства, като инвестира в 
съответни умения, направи растежа
приобщаващ и подобри политиките по 
заетостта и социалните политики, 
включително с оглед на мобилността на 
работната сила.

Or. en

Изменение 51
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Елена 
Джентиле, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио 
Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, управлението на 
миграционните потоци и повишената 
заплаха за сигурността, прехода към 
чиста енергия, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и от все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони, с които се сблъскват по-
специално МСП. Като отчита 
променящата се реалност в сферата на 
труда, Съюзът следва да се подготви за 
настоящите и бъдещите 
предизвикателства, като инвестира в 
съответни умения, направи растежа по-
приобщаващ и подобри политиките по
заетостта и социалните политики, 
включително с оглед на мобилността на 

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, управлението на 
миграционните потоци, справедливия 
преход към чиста енергия, 
технологичното развитие, 
демографския спад и все по-
застаряващата работна ръка, както и от 
все по-големия недостиг на умения и 
работна ръка в някои сектори и региони, 
с които се сблъскват по-специално 
МСП. Като отчита променящата се 
реалност в сферата на труда, Съюзът 
следва да се подготви за настоящите и 
бъдещите предизвикателства, като 
инвестира в съответни умения, направи 
растежа по-приобщаващ и подобри 
политиките в областта на 
образованието и обучението, заетостта
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работната сила. и социалните политики, включително с 
оглед на мобилността на работната сила.

Or. en

Изменение 52
Клод Ролен

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, управлението на 
миграционните потоци и повишената 
заплаха за сигурността, прехода към 
чиста енергия, технологичното 
развитие и все по-застаряващата 
работна ръка, както и от все по-големия 
недостиг на умения и работна ръка в 
някои сектори и региони, с които се 
сблъскват по-специално МСП. Като
отчита променящата се реалност в 
сферата на труда, Съюзът следва да се 
подготви за настоящите и бъдещите 
предизвикателства, като инвестира в 
съответни умения, направи растежа по-
приобщаващ и подобри политиките по 
заетостта и социалните политики, 
включително с оглед на мобилността на 
работната сила.

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, управлението на 
миграционните потоци, технологичното 
развитие и все по-застаряващата 
работна ръка, както и от все по-големия 
недостиг на умения и работна ръка в 
някои сектори и региони, с които се 
сблъскват по-специално МСП. Като 
отчита променящата се реалност в 
сферата на труда, Съюзът следва да се 
подготви за настоящите и бъдещите 
предизвикателства, като инвестира в 
съответни умения, направи растежа по-
приобщаващ и подобри политиките по 
заетостта и социалните политики, 
включително с оглед на мобилността на 
работната сила.

Or. fr

Изменение 53
Жофроа Дидие, Жером Лаврийо, Елизабет Морен-Шартие, Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, управлението на 
миграционните потоци и повишената 
заплаха за сигурността, прехода към 
чиста енергия, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и от все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони, с които се сблъскват по-
специално МСП. Като отчита 
променящата се реалност в сферата на 
труда, Съюзът следва да се подготви за 
настоящите и бъдещите 
предизвикателства, като инвестира в 
съответни умения, направи растежа по-
приобщаващ и подобри политиките по 
заетостта и социалните политики, 
включително с оглед на мобилността на 
работната сила.

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, управлението на 
миграционните потоци и повишената 
заплаха за сигурността, прехода към 
чиста енергия, технологичното 
развитие, безработицата и
младежката безработица и все по-
застаряващата работна ръка, както и от 
все по-големия недостиг на умения и 
работна ръка в някои сектори и региони, 
с които се сблъскват по-специално 
МСП. Като отчита променящата се 
реалност в сферата на труда, Съюзът 
следва да се подготви за настоящите и 
бъдещите предизвикателства, като 
инвестира в съответни умения, направи 
растежа по-приобщаващ и подобри 
политиките по заетостта и социалните 
политики, включително с оглед на 
мобилността на работната сила.

Or. fr

Изменение 54
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, управлението на
миграционните потоци и повишената 
заплаха за сигурността, прехода към 
чиста енергия, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и от все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони, с които се сблъскват по-

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, управлението на
вътрешните и външните 
миграционни потоци и повишената 
заплаха за сигурността, прехода към 
чиста енергия, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и от все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
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специално МСП. Като отчита 
променящата се реалност в сферата на 
труда, Съюзът следва да се подготви за 
настоящите и бъдещите 
предизвикателства, като инвестира в 
съответни умения, направи растежа по-
приобщаващ и подобри политиките по 
заетостта и социалните политики, 
включително с оглед на мобилността 
на работната сила.

и региони, с които се сблъскват по-
специално МСП. Като отчита 
променящата се реалност в сферата на 
труда, Съюзът следва да се подготви за 
настоящите и бъдещите 
предизвикателства, като инвестира в 
съответни умения, направи растежа по-
приобщаващ и подобри политиките по 
заетостта и социалните политики, 
включително с оглед на трудовата 
мобилност на гражданите на ЕС.

Or. en

Изменение 55
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, управлението на 
миграционните потоци и повишената 
заплаха за сигурността, прехода към 
чиста енергия, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и от все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони, с които се сблъскват по-
специално МСП. Като отчита 
променящата се реалност в сферата на 
труда, Съюзът следва да се подготви за 
настоящите и бъдещите 
предизвикателства, като инвестира в 
съответни умения, направи растежа по-
приобщаващ и подобри политиките по 
заетостта и социалните политики, 
включително с оглед на мобилността на 
работната сила.

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, управлението на 
миграционните потоци и повишената 
заплаха за сигурността, справедливия 
преход към чиста енергия, 
технологичното развитие и все по-
застаряващата работна ръка, както и от 
все по-големия недостиг на умения и 
работна ръка в някои сектори и региони, 
с които се сблъскват по-специално 
МСП. Като отчита променящата се 
реалност в сферата на труда, Съюзът 
следва да се подготви за настоящите и 
бъдещите предизвикателства, като 
инвестира в съответни умения, направи 
растежа по-приобщаващ и подобри 
политиките по заетостта и социалните 
политики, включително с оглед на 
мобилността на работната сила.

Or. en
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Изменение 56
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) С цел да се предвидят
предизвикателствата и за да се 
предприемат конкретни стъпки към 
социално и екологично устойчива 
икономика, пътните карти за 
справедлив преход, разработени в 
сътрудничество с местните и 
регионалните правителства и 
заинтересовани страни, следва да 
бъдат включени в оперативните 
програми, очертаващи регионални и 
местни стратегии за благоприятно 
за климата бъдеще с ефективно 
използване на ресурсите, с цел 
социално приобщаване, създаване на 
качествени работни места, 
устойчивост и инвестиции, насочени 
към подпомагане на ориентирано към 
бъдещето местно развитие.

Or. en

Изменение 57
Хайнц К. Бекер

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Изразява съжаление във връзка 
с продължаващата висока младежка 
безработица в Европа и подчертава, 
че са необходими спешни действия в 
още много държави членки, като 
например в Гърция, където 
равнището на младежка безработица 
е около 40%. Целта за намаляване на 



AM\1164117BG.docx 35/175 PE626.995v02-00

BG

младежката безработица трябва да 
продължи да бъде приоритет и в 
рамките на специфичните за всяка 
държава препоръки.

Or. de

Изменение 58
Елена Джентиле

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 59
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Миапетра 
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Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 60
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират въз основа на възможностите за 

(8) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират въз основа на възможностите за 
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осъществяване на конкретните цели на 
действията и за постигане на резултати, 
като се вземат предвид по-специално 
разходите за проверки, 
административната тежест и очакваният 
риск от нарушения. По отношение на 
безвъзмездните средства това следва да 
включва разглеждане на възможността 
за използване на еднократни суми, 
единни ставки и единични разходи, 
както и финансиране, което не е 
свързано с разходи, както е предвидено 
в член 125, параграф 1 от Финансовия 
регламент За изпълнението на мерки, 
свързани със социално-
икономическата интеграция на 
граждани на трети държави, и в 
съответствие с член 88 от 
Регламента за общоприложимите 
разпоредби Комисията може да 
възстанови средства на държавите 
членки чрез използване на опростени 
варианти за разходите, включително 
използването на еднократни суми.

осъществяване на конкретните цели на 
действията и за постигане на резултати, 
като се вземат предвид по-специално 
разходите за проверки, 
административната тежест и очакваният 
риск от нарушения. Разпределението 
на финансовите ресурси между 
програмите не може да се променя, 
освен ако не бъде основано на 
парламентарно решение. По 
отношение на безвъзмездните средства 
това следва да включва разглеждане на 
възможността за използване на 
еднократни суми, единни ставки и 
единични разходи, както и 
финансиране, което не е свързано с 
разходи, както е предвидено в член 125, 
параграф 1 от Финансовия регламент

Or. en

Изменение 61
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират въз основа на възможностите за 
осъществяване на конкретните цели на 
действията и за постигане на резултати, 
като се вземат предвид по-специално 
разходите за проверки, 
административната тежест и очакваният 
риск от нарушения. По отношение на 
безвъзмездните средства това следва да 
включва разглеждане на възможността 

(8) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират въз основа на възможностите за 
осъществяване на конкретните цели на 
действията и за постигане на
конкретни резултати, отговарящи на 
нуждите на европейските граждани 
от гледна точка на интерес и 
полезност, като се вземат предвид по-
специално разходите за проверки, 
административната тежест и очакваният 
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за използване на еднократни суми, 
единни ставки и единични разходи, 
както и финансиране, което не е 
свързано с разходи, както е предвидено 
в член 125, параграф 1 от Финансовия 
регламент За изпълнението на мерки, 
свързани със социално-икономическата 
интеграция на граждани на трети 
държави, и в съответствие с член 88 от 
Регламента за общоприложимите 
разпоредби Комисията може да 
възстанови средства на държавите 
членки чрез използване на опростени 
варианти за разходите, включително 
използването на еднократни суми.

риск от нарушения. По отношение на 
безвъзмездните средства това следва да 
включва разглеждане на възможността 
за използване на еднократни суми, 
единни ставки и единични разходи, 
както и финансиране, което не е 
свързано с разходи, както е предвидено 
в член 125, параграф 1 от Финансовия 
регламент За изпълнението на мерки, 
свързани със социално-икономическата 
интеграция на законно пребиваващите 
в Европейския съюз граждани на трети 
държави, и в съответствие с член 88 от 
Регламента за общоприложимите 
разпоредби Комисията може да 
възстанови средства на държавите 
членки чрез използване на опростени 
варианти за разходите, включително 
използването на еднократни суми.

Or. it

Изменение 62
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират въз основа на възможностите за 
осъществяване на конкретните цели на 
действията и за постигане на резултати, 
като се вземат предвид по-специално 
разходите за проверки, 
административната тежест и очакваният 
риск от нарушения. По отношение на 
безвъзмездните средства това следва да 
включва разглеждане на възможността 
за използване на еднократни суми, 
единни ставки и единични разходи, 
както и финансиране, което не е 
свързано с разходи, както е предвидено 

(8) Видовете финансиране и 
методите за изпълнение съгласно 
настоящия регламент следва да се 
избират въз основа на възможностите за 
осъществяване на конкретните цели на 
действията и за постигане на резултати, 
като се вземат предвид по-специално 
разходите за проверки, 
административната тежест и очакваният 
риск от нарушения. По отношение на 
безвъзмездните средства това следва да 
включва разглеждане на възможността 
за използване на еднократни суми, 
единни ставки и единични разходи, 
както и финансиране, което не е 
свързано с разходи, както е предвидено 
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в член 125, параграф 1 от Финансовия 
регламент За изпълнението на мерки, 
свързани със социално-
икономическата интеграция на 
граждани на трети държави, и в 
съответствие с член 88 от Регламента за 
общоприложимите разпоредби 
Комисията може да възстанови средства 
на държавите членки чрез използване на 
опростени варианти за разходите, 
включително използването на 
еднократни суми.

в член 125, параграф 1 от Финансовия 
регламент За изпълнението на мерки, 
свързани със социално-
икономическото приобщаване на 
граждани на трети държави, и в 
съответствие с член 88 от Регламента за 
общоприложимите разпоредби 
Комисията може да възстанови средства 
на държавите членки чрез използване на 
опростени варианти за разходите, 
включително използването на 
еднократни суми.

Or. en

Изменение 63
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Елена 
Джентиле, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио 
Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се рационализира и 
опрости средата на финансиране и да се 
създадат допълнителни възможности за 
полезно взаимодействие чрез подходи за 
интегрирано финансиране действията, 
които бяха подкрепяни от Фонда за 
европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица (FEAD), 
Програмата на Европейския съюз за 
заетост и социални иновации и 
Програмата за действие на Съюза в 
областта на здравето, следва да бъдат 
включени в ЕСФ+. Поради това ЕСФ+ 
следва да включва три направления: 
направление „ЕСФ+“ при споделено 
управление, направление „Заетост и 
социални иновации“ и направление
„Здраве“. Това следва да допринесе за 
намаляване на административната 
тежест, свързана с управлението на 
различни фондове, по-специално за 
държавите членки, като същевременно 

(9) С цел да се рационализира и 
опрости средата на финансиране и да се 
създадат допълнителни възможности за 
полезно взаимодействие чрез подходи за 
интегрирано финансиране действията, 
които бяха подкрепяни от Фонда за 
европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица (FEAD), 
Програмата на Европейския съюз за 
заетост и социални иновации и 
Програмата за действие на Съюза в 
областта на здравето, следва да бъдат 
включени в ЕСФ+. Поради това ЕСФ+ 
следва да включва три направления: 
направление „Социално сближаване и
социални права“ при споделено 
управление, направление „Заетост и 
социални иновации“ и направление
„Здраве“ при пряко и непряко 
управление. Това следва да допринесе 
за намаляване на административната 
тежест, свързана с управлението на 
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се запазят по-опростени правила за 
несложните операции от рода на 
разпределянето на храни и/или основно 
материално подпомагане.

различни фондове, по-специално за 
държавите членки, като същевременно 
се запазят по-опростени правила за 
несложните операции от рода на 
разпределянето на храни и/или основно 
материално подпомагане.

Or. en

Изменение 64
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С цел да се рационализира и 
опрости средата на финансиране и да се 
създадат допълнителни възможности за 
полезно взаимодействие чрез подходи за 
интегрирано финансиране действията, 
които бяха подкрепяни от Фонда за 
европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица (FEAD), 
Програмата на Европейския съюз за 
заетост и социални иновации и 
Програмата за действие на Съюза в 
областта на здравето, следва да бъдат 
включени в ЕСФ+. Поради това ЕСФ+ 
следва да включва три направления: 
направление „ЕСФ+“ при споделено 
управление, направление „Заетост и 
социални иновации“ и направление
„Здраве“. Това следва да допринесе за 
намаляване на административната 
тежест, свързана с управлението на 
различни фондове, по-специално за 
държавите членки, като същевременно 
се запазят по-опростени правила за 
несложните операции от рода на 
разпределянето на храни и/или основно 
материално подпомагане.

(9) С цел да се рационализира и 
опрости средата на финансиране и да се 
създадат допълнителни възможности за 
полезно взаимодействие чрез подходи за 
интегрирано финансиране действията, 
които бяха подкрепяни от Фонда за 
европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица (FEAD), 
Програмата на Европейския съюз за 
заетост и социални иновации и 
Програмата за действие на Съюза в 
областта на здравето, следва да бъдат 
включени в ЕСФ+. Поради това ЕСФ+ 
следва да включва три направления: 
направление „ЕСФ+“ при споделено 
управление, направление „Заетост и 
социални иновации“ и направление
„Здраве“. Това следва да допринесе за 
намаляване на административната 
тежест, свързана с управлението на 
различни фондове, по-специално за 
държавите членки и бенефициерите, 
като същевременно се запазят по-
опростени правила за несложните 
операции от рода на разпределянето на 
храни и/или основно материално 
подпомагане.

Or. en
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Изменение 65
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Съюзът следва да допринася за 
политиките по заетостта на 
държавите членки чрез насърчаване 
на сътрудничеството и допълване на 
техните действия. С оглед на този по-
широк обхват на ЕСФ+ е целесъобразно 
да се предвиди, че целите за повишаване 
на ефективността на пазарите на труда и 
насърчаване на достъпа до качествена 
заетост, за подобряване на достъпа до 
образование и обучение и на тяхното 
качество, както и за насърчаване на 
социалното приобщаване и здравето и за 
намаляване на бедността се изпълняват 
само при споделено управление.

Or. en

Изменение 66
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Елена 
Джентиле, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио 
Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С оглед на този по-широк обхват 
на ЕСФ+ е целесъобразно да се 
предвиди, че целите за повишаване на 
ефективността на пазарите на труда и 
насърчаване на достъпа до качествена 
заетост, за подобряване на достъпа до 
образование и обучение и на тяхното 
качество, както и за насърчаване на 

(10) С оглед на този по-широк обхват 
на ЕСФ+ е целесъобразно да се 
предвиди, че целите за повишаване на 
ефективността на приобщаващите и 
справедливи пазари на труда и 
насърчаване на достъпа до качествена 
заетост, за подобряване на достъпа до 
образование и обучение и на тяхното 



PE626.995v02-00 42/175 AM\1164117BG.docx

BG

социалното приобщаване и здравето и за
намаляване на бедността се изпълняват
не само при споделено управление, но 
също и при пряко и непряко управление 
по направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“ за действия, 
необходими на равнището на Съюза.

качество, както и за насърчаване на 
социалното приобщаване и здравето и за
изкореняване на бедността ще 
продължат да се изпълняват основно
при споделено управление, а когато е 
целесъобразно, да се допълват при 
пряко и непряко управление по 
направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“ за действия, 
необходими на равнището на Съюза.

Or. en

Изменение 67
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 68
Ясенко Селимович, Антониу Мариню и Пинту, Яна Том, Мартина Длабайова, 
Натали Гризбек

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 69
Роса Естарас Ферагут

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С оглед на този по-широк обхват 
на ЕСФ+ е целесъобразно да се 
предвиди, че целите за повишаване на 
ефективността на пазарите на труда и 
насърчаване на достъпа до качествена 
заетост, за подобряване на достъпа до 
образование и обучение и на тяхното 
качество, както и за насърчаване на 
социалното приобщаване и здравето и за 
намаляване на бедността се изпълняват 
не само при споделено управление, но 

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

споделено управление, но също и при 
пряко и непряко управление по 
направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“ за действия, 
необходими на равнището на Съюза.

Or. en

Изменение 70
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Елена 
Джентиле, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио 
Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) С настоящия регламент се 
определя финансов пакет за ЕСФ+ чрез 
посочване на отпуснатите средства 
за действия, които да бъдат
изпълнени при споделено управление 
по направлението „Социално 
сближаване и социални права“, и 
отпуснатите средства за действия, 
които да бъдат изпълнени при пряко и 
непряко управление по направленията
„Заетост и социални иновации“ и
„Здраве“.

Or. en

Изменение 71
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) С настоящия регламент се 
определя финансов пакет за ЕСФ+. 
Части от този пакет следва да бъдат 
използвани за действия, които да бъдат 

(12) С настоящия регламент се 
определя финансов пакет за ЕСФ+. За 
да се прехвърлят парични средства 
между целите, е необходимо 
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изпълнени при пряко и непряко 
управление по направленията „Заетост и 
социални иновации“ и „Здраве“.

парламентарно одобрение. Части от 
този пакет следва да бъдат използвани 
за действия, които да бъдат изпълнени 
при пряко и непряко управление по 
направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“.

Or. en

Изменение 72
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел да подобри функционирането 
на пазарите на труда чрез подпомагане 
на модернизацията на институциите на 
пазара на труда, като например 
публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за 
предоставяне на по-интензивни 
целенасочени консултации и насоки по 
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за
повишаване на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда 
чрез мерки, целящи, наред с другото, 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до грижи за децата. ЕСФ+ 
следва също така да се стреми да 
осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава висококачествената 
заетост чрез активна намеса, която 
дава възможност за (повторно) 
интегриране на пазара на труда, особено 
на младите хора, хората с увреждания 
и хората с хронични заболявания,
дългосрочно безработните и
икономически неактивните, както и
хората, изправени пред множествени 
форми на дискриминация, чрез 
насърчаване на самостоятелната заетост 
и социалната икономика. ЕСФ+ следва 
да има за цел да подобри 
функционирането на пазарите на труда 
чрез подпомагане на модернизацията и 
гъвкавостта по отношение на
различни целеви групи на институциите 
на пазара на труда, като например 
публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за 
предоставяне на по-интензивни 
целенасочени и индивидуални
консултации и насоки по време на 
търсенето на работа и на прехода към 
трудова заетост, както и за подпомагане
на мобилността на работниците. ЕСФ+ 
следва да има за цел решаване на 
проблема с несигурната заетост, за 
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отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила.

да се гарантира, че всички видове 
трудови договори включват достойни 
условия на труд с подходящо 
социалноосигурително покритие в 
съответствие с член 9 от ДФЕС, 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, Европейската 
социална харта и Програмата на 
МОТ за достоен труд. ЕСФ+ следва да
насърчава участието на жените и
устойчивата заетост, която да 
гарантира равни възможности, като 
се обръща специално внимание на
самотните майки на пазара на труда 
чрез мерки, целящи, наред с другото,
зачитане на принципа на равно 
заплащане за равностоен труд,
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до финансово достъпни грижи 
за децата и други услуги за полагане на 
грижи или подкрепа за насърчаване на 
равенство между половете. ЕСФ+ 
следва също така да се стреми да 
осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна ръка. ЕСФ+ следва също така 
да подпомага мерки, насочени към 
улесняване на прехода на младите 
хора между образование и заетост.

Or. en

Изменение 73
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Сурая Пост, Миапетра 
Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да (13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
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насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел да подобри функционирането 
на пазарите на труда чрез подпомагане 
на модернизацията на институциите на 
пазара на труда, като например 
публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за 
предоставяне на по-интензивни 
целенасочени консултации и насоки по 
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за 
повишаване на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда 
чрез мерки, целящи, наред с другото, 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на
достъпа до грижи за децата. ЕСФ+ 
следва също така да се стреми да 
осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила.

насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
интегриране и повторно интегриране
на пазара на труда, особено на младите 
хора, дългосрочно безработните и 
неактивните, хората в уязвимо 
положение, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната и солидарната икономика. 
ЕСФ+ следва да има за цел да подобри
политиките по заетостта и
функционирането на пазарите на труда 
чрез подпомагане на модернизацията на 
институциите на пазара на труда, като 
например публичните служби по 
заетостта, с цел да се подобри техният 
капацитет за предоставяне на по-
интензивни целенасочени консултации 
и насоки по време на търсенето на 
работа и на прехода към трудова 
заетост, както и за повишаване на 
мобилността на работниците, и с цел те 
да предоставят своите услуги по 
недискриминационен начин. ЕСФ+ 
следва да насърчава участието на 
жените на пазара на труда чрез мерки, 
целящи, наред с другото, подобряване 
на баланса между професионалния и 
личния живот и на лесния достъп до
икономически достъпни или 
безплатни грижи за децата, грижи за 
възрастни хора и други услуги за 
полагане на грижи или подпомагане с 
добро качество. ЕСФ+ следва също 
така да се стреми да осигури безопасна,
здравословна и добре адаптирана 
работна среда, за да се отговори на 
здравните рискове, свързани с 
променящите се форми на заетост и 
нуждите на застаряващата работна ръка.

Or. en

Изменение 74
Кшищоф Хетман, Марек Плура, Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел да подобри функционирането 
на пазарите на труда чрез подпомагане 
на модернизацията на институциите на 
пазара на труда, като например 
публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за 
предоставяне на по-интензивни 
целенасочени консултации и насоки по 
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за
повишаване на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда 
чрез мерки, целящи, наред с другото, 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до грижи за децата. ЕСФ+ 
следва също така да се стреми да 
осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила.

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел да подобри функционирането 
на пазарите на труда чрез подпомагане 
на модернизацията на институциите на 
пазара на труда, като например 
публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за 
предоставяне на по-интензивни 
целенасочени консултации и насоки по
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за
улесняване на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда 
чрез мерки, целящи, наред с другото, 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до грижи за децата. ЕСФ+ 
следва също така да се стреми да 
осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата
работна ръка.

Or. en

Изменение 75
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел подобряване на 
функционирането на пазарите на труда 
чрез подпомагане на модернизацията на 
институциите на пазара на труда, като 
например публичните служби по 
заетостта, с цел да се подобри техният 
капацитет за предоставяне на по-
интензивни целенасочени консултации 
и насоки по време на търсенето на 
работа и на прехода към трудова 
заетост, както и за повишаване на 
мобилността на работниците. ЕСФ+ 
следва да насърчава участието на 
жените на пазара на труда чрез мерки, 
целящи, наред с другото, подобряване 
на баланса между професионалния и 
личния живот и на достъпа до грижи за 
децата. ЕСФ+ следва също така да се 
стреми да осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила.

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел подобряване на 
функционирането на пазарите на труда 
чрез подпомагане на модернизацията на 
институциите на пазара на труда, като 
например публичните служби по 
заетостта, с цел да се подобри техният 
капацитет за предоставяне на по-
интензивни целенасочени консултации 
и насоки по време на търсенето на 
работа и на прехода към трудова 
заетост, както и за повишаване на 
мобилността на работниците. ЕСФ+ 
следва да насърчава участието на 
жените на пазара на труда чрез мерки, 
целящи, наред с другото, подобряване 
на баланса между професионалния и 
личния живот и на достъпа до грижи за 
децата. ЕСФ+ следва да насърчава 
пълно и цялостно училищно, 
професионално и социално 
приобщаване на хората с увреждания 
чрез мерки, насочени към осигуряване 
на тяхната независимост и 
конкретна и ефективна подкрепа през 
всички етапи от живота. ЕСФ+ 
следва също така да се стреми да 
осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна ръка.

Or. it
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Изменение 76
Мариан Харкин, Мартина Андерсън, Адам Коша, Хелга Стивънс, Олга Сехналова

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел да подобри функционирането 
на пазарите на труда чрез подпомагане 
на модернизацията на институциите на 
пазара на труда, като например 
публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за 
предоставяне на по-интензивни 
целенасочени консултации и насоки по 
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за 
повишаване на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда 
чрез мерки, целящи, наред с другото, 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до грижи за децата. ЕСФ+ 
следва също така да се стреми да 
осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила.

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните, полагащите 
грижи членове на семейството и 
неактивните, субсидирана заетост и 
подходяща работна среда за хората с 
увреждания, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост, 
предприемачеството и социалната 
икономика. ЕСФ+ следва да има за цел 
да подобри функционирането на 
пазарите на труда чрез подпомагане на 
модернизацията на институциите на 
пазара на труда, като например 
публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за 
предоставяне на по-интензивни 
целенасочени консултации и насоки по 
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за 
повишаване на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда 
чрез мерки, целящи, наред с другото, 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до грижи за децата и други 
услуги за полагане на грижи или 
подкрепа. ЕСФ+ следва също така да се 
стреми да осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна ръка.

Or. en
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Изменение 77
Клод Ролен

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел подобряване на 
функционирането на пазарите на труда 
чрез подпомагане на модернизацията на 
институциите на пазара на труда, като 
например публичните служби по 
заетостта, с цел да се подобри техният 
капацитет за предоставяне на по-
интензивни целенасочени консултации 
и насоки по време на търсенето на 
работа и на прехода към трудова 
заетост, както и за повишаване на 
мобилността на работниците. ЕСФ+ 
следва да насърчава участието на 
жените на пазара на труда чрез мерки, 
целящи, наред с другото, подобряване 
на баланса между професионалния и 
личния живот и на достъпа до грижи за 
децата. ЕСФ+ следва също така да се 
стреми да осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила.

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните, 
безработните в напреднала възраст, 
хората с увреждания и неактивните, 
както и чрез насърчаване на 
самостоятелната заетост и социалната 
икономика. ЕСФ+ следва да има за цел 
подобряване на функционирането на 
пазарите на труда чрез подпомагане на 
модернизацията на институциите на 
пазара на труда, като например 
публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за 
предоставяне на по-интензивни 
целенасочени консултации и насоки по 
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за 
повишаване на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда 
чрез мерки, целящи, наред с другото, 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до грижи за децата. ЕСФ+ 
следва също така да се стреми да 
осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна ръка.

Or. fr
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Изменение 78
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел да подобри функционирането 
на пазарите на труда чрез подпомагане 
на модернизацията на институциите на 
пазара на труда, като например 
публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за 
предоставяне на по-интензивни 
целенасочени консултации и насоки по 
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за 
повишаване на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда 
чрез мерки, целящи, наред с другото, 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до грижи за децата. ЕСФ+ 
следва също така да се стреми да 
осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила.

(13) ЕСФ+ следва, в тясно 
сътрудничество с държавите членки,
да има за цел да насърчава заетостта 
чрез активна намеса, която дава 
възможност за (повторно) интегриране 
на пазара на труда, особено на младите 
хора, дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел да подобри функционирането 
на пазарите на труда чрез подпомагане 
на модернизацията на институциите на 
пазара на труда, като например 
публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за 
предоставяне на по-интензивни 
целенасочени консултации и насоки по 
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за 
повишаване на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда 
чрез мерки, целящи, наред с другото, 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до грижи за децата. ЕСФ+ 
следва също така да се стреми да 
осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна ръка.

Or. en

Изменение 79
Ясенко Селимович, Антониу Мариню и Пинту, Яна Том, Натали Гризбек
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Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел да подобри функционирането 
на пазарите на труда чрез подпомагане 
на модернизацията на институциите на 
пазара на труда, като например 
публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за 
предоставяне на по-интензивни 
целенасочени консултации и насоки по 
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за 
повишаване на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда 
чрез мерки, целящи, наред с другото, 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до грижи за децата. ЕСФ+ 
следва също така да се стреми да 
осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила.

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните,
неактивните и мигрантите, както и 
чрез насърчаване на самостоятелната 
заетост и социалната икономика. ЕСФ+ 
следва да има за цел да подобри 
функционирането на пазарите на труда 
чрез подпомагане на модернизацията на 
институциите на пазара на труда, като 
например публичните служби по 
заетостта, с цел да се подобри техният 
капацитет за предоставяне на по-
интензивни целенасочени консултации 
и насоки по време на търсенето на 
работа и на прехода към трудова 
заетост, както и за повишаване на 
мобилността на работниците. ЕСФ+ 
следва да насърчава участието на 
жените на пазара на труда чрез мерки, 
целящи, наред с другото, подобряване 
на баланса между професионалния и 
личния живот и на достъпа до грижи за 
децата. ЕСФ+ следва също така да се 
стреми да осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна ръка.

Or. en

Изменение 80
Ясенко Селимович, Антониу Мариню и Пинту, Яна Том, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Съображение 13
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел да подобри функционирането 
на пазарите на труда чрез подпомагане 
на модернизацията на институциите на 
пазара на труда, като например 
публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за 
предоставяне на по-интензивни 
целенасочени консултации и насоки по 
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за 
повишаване на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда 
чрез мерки, целящи, наред с другото, 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до грижи за децата. ЕСФ+ 
следва също така да се стреми да 
осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила.

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост, 
предприемачеството и социалната 
икономика. ЕСФ+ следва да има за цел 
да подобри функционирането на 
пазарите на труда чрез подпомагане на 
модернизацията на институциите на 
пазара на труда, като например 
публичните служби по заетостта, с цел 
да се подобри техният капацитет за 
предоставяне на по-интензивни 
целенасочени консултации и насоки по 
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за 
повишаване на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда 
чрез мерки, целящи, наред с другото, 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до грижи за децата и други 
услуги за полагане на грижи и 
подкрепа. ЕСФ+ следва също така да се 
стреми да осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна ръка.

Or. en

Изменение 81
Вероника Лопе Фонтане

Предложение за регламент
Съображение 13а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) С цел да се подпомогне 
освобождаването на съществуващия 
потенциал за създаване на работни 
места в социалната икономика,
ЕСФ+ ще допринесе за по-доброто 
включване на социалните 
предприятия в националните планове 
за заетост и социални иновации, 
както и в национални програми за 
реформи. Прилага се определението за 
социални предприятия съгласно 
законодателството в областта на 
социалната икономика на отделните 
държави членки и заключенията на 
Съвета относно „Насърчаване на 
социалната икономика като основен 
двигател на икономическото и 
социалното развитие в Европа“ 
(15071/15).

Or. es

Изменение 82
Габриеле Цимер, Патрик Льо Ярик, Лин Бойлан

Предложение за регламент
Съображение 13а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Държавите членки следва да 
поемат ангажимент за 
бюджетиране, съобразено с 
равенството между половете, с 
определени целеви стойности 
(споделяне на средства на равнище 
програма за жени) в рамките на 
управлението на бюджета и 
оценката на техните оперативни 
програми. Бюджетирането, 
съобразено с равенството между 
половете, е важен инструмент на 
политиката на равни възможности, 
така че неравнопоставеността 
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между половете по отношение на 
равното участие да стане прозрачна в 
рамките на ЕСФ+, като по този 
начин се укрепи равенството между 
половете в ЕСФ+.

Or. en

Изменение 83
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството,
ефективността и съответствието
на системите за образование и обучение
с потребностите на пазара на труда, 
за да се улесни придобиването на 
ключови умения, особено по-отношение 
на цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за
конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали,
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството,
достъпността и 
недискриминационния характер на 
системите за образование и обучение, за 
да се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, включително 
защитата на данните и 
управлението на информацията, и на
трансверсалните умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка и 
гъвкавостта в образованието и 
обучението, както и за прехода към 
трудова заетост, да подпомага ученето 
през целия живот и да допринася за
социалното сближаване, 
намаляването на хоризонталната и
вертикалната сегрегация и
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез висококачествено учене 
в процеса на работа и стажуване, 
ориентиране през целия живот, 
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преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

прогнозиране на уменията в 
сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, обучение на 
преподавателите, подкрепа за 
информалното и неформалното 
учене, валидиране на резултатите от 
обучението и признаване на 
квалификациите и предишното 
обучение.

Or. en

Изменение 84
Ан Сандер, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Елизабет Морен-Шартие

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез: учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 

(14) Като основен европейски 
инструмент за заетостта и 
уменията, ЕСФ+ следва да може да 
допринесе за социалното, 
икономическото и териториалното 
сближаване в цяла Европа. За да 
постигне това ЕСФ+ следва да
предоставя подкрепа за подобряване на 
качеството, ефективността и 
съответствието на системите за 
образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
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прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това може да се постигне 
например чрез: учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

Or. fr

Изменение 85
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Силвия
Коста, Сурая Пост, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, 
Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството,
недискриминационния характер, 
достъпността, приобщаването,
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на
езиковите умения и цифровите умения,
включително защитата на данните и 
управлението на информацията,
които са необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. В 
случаите, когато има дългосрочно 
безработни лица и лица, произлизащи 
от неравностойна социална среда, 
следва да се обърне специално 
внимание на тяхното овластяване и 
на засилването на тяхното 
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например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

самочувствие и на тяхната 
способност да упражняват и 
предявяват правата си. ЕСФ+ следва 
да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост на всички през целия им живот 
и да допринася за приобщаването,
конкурентоспособността и социалните и 
икономически иновации, като подкрепя 
приложими в голям мащаб и устойчиви 
инициативи в тези области. Това би 
могло да се постигне например чрез
инвестиции в професионално 
образование, включително дуално 
обучение, учене в процеса на работа и 
стажуване, ориентиране през целия 
живот, прогнозиране на уменията в 
сътрудничество със социалните 
партньори, модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

Or. en

Изменение 86
Елена Джентиле

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 

(14) ЕСФ+ като основният 
инструмент на ЕС за инвестиране в 
човешки капитал и умения играе 
ключова роля за насърчаване на 
социалното, икономическото и 
териториалното сближаване. ЕСФ+
следва да предоставя подкрепа за 
подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
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активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

Or. en

Изменение 87
Лаура Аджеа, Тициана Бегин, Роза Д'Амато, Марко Вали

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 

(14) Като основен инструмент на 
ЕС за инвестиране в човешки капитал 
и умения, ЕСФ+ играе ключова роля за 
насърчаване на социалното и 
териториалното сближаване. ЕСФ+
следва да предоставя подкрепа за 
подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
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личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

Or. en

Изменение 88
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването или 
поддържането на ключови умения, 
особено по-отношение на цифровите 
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необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

умения и тези, наложени от 
справедлив преход към 
нисковъглеродна икономика, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за
справедлив преход към трудова заетост, 
да подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността и 
синдикалните организации, модерни 
учебни материали, прогнозиране и 
проследяване на дипломираните лица, 
обучение на преподавателите, 
валидиране на резултатите от 
обучението и признаване на 
квалификациите.

Or. en

Изменение 89
Хайнц К. Бекер

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 
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необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, по-специално като 
се поставя акцент върху успешната 
концепция на дуалното обучение,
ориентиране през целия живот, 
прогнозиране на уменията в 
сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

Or. de

Изменение 90
Вероника Лопе Фонтане

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството,
недискриминационния характер, 
достъпността, ефективността и 
съответствието на системите за 
образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
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личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

Or. es

Изменение 91
Мариан Харкин, Олга Сехналова, Хелга Стивънс, Адам Коша, Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
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активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост и 
реинтеграцията на пазара на труда, 
да подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

Or. en

Изменение 92
Кшищоф Хетман, Марек Плура, Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на
предприемаческите и цифровите 
умения, които са необходими на всички 
лица за личностна реализация и 
развитие, заетост, социално 
приобщаване и активно гражданско 
участие. ЕСФ+ следва да спомага за 
напредъка в образованието и 
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прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

обучението, както и за прехода към 
трудова заетост, да подпомага ученето и 
пригодността за заетост през целия 
живот и да допринася за 
конкурентоспособността и социалните и 
икономически иновации, като подкрепя 
приложими в голям мащаб и устойчиви 
инициативи в тези области. Това би 
могло да се постигне например чрез 
учене в процеса на работа и стажуване, 
ориентиране през целия живот, 
прогнозиране на уменията в 
сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

Or. en

Изменение 93
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за изкореняване на 
енергийната бедност и за насърчаване 
на достъпа до подходящи и енергийно 
ефективни жилища, включително 
социални жилища, в съответствие 
със съобщението на Комисията 
„Европейска платформа срещу 
бедността и социалното изключване: 
Европейска рамка за социално и 
териториално сближаване“ и 
Регламент (XX/XX) на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
управлението на Енергийния съюз и 
Директива (XX/XX) на Европейския 
парламент и на Съвета за изменение 
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на Директива 2012/27/EС относно 
енергийната ефективност.

Or. en

Изменение 94
Хайнц К. Бекер

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Средствата на ЕСФ+ за 
държавите членки следва в бъдеще да 
бъдат обвързани с едновременното 
представяне на доказателства за 
ефективна работа по проекти, 
свързани с въвеждането или 
укрепването на дуалното обучение в 
рамките на гаранцията за заетост на 
младежта.

Or. de

Изменение 95
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Сурая 
Пост, Силвия Коста, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, 
Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Елена Джентиле

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Подкрепата по линия на ЕСФ+ 
следва да се използва за насърчаване на 
равния достъп, по-специално за групите 
в неравностойно положение, до 
качествено и приобщаващо образование 
и обучение — от образованието и 
грижите в ранна детска възраст през 
общото и професионалното образование 
и обучение до висшето образование, 
както и образованието и ученето в зряла 

(15) Подкрепата по линия на ЕСФ+ 
следва да се използва за насърчаване на 
равния достъп, по-специално за групите 
в неравностойно положение, до 
качествено и приобщаващо образование 
и обучение – от образованието и 
грижите в ранна детска възраст, като се 
обърне специално внимание на децата 
от неравностойна социална среда, 
например децата, настанени в 
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възраст, като по този начин се насърчава 
пропускаемостта между секторите на 
образованието и обучението,
предотвратяването на
преждевременното напускане на 
училище, подобряването на здравната 
грамотност, укрепването на връзките с 
неформалното и самостоятелното учене 
и улесняването на мобилността с 
учебна цел за всички. В този контекст 
следва да бъде подкрепено полезното
взаимодействие с програмата „Еразъм“,
по-специално за улесняване на 
участието на учащите се в 
неравностойно положение в
мобилността с учебна цел.

специализирани институции, и 
бездомните деца, през общото и 
професионалното образование и 
обучение до висшето образование и 
реинтеграцията в образователната 
система, както и образованието и 
ученето в зряла възраст, като по този 
начин се предотвратява предаването 
на бедността между поколенията,
насърчава се пропускаемостта между 
секторите на образованието и 
обучението, предотвратява се
преждевременното напускане на 
училище и социалното изключване,
подобрява се здравната грамотност,
укрепват се връзките с неформалното и 
самостоятелното учене и се улеснява
мобилността с учебна цел за всички. В 
този контекст следва да бъде създадено
полезно взаимодействие с програмата
„Еразъм“, за да може учащите се в 
неравностойно положение да бъдат 
активно обхванати и да получат 
подходяща подготовка за свързания с 
мобилност опит в чужбина и да се 
увеличи тяхното участие в 
трансграничната мобилност с учебна 
цел.

Or. en

Изменение 96
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Подкрепата по линия на ЕСФ+ 
следва да се използва за насърчаване на 
равния достъп, по-специално за 
групите в неравностойно положение,
до качествено и приобщаващо 
образование и обучение — от 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст през общото и професионалното 

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

и образованието и ученето в зряла 
възраст, като по този начин се насърчава 
пропускаемостта между секторите на 
образованието и обучението, 
предотвратяването на 
преждевременното напускане на 
училище, подобряването на здравната 
грамотност, укрепването на връзките с 
неформалното и самостоятелното учене 
и улесняването на мобилността с учебна 
цел за всички. В този контекст следва да 
бъде подкрепено полезното 
взаимодействие с програмата „Еразъм“, 
по-специално за улесняване на 
участието на учащите се в 
неравностойно положение в 
мобилността с учебна цел.

Or. it

Изменение 97
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Подкрепата по линия на ЕСФ+ 
следва да се използва за насърчаване на 
равния достъп, по-специално за групите 
в неравностойно положение, до
качествено и приобщаващо 
образование и обучение — от 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст през общото и професионалното 
образование и обучение до висшето 
образование, както и образованието и 
ученето в зряла възраст, като по този 
начин се насърчава пропускаемостта 
между секторите на образованието и 
обучението, предотвратяването на 
преждевременното напускане на 
училище, подобряването на здравната 
грамотност, укрепването на връзките с 

(15) Подкрепата по линия на ЕСФ+ 
следва да се използва за насърчаване на 
равния достъп, по-специално за групите 
в неравностойно положение, до
висококачествено и приобщаващо 
образование и обучение – от 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст през общото и професионалното 
образование и обучение до висшето 
образование, както и образованието и 
ученето в зряла възраст, като се обърне 
специално внимание на децата и 
младите хора от неравностойна 
среда, например децата, настанени в 
специализирани институции, и 
бездомните или лишените от 
жилища деца, като по този начин се 
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неформалното и самостоятелното учене 
и улесняването на мобилността с учебна 
цел за всички. В този контекст следва да 
бъде подкрепено полезното 
взаимодействие с програмата „Еразъм“, 
по-специално за улесняване на 
участието на учащите се в 
неравностойно положение в 
мобилността с учебна цел.

насърчава пропускаемостта между 
секторите на образованието и 
обучението, предотвратяването на
преждевременното напускане на 
училище, подобряването на здравната 
грамотност, укрепването на връзките с 
неформалното и самостоятелното учене 
и улесняването на мобилността с учебна 
цел за всички. В този контекст следва да 
бъде подкрепено полезното 
взаимодействие с програмата „Еразъм“
за насърчаване на иновативните 
практики, и по-специално за 
улесняване на участието на учащите се в 
неравностойно положение и младите 
хора в уязвимо положение в
мобилността с учебна цел.
Съгласуваността и взаимното 
допълване на политиките между 
програма „Еразъм“ и ЕСФ+ следва да 
осигурят достойна подкрепа за 
разработване и прилагане на мерки, 
като мобилност с учебна цел за 
учащите се в неравностойно 
положение, по-специално учащите се 
в зряла възраст и хората с 
увреждания или с хронични 
заболявания.

Or. en

Изменение 98
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Комисията и държавите 
членки следва да гарантират, че 
равенството между половете и 
интеграцията на перспективата за 
равенство между половете е 
задължителен принцип във всички 
етапи на програмата – от 
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формулирането на приоритетите на 
оперативните програми до 
изпълнението, мониторинга и 
оценката, и че ключовите действия 
за интегриране на принципа на 
равенство между половете получават 
подкрепа.

Or. en

Изменение 99
Силвия Коста

Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Подкрепата по линия на ЕСФ+ 
следва да се използва за насърчаване 
на широк достъп до култура, участие 
в културния живот и подкрепа за 
художественото и творческото 
изразяване, по-специално чрез 
развиване на синергии с програмата 
„Творческа Европа“.

Or. it

Изменение 100
Роса Естарас Ферагут, Сантяго Фисас Айшела

Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) ЕСФ+ ще може да подпомага 
иновативни действия, които чрез 
спорт и физическа дейност ще 
насърчават социалното приобщаване, 
по-специално на групи в 
неравностойно положение, както и 
по-доброто здраве и профилактика на 
болестите.
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Or. es

Изменение 101
Роса Естарас Ферагут, Сантяго Фисас Айшела

Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) ЕСФ+ ще може да подпомага 
иновативни действия, които чрез 
спорт и физическа дейност ще 
насърчават социалното приобщаване, 
по-специално на групи в 
неравностойно положение, както и 
по-доброто здраве и профилактика на 
болестите.

Or. es

Изменение 102
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 15б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Полезните взаимодействия с 
фонд „Убежище и миграция“ следва 
да гарантират, че ЕСФ+ може да 
интегрира и насърчава равния достъп 
до висококачествено, несегрегирано и 
приобщаващо образование и обучение, 
както и социалното приобщаване на 
пазара на труда и достъпа до 
здравеопазване за граждани на трети 
държави, като се обърне специално 
внимание на нуждите на жените и 
децата.

Or. en
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Изменение 103
Брандо Бенифеи, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Силвия Коста, Сурая Пост, 
Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес 
Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) ЕСФ+ следва да насърчава 
гъвкави възможности за повишаване на 
квалификацията и за преквалификация 
за всички, като се вземат предвид 
предизвикателствата, пред които са 
изправени различните социални групи 
в неравностойно положение, по-
специално по отношение на цифровите 
умения и ключовите базови технологии, 
с цел да се предоставят на хората 
умения, адаптирани към 
цифровизацията, технологичните 
промени, иновациите и социалните и 
икономическите промени, като
например тези, наложени от 
справедлив преход към 
нисковъглеродна икономика, като се 
улесняват преходите в професионалното 
развитие, мобилността и подкрепата за 
нискоквалифицираните хора, хората с 
увреждания и/или слабо 
квалифицираните възрастни в 
съответствие с европейската програма 
за умения, както и в координация и 
при взаимно допълване с програмата 
„Цифрова Европа“.

Or. en

Изменение 104
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) ЕСФ+ следва да насърчава 
гъвкави възможности за повишаване на 
квалификацията и за преквалификация 
за всички чрез доставчици на 
формално и неформално образование,
включително чрез развиване на
цифровите умения и ключовите базови 
технологии, с цел да се предоставят на 
хората умения, адаптирани към 
цифровизацията, технологичните 
промени, иновациите и социалните и 
икономическите промени, като се
улеснява преходът между 
образованието и заетостта,
преходите в професионалното развитие, 
мобилността и подкрепата за 
нискоквалифицираните лица, хората с 
увреждания или с хронични 
заболявания и/или слабо 
квалифицираните възрастни в 
съответствие с европейската програма 
за умения.

Or. en

Изменение 105
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) ЕСФ+ следва да насърчава 
гъвкави възможности за повишаване на 
квалификацията и за преквалификация 
за всички, по-специално по отношение 
на цифровите умения и ключовите 
базови технологии, с цел да се 
предоставят на хората умения, 
адаптирани към цифровизацията, 
технологичните промени, иновациите и 
социалните и икономическите промени, 
като се улесняват преходите в 

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

тези, наложени от прехода към 
нисковъглеродна икономика, като се 
улесняват преходите в професионалното 
развитие, мобилността и подкрепата за 
нискоквалифицираните и/или слабо 
квалифицираните възрастни в 
съответствие с европейската програма 
за умения.

Or. en

Изменение 106
Мариан Харкин, Олга Сехналова, Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 107
Роса Естарас Ферагут

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 108
Кшищоф Хетман, Марек Плура, Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



AM\1164117BG.docx 77/175 PE626.995v02-00

BG

съответствие с европейската програма 
за умения.

съответствие с европейската програма 
за умения.

Or. en

Изменение 109
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Клаудиу 
Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Полезно взаимодействие с 
програмата „Хоризонт Европа“ следва 
да гарантира, че ЕСФ+ може да 
интегрира и използва в по-широк мащаб 
иновативните учебни програми, 
подкрепяни от програма „Хоризонт 
Европа“, за да се предоставят на хората 
уменията и компетентностите, 
необходими за работните места в 
бъдеще.

(17) Полезно взаимодействие с 
програмата „Хоризонт Европа“ следва 
да гарантира, че ЕСФ+ може да 
интегрира и използва в по-широк мащаб 
иновативните учебни програми, 
подкрепяни от програма „Хоризонт 
Европа“, за да се предоставят на хората 
уменията и компетентностите, 
необходими за тяхното личностно и 
професионално развитие, както и за
работните места в бъдеще. Комисията 
следва да гарантира полезното 
взаимодействие между 
направлението „Здраве“ и програма 
„Хоризонт Европа“, за да се поощрят 
постигнатите резултати в областта 
на здравеопазването и превенцията на 
заболяванията.

Or. en

Изменение 110
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Полезно взаимодействие с (17) Полезно взаимодействие с 
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програмата „Хоризонт Европа“ следва 
да гарантира, че ЕСФ+ може да 
интегрира и използва в по-широк мащаб 
иновативните учебни програми, 
подкрепяни от програма „Хоризонт 
Европа“, за да се предоставят на хората 
уменията и компетентностите, 
необходими за работните места в 
бъдеще.

програмата „Хоризонт Европа“ следва 
да гарантира, че ЕСФ+ може да 
интегрира и използва в по-широк мащаб 
иновативните учебни програми, 
подкрепяни от програма „Хоризонт 
Европа“, за да се предоставят на хората 
уменията и компетентностите, 
необходими за работните места в 
бъдеще, и да се преодолеят 
настоящите и бъдещи социални 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 111
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Силвия 
Коста, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес 
Прието, Хави Лопес, Елена Джентиле

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки на 
всички равнища на управление, 
включително на регионално и местно 
равнище, за изкореняване на бедността, 
включително енергийната бедност, 
както се предвижда в наскоро 
одобрените правила относно 
управлението на Енергийния съюз, с 
оглед на прекъсване на цикъла на 
неравностойното положение между 
поколенията и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
гарантиране на равни възможности за 
всички, борба с дискриминацията и 
преодоляване на социалните 
неравенства и неравенството по 
отношение на здравето. Това предполага 
мобилизирането на набор от активни
политики и политики в отговор на 
конкретни явления, насочени към 
хората в най-неравностойно положение, 
независимо от тяхната възраст, 
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достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
здравеопазване и дългосрочни грижи, 
по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности. ЕСФ+ 
следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност.

включително децата, в съответствие с 
принцип 11 на Европейския стълб на 
социалните права, маргинализираните 
общности, като например ромите,
хората с увреждания, бездомните 
лица, гражданите на трети държави
и работещите бедни. ЕСФ+ следва да 
насърчава активното приобщаване на 
хората, които са далеч от пазара на 
труда, за да се гарантира тяхната 
социално-икономическа интеграция, 
включително чрез целенасочена 
подкрепа за социална и солидарна 
икономика. Следва да се насърчават 
проекти, които насърчават 
активното приобщаване, 
интегрирани подходи, основани на 
трите стълба на достъп до услуги, 
подпомагането на доходите и 
приобщаващите трудови пазари. 
Следва да се насърчават полезните 
взаимодействия между мерките за
финансиране по ЕСФ+ и 
националните стратегии за 
подпомагане на доходите под 
формата на минимален доход и/или 
структурни мерки за подпомагане на 
доходите, съчетаващи 
подпомагането на доходите с 
мерките за насърчаване на 
икономическата активност и с 
укрепването на услугите или 
социалните обезщетения, за да се 
увеличи въздействието върху 
крайните бенефициери. ЕСФ+ следва 
да се използва също така за подобряване 
на навременния и равен достъп до
безплатни или достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
здравеопазване и дългосрочни грижи, 
по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности, и 
услуги, насочени към осигуряване на 
достъп до подходящи социални или 
достъпни жилища. ЕСФ+ следва да 
допринася за модернизирането на 
системите за социална закрила с оглед 
на насърчаването на тяхната 
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достъпност.

Or. en

Изменение 112
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки на 
всички равнища на управление, 
включително на регионално и местно 
равнище, за борба с бедността с оглед 
на прекъсване на цикъла на 
неравностойното положение между 
поколенията и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
гарантиране на равни възможности за 
всички, борба с дискриминацията и 
преодоляване на неравенството по 
отношение на здравето и лишаването 
от жилища, включително на 
бездомността, като същевременно се 
поставя силен акцент върху борбата с 
феминизирането на бедността. Това 
предполага мобилизирането на набор от 
политики, насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, хората с 
увреждания, със заболявания и/или 
хронични състояния, работещите 
бедни, бездомните, гражданите на 
трети държави, включително 
бежанците, търсещите убежище 
лица, мигрантите без документи и 
лицата без гражданство, както и 
всички други лица, които са изправени 
пред многобройни социални 
предизвикателства и форми на 
дискриминация. ЕСФ+ следва да 
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насърчава активното приобщаване на 
хората, които са далеч от пазара на 
труда, за да се гарантира тяхната
социално-икономическо приобщаване 
и пълноценно участие в обществото. 
ЕСФ+ следва да се използва също така 
за подобряване на социалните права 
чрез навременен и равен достъп до 
достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като
консултации, здравеопазване, грижи 
за деца и образование в ранна детска 
възраст и дългосрочни грижи, по-
специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности, и 
достъп до достойни енергийно 
ефективни и достъпни жилища, 
включително до социални жилища.
ЕСФ+ следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила и социални услуги с 
оглед на насърчаването на тяхната 
достъпност и обхват.

Or. en

Изменение 113
Мариан Харкин, Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки за борба 
с бедността с оглед на прекъсване на 
цикъла на неравностойното положение 
между поколенията и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
гарантиране на равни възможности за 
всички, борба с дискриминацията и 
преодоляване на неравенството по 
отношение на здравето. Това предполага 
мобилизирането на набор от политики, 
насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 

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

насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата,
хората с увреждания,
маргинализираните общности, като 
например ромите, и работещите бедни. 
ЕСФ+ следва да насърчава активното 
приобщаване на хората, които са далеч 
от пазара на труда, за да се гарантира 
тяхната социално-икономическа 
интеграция. Следва да се поощряват 
проекти, които насърчават 
активното приобщаване и 
интеграция въз основа на трите 
стълба на достъп до услуги, 
подпомагането на доходите и 
приобщаващите трудови пазари. 
Следва да се насърчават полезните 
взаимодействия между мерките за 
финансиране по ЕСФ+ и 
подпомагането на доходите под 
формата на минимален доход и 
социалните обезщетения, които са 
от национална компетентност и 
поради това не са допустим разход по 
линия на ЕСФ+, за да се увеличи 
въздействието върху крайните 
бенефициери. ЕСФ+ следва да се 
използва също така за подобряване на 
навременния и равен достъп до 
достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
здравеопазване и дългосрочни грижи, 
по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности. ЕСФ+ 
следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност.

Or. en

Изменение 114
Лаура Аджеа, Тициана Бегин, Роза Д'Амато, Марко Вали

Предложение за регламент
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки за борба 
с бедността с оглед на прекъсване на 
цикъла на неравностойното положение 
между поколенията, включително чрез 
схеми за минимален доход, в 
съответствие с принцип 14 на 
Европейския стълб на социалните 
права, и насърчаване на социалното 
приобщаване чрез гарантиране на равни 
възможности за всички, борба с 
дискриминацията и преодоляване на 
неравенството по отношение на 
здравето. Това предполага 
мобилизирането на набор от политики, 
насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, работещите бедни, 
бездомните и всички други лица, 
които са изправени пред многобройни 
социални предизвикателства. ЕСФ+ 
следва да насърчава активното 
приобщаване на хората, които са далеч 
от пазара на труда, за да се гарантира 
тяхната социално-икономическа 
интеграция. ЕСФ+ следва да се използва 
също така за подобряване на 
навременния и равен достъп до 
достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
здравеопазване и дългосрочни грижи, 
по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности. ЕСФ+ 
следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност и 
обхват, включително по отношение 
на хората в нетипично положение.

Or. en
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Изменение 115
Габриеле Цимер, Патрик Льо Ярик, Лин Бойлан

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 116
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 117
Кшищоф Хетман, Марек Плура, Данута Язловецка, Агнешка Козловска-Райевич
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Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 118
Ясенко Селимович, Антониу Мариню и Пинту, Яна Том, Мартина Длабайова, 
Натали Гризбек

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки на 
всички равнища на управление, 
включително на местно и регионално 
равнище, за борба с бедността с оглед 
на прекъсване на цикъла на 
неравностойното положение между
поколенията и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
гарантиране на равни възможности за 
всички, борба с дискриминацията и 
преодоляване на неравенството по 
отношение на здравето и 
бездомността. Това предполага 
мобилизирането на набор от политики, 
насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата,
хората с увреждания,
маргинализираните общности, като 
например ромите, и работещите бедни. 
ЕСФ+ следва да насърчава активното 
приобщаване на хората, които са далеч 
от пазара на труда, за да се гарантира 
тяхната социално-икономическа 
интеграция. ЕСФ+ следва да се използва 
също така за подобряване на 
навременния и равен достъп до 
достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
здравеопазване и дългосрочни грижи, 
по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности. ЕСФ+ 
следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност.
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Изменение 119
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки за борба 
с бедността, включително 
енергийната бедност, както 
предвиждат наскоро одобрените 
правила относно управлението на 
Енергийния съюз, с оглед на прекъсване 
на цикъла на неравностойното 
положение между поколенията и 
насърчаване на социалното 
приобщаване чрез гарантиране на равни 
възможности за всички, борба с 
дискриминацията и преодоляване на 
неравенството по отношение на 
здравето. Това предполага 
мобилизирането на набор от политики, 
насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, и работещите бедни. 
ЕСФ+ следва да насърчава активното 
приобщаване на хората, които са далеч 
от пазара на труда, за да се гарантира 
тяхната социално-икономическа 
интеграция. ЕСФ+ следва да се използва 
също така за подобряване на 
навременния и равен достъп до 
достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
здравеопазване и дългосрочни грижи, 
по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности. ЕСФ+ 
следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност.
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Изменение 120
Вероника Лопе Фонтане

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки и на 
местните и регионалните органи за 
борба с бедността с оглед на прекъсване 
на цикъла на неравностойното 
положение между поколенията и 
насърчаване на социалното 
приобщаване чрез гарантиране на равни 
възможности за всички, борба с 
дискриминацията и преодоляване на 
неравенството по отношение на 
здравето. Това предполага 
мобилизирането на набор от политики, 
насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, и работещите бедни. 
ЕСФ+ следва да насърчава активното 
приобщаване на хората, които са далеч 
от пазара на труда, за да се гарантира 
тяхната социално-икономическа 
интеграция. ЕСФ+ следва да се използва 
също така за подобряване на 
навременния и равен достъп до 
достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
здравеопазване и дългосрочни грижи, 
по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности. ЕСФ+ 
следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност.
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Изменение 121
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Предвид различията в 
равнището на развитие в регионите и 
различните социални реалности в 
цяла Европа, степента на гъвкавост 
на ЕСФ+ следва да бъде достатъчна, 
за да отчита регионалните и 
териториалните особености.

Or. en

Изменение 122
Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Предвид различията в 
равнището на развитие в регионите и 
различните социални реалности в 
цяла Европа, степента на гъвкавост 
на ЕСФ+ следва да бъде достатъчна, 
за да отчита регионалните и 
териториалните особености.

Or. en

Обосновка

Необходима е по-голяма гъвкавост в областта на мобилизирането на средства по 
ЕСФ+

Изменение 123
Ан Сандер, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Елизабет Морен-Шартие
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Предложение за регламент
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) С оглед на разнообразието от 
различни равнища на развитие в цяла 
Европа мобилизирането на средства 
от ЕСФ+ следва да се запази 
достатъчно гъвкаво, за да може да 
отчита регионалните и 
териториалните особености.

Or. fr

Изменение 124
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Сурая 
Пост, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес 
Прието, Хави Лопес, Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) ЕСФ+ следва да допринася за
изкореняването на бедността чрез 
подпомагане на националните схеми, 
насочени към облекчаване на недостига 
на храна и материалните лишения и 
насърчаване на социалната интеграция 
на хората, живеещи в условията на
бедност или социално изключване или
изложени на риск от бедност или 
социално изключване, както и на най-
нуждаещите се лица. държавите членки 
следва да отделят поне 4% от своите 
национални средства за социално 
приобщаване и социални права при 
споделеното управление за
изкореняване на формите на крайна 
бедност, които допринасят най-много за 
социалното изключване, като например 
бездомността, детската бедност и 
хранителния недоимък. Поради 
естеството на операциите и вида на 
крайните получатели е необходимо да 
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хранителния недоимък. Поради 
естеството на операциите и вида на 
крайните получатели е необходимо да 
се прилагат опростени правила по 
отношение на подкрепата за справяне с 
материалните лишения на най-
нуждаещите се лица.

се прилагат възможно най-опростени
правила по отношение на подкрепата за 
справяне с материалните лишения на 
най-нуждаещите се лица.

Or. en

Изменение 125
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 126
Габриеле Цимер, Патрик Льо Ярик, Лин Бойлан

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 127
Лаура Аджеа, Тициана Бегин, Роза Д'Амато, Марко Вали
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 128
Хайнц К. Бекер

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) ЕСФ+ следва да допринася за 
намаляването на бедността чрез 

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

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

Or. de

Изменение 129
Хайнц К. Бекер

Предложение за регламент
Съображение 19a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Във връзка с това подчертава, 
че бедността в напреднала възраст е 
проблем в цяла Европа и че засяга 
предимно жени. Като има предвид, че 
в ЕС през 2014 г. разликата в 
пенсиите на мъжете и жените 
(„Gender gap in pensions“), която 
може да бъде определена като
разликата между средните доходи 
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преди облагането им, получавани под 
формата на пенсия от жените, и 
съответните средни доходи, 
получавани от мъжете, възлизаше на 
39,4% при възрастовата група от 65 
години нагоре и че тази разлика се е 
увеличила в половината от 
държавите членки през последните 
пет години; като има предвид, че 
финансовата и икономическата криза 
през последните години оказа 
отрицателно въздействие върху 
доходите на много жени и че в 
дългосрочен план ще окаже средно по-
силно въздействие върху доходите на 
жените, отколкото върху доходите 
на мъжете; като има предвид, че в 
някои държави членки между 11 и 
36% от жените нямат достъп до 
каквато и да е пенсия.

Or. de

Изменение 130
Габриеле Цимер, Патрик Льо Ярик, Лин Бойлан

Предложение за регламент
Съображение 19а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) С оглед на борбата с 
бедността и на укрепването на 
социалното приобщаване ЕСФ+ 
следва да насърчава активното 
участие на специализираните 
социални неправителствени 
организации и на организациите, 
представляващи и работещи с 
хората, живеещи в условия на 
бедност, в изготвянето, 
изпълнението и оценката на 
специфичните програми.

Or. en
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Изменение 131
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид трайната 
необходимост от повишени усилия за 
справяне с управлението на 
миграционните потоци в Съюза като 
цяло и с цел да се осигури 
последователна, силна и съгласувана 
подкрепа на усилията за солидарност 
и споделяне на отговорността, ЕСФ+ 
следва да осигури подкрепа за 
насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
гражданите на трети държави в 
допълнение към действията, 
финансирани по линия на фонд 
„Убежище и миграция“.

заличава се

Or. it

Изменение 132
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид трайната 
необходимост от повишени усилия за 
справяне с управлението на 
миграционните потоци в Съюза като 
цяло и с цел да се осигури 
последователна, силна и съгласувана 
подкрепа на усилията за солидарност 
и споделяне на отговорността, ЕСФ+ 
следва да осигури подкрепа за 
насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
гражданите на трети държави в 
допълнение към действията, 

заличава се
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финансирани по линия на фонд 
„Убежище и миграция“.

Or. en

Изменение 133
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид трайната 
необходимост от повишени усилия за 
справяне с управлението на 
миграционните потоци в Съюза като 
цяло и с цел да се осигури 
последователна, силна и съгласувана 
подкрепа на усилията за солидарност и 
споделяне на отговорността, ЕСФ+ 
следва да осигури подкрепа за 
насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
гражданите на трети държави в 
допълнение към действията, 
финансирани по линия на фонд
„Убежище и миграция“.

(20) Като се има предвид трайната 
необходимост от повишени усилия за 
справяне с управлението на 
миграционните потоци в Съюза като 
цяло и с цел да се осигури 
последователна, силна и съгласувана 
подкрепа на усилията за солидарност и 
споделяне на отговорността, ЕСФ+ 
следва да осигури подкрепа за 
насърчаване на социално-
икономическото приобщаване на 
гражданите на трети държави, 
включително бежанци и търсещи 
убежище лица, в допълнение към 
действията, финансирани по линия на 
фонд „Убежище и миграция“.
Държавите членки следва да отделят 
2% от своите средства от ЕСФ+ за 
приобщаване на гражданите на 
трети държави и/или 
маргинализираните общности на 
местно равнище.

Or. en

Изменение 134
Брандо Бенифеи, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Силвия Коста, Миапетра 
Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес, Елена Джентиле
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Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид трайната 
необходимост от повишени усилия за 
справяне с управлението на 
миграционните потоци в Съюза като 
цяло и с цел да се осигури 
последователна, силна и съгласувана 
подкрепа на усилията за солидарност и 
споделяне на отговорността, ЕСФ+ 
следва да осигури подкрепа за 
насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
гражданите на трети държави в 
допълнение към действията, 
финансирани по линия на фонд
„Убежище и миграция“.

(20) Като се има предвид трайната 
необходимост от повишени усилия за 
справяне с управлението на 
миграционните потоци в Съюза като 
цяло и с цел да се осигури 
последователна, силна и съгласувана 
подкрепа на усилията за солидарност и
справедливо споделяне на 
отговорността, ЕСФ+ следва да осигури 
подкрепа за насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
гражданите на трети държави в 
допълнение към действията, 
финансирани по линия на фонд
„Убежище и миграция“, ЕФРР и тези 
фондове, които могат да имат 
положително въздействие върху 
приобщаването на гражданите на 
трети държави. Държавите членки 
следва да отделят подходящ размер 
от средствата от ЕСФ+ за местните 
органи за посрещане на нуждите при 
интеграцията на гражданите на 
трети държави на местно равнище.

Or. en

Изменение 135
Ясенко Селимович, Антониу Мариню и Пинту, Яна Том, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(20) Като се има предвид трайната 
необходимост от повишени усилия за 
справяне с управлението на 
миграционните потоци в Съюза като 
цяло и с цел да се осигури 
последователна, силна и съгласувана 
подкрепа на усилията за солидарност и 
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споделяне на отговорността, ЕСФ+ 
следва да осигури подкрепа за 
насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
гражданите на трети държави в 
допълнение към действията, 
финансирани по линия на фонд
„Убежище и миграция“.

споделяне на отговорността, ЕСФ+ 
следва да осигури подкрепа за 
насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
гражданите на трети държави в 
допълнение към действията, 
финансирани по линия на фонд
„Убежище и миграция“. Държавите 
членки следва да отделят 
достатъчно средства за местните 
органи за интеграция на мигранти на 
местно равнище.

Or. en

Изменение 136
Брандо Бенифеи

Предложение за регламент
Съображение 20а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Управлението на 
мигрантските потоци има ясно 
изразено градско и местно измерение 
и последици. Градовете, местните и 
регионалните органи, социалните 
партньори, социално-икономическите 
участници и организациите на 
гражданското общество 
предоставят годни за разработване, 
ефективни и иновативни стратегии, 
проекти и инициативи за справяне с 
краткосрочните и дългосрочни 
предизвикателства, свързани с 
приемането, социалното 
приобщаване и интеграцията на 
гражданите на трети държави в 
обществото и на пазара на труда. 
ЕСФ+ следва да предоставя директно 
подпомагане на градовете и местните 
заинтересовани страни, за да насърчи 
местните проекти в тази област с 
оглед на предлагането на 
своевременна, целенасочена и 
ефективна подкрепа въз основа на 
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местните нужди.

Or. en

Изменение 137
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 20а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20а) При никакви обстоятелства 
ЕСФ+ не трябва да се използва за 
пряко или косвено стимулиране на 
нови незаконни миграционни потоци 
към ЕС, а следва да остане полезен 
инструмент за насърчаване на 
социално-икономическата и 
трудовата интеграция на 
европейските граждани, по-специално 
на младите хора, които пребивават 
законно в Съюза и изпитват условия 
на бедност, материални лишения и 
социално изключване, и за които е 
трудно да запазят стабилна позиция 
на европейския пазар на труда.

Or. it

Изменение 138
Габриеле Цимер, Патрик Льо Ярик, Лин Бойлан

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
реформите на политиките и 
системите в областта на 
заетостта, социалното приобщаване, 
здравеопазването и дългосрочните 
грижи, както и образованието и 
обучението. За да се засили 

заличава се
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привеждането в съответствие с 
европейския семестър, държавите 
членки следва да заделят адекватен 
дял от своите средства от 
направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за изпълнение на 
съответните специфични за всяка 
държава препоръки, свързани със 
структурните предизвикателства, 
които е целесъобразно да бъдат 
преодолени с многогодишни 
инвестиции, попадащи в приложното 
поле на ЕСФ+. Комисията и 
държавите членки следва да 
гарантират съгласуваност, 
координация и взаимно допълване 
между направлението при споделено 
управление и направлението „Здраве“ 
на ЕСФ+ и Програмата за подкрепа на 
реформите, включително 
Инструмента за осъществяване на 
реформи и Инструмента за 
техническа подкрепа. По-специално 
Комисията и държавите членки 
следва да осигурят във всички етапи 
от процеса ефективна координация, 
така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност,
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците 
на финансиране, включително 
техническа помощ в тази връзка.

Or. en

Изменение 139
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
реформите на политиките и системите в 
областта на заетостта, социалното 
приобщаване, здравеопазването и 

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

здравеопазването и дългосрочните 
грижи, както и образованието и 
обучението.

Or. it

Изменение 140
Клод Ролен

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
реформите на политиките и системите в 

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
реформите на политиките и системите в 



PE626.995v02-00 104/175 AM\1164117BG.docx

BG

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

областта на заетостта, социалното 
приобщаване, здравеопазването и 
дългосрочните грижи, както и 
образованието и обучението. По-
специално Комисията и държавите 
членки следва да осигурят във всички 
етапи от процеса ефективна 
координация, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране, включително техническа 
помощ в тази връзка.

Or. fr

Изменение 141
Лаура Аджеа, Тициана Бегин, Роза Д'Амато, Марко Вали

Предложение за регламент
Съображение 21
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
реформите на политиките и системите в 
областта на заетостта, социалното 
приобщаване, здравеопазването и 
дългосрочните грижи, както и 
образованието и обучението. Държавите 
членки следва да заделят адекватен дял 
от своите средства от направлението на 
ЕСФ+ при съвместното управление на 
тези съответни специфични за всяка 
държава препоръки, които
съответстват на същинската цел на
ЕСФ+. Комисията и държавите членки 
следва да гарантират съгласуваност, 
координация и взаимно допълване 
между направлението при споделено 
управление и направлението „Здраве“ 
на ЕСФ+ и Програмата за подкрепа на 
реформите. По-специално Комисията и 
държавите членки следва да осигурят 
във всички етапи от процеса ефективна 
координация, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране, включително техническа 
помощ в тази връзка, като винаги се 
вземат предвид целите на 
икономическото, социално и 
териториално приобщаване, посочени 
в член 174 от ДФЕС.

Or. en

Изменение 142
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Миапетра 
Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес
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Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
реформите на политиките и системите в 
областта на заетостта, социалното 
приобщаване, здравеопазването и 
дългосрочните грижи, образованието и 
обучението и изкореняване на 
бедността, свързани с 
предизвикателствата, набелязани от 
набора от социални показатели в 
рамките на европейския семестър.
Държавите членки следва да заделят 
адекватен дял от своите средства от 
направлението „Социалното 
приобщаване и социални права“ за 
изпълнение на съответните специфични 
за всяка държава препоръки, свързани 
със структурните предизвикателства, 
които е целесъобразно да бъдат 
преодолени с многогодишни 
инвестиции, попадащи в приложното 
поле на ЕСФ+. Комисията и държавите 
членки следва да включат местните и 
регионалните органи в процеса, за да
гарантират съгласуваност, координация 
и взаимно допълване между всички 
равнища на управление и между
направлението при споделено 
управление и пряко и непряко 
управление на направлението на ЕСФ+, 
както и между тях и Програмата за 
подкрепа на реформите, включително 
Инструмента за осъществяване на 
реформи и Инструмента за техническа 
подкрепа. По-специално Комисията и 
държавите членки следва да осигурят 
във всички етапи от процеса ефективна 
координация, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране, включително техническа 
помощ в тази връзка.
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Or. en

Изменение 143
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
реформите на политиките и системите в 
областта на заетостта, социалното 
приобщаване, здравеопазването и 
дългосрочните грижи, както и 
образованието и обучението. За да се 
засили привеждането в съответствие с 
европейския семестър, държавите 
членки следва да заделят адекватен дял 
от своите средства от направлението на 
ЕСФ+ при споделено управление за 
изпълнение на съответните специфични 
за всяка държава препоръки, свързани 
със структурните предизвикателства, 
които е целесъобразно да бъдат 
преодолени с многогодишни 
инвестиции, попадащи в приложното 
поле на ЕСФ+. Комисията следва да 
преразгледа оперативните програми, 
за да прецени дали те отчитат в 
достатъчна степен специфичните за 
всяка държава препоръки. Комисията
и държавите членки следва да включат 
пълноценно местните и 
регионалните органи в процеса, за да
гарантират съгласуваност, координация 
и взаимно допълване между всички 
равнища на управление и между
направлението при споделено 
управление и направленията 
„Заетост и социални иновации“ и 
„Здраве“ на ЕСФ+ и Програмата за 
подкрепа на реформите, включително 
Инструмента за осъществяване на 
реформи и Инструмента за техническа 
подкрепа. По-специално Комисията и 



PE626.995v02-00 108/175 AM\1164117BG.docx

BG

държавите членки следва да осигурят 
във всички етапи от процеса ефективна 
координация, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране, включително техническа 
помощ в тази връзка, като се зачита 
принципът на партньорство.

Or. en

Изменение 144
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
реформите на политиките и системите в 
областта на заетостта, социалното 
приобщаване, здравеопазването и 
дългосрочните грижи, както и 
образованието и обучението. За да се 
засили привеждането в съответствие с 
европейския семестър и новите 
правила относно управлението на 
Енергийния съюз, държавите членки 
следва да заделят адекватен дял от 
своите средства от направлението на 
ЕСФ+ при споделено управление за 
изпълнение в условията на справедлив 
преход на съответните специфични за 
всяка държава препоръки, свързани със 
структурните, включително 
климатичните и енергийни,
предизвикателства, които е 
целесъобразно да бъдат преодолени с 
многогодишни инвестиции, попадащи в 
приложното поле на ЕСФ+. Комисията 
и държавите членки следва да 
гарантират съгласуваност, координация 
и взаимно допълване между 
направлението при споделено 
управление и направлението „Здраве“ 
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държавите членки следва да осигурят 
във всички етапи от процеса ефективна 
координация, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране, включително техническа 
помощ в тази връзка.

на ЕСФ+ и Програмата за подкрепа на 
реформите, включително Инструмента 
за осъществяване на реформи и 
Инструмента за техническа подкрепа. 
По-специално Комисията и държавите 
членки следва да осигурят във всички 
етапи от процеса ефективна 
координация, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране, включително техническа 
помощ в тази връзка.

Or. en

Изменение 145
Хайнц К. Бекер

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

подкрепа на реформите, включително 
Инструмента за осъществяване на 
реформи и Инструмента за техническа 
подкрепа, както и спазване на целите 
на Европейския стълб на социалните 
права във връзка с устойчивото 
развитие. По-специално Комисията и 
държавите членки следва да осигурят 
във всички етапи от процеса ефективна 
координация, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране, включително техническа 
помощ в тази връзка.

Or. de

Изменение 146
Ясенко Селимович, Антониу Мариню и Пинту, Яна Том, Мартина Длабайова, 
Натали Гризбек

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
реформите на политиките и системите в 
областта на заетостта, социалното 
приобщаване, здравеопазването и 
дългосрочните грижи, както и 
образованието и обучението. За да се 
засили привеждането в съответствие с 
европейския семестър, държавите 
членки следва да заделят адекватен дял 
от своите средства от направлението на 
ЕСФ+ при споделено управление за 
изпълнение на съответните специфични 
за всяка държава препоръки, свързани 
със структурните предизвикателства, 
които е целесъобразно да бъдат 
преодолени с многогодишни 
инвестиции, попадащи в приложното 
поле на ЕСФ+. Комисията и държавите 
членки следва да гарантират 
съгласуваност, координация и взаимно 

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

гарантират съгласуваност, координация 
и взаимно допълване между 
направлението при споделено 
управление и направлението „Здраве“ 
на ЕСФ+ и Програмата за подкрепа на 
реформите, включително Инструмента 
за осъществяване на реформи и 
Инструмента за техническа подкрепа. 
По-специално Комисията и държавите 
членки следва да осигурят във всички 
етапи от процеса ефективна 
координация, така че да се гарантира 
последователност, съгласуваност, 
взаимно допълване и полезно 
взаимодействие между източниците на 
финансиране, включително техническа 
помощ в тази връзка.

Or. en

Изменение 147
Жером Лаврийо, Елизабет Морен-Шартие, Ан Сандер, Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
реформите на политиките и системите в 
областта на заетостта, социалното 
приобщаване, здравеопазването и 
дългосрочните грижи, както и 
образованието и обучението. За да се 
засили привеждането в съответствие с 
европейския семестър, държавите 
членки следва да заделят адекватен дял 
от своите средства от направлението на 
ЕСФ+ при споделено управление за 
изпълнение на съответните специфични 
за всяка държава препоръки, свързани 
със структурните предизвикателства, 
които е целесъобразно да бъдат 
преодолени с многогодишни 
инвестиции, попадащи в приложното 
поле на ЕСФ+. Комисията и държавите 
членки следва да гарантират 

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

съгласуваност, координация и взаимно 
допълване между направлението при 
споделено управление и направлението
„Здраве“ на ЕСФ+ и Програмата за 
подкрепа на реформите, включително 
Инструмента за осъществяване на 
реформи и Инструмента за техническа 
подкрепа, както и Европейския стълб 
на социалните права. По-специално 
Комисията и държавите членки следва 
да осигурят във всички етапи от процеса 
ефективна координация, така че да се 
гарантира последователност, 
съгласуваност, взаимно допълване и 
полезно взаимодействие между 
източниците на финансиране, 
включително техническа помощ в тази 
връзка.

Or. fr

Изменение 148
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Сурая 
Пост, Силвия Коста, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, 
Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 25%
от своите национални средства от
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 30%
от направлението „Социално 
сближаване и социални права“ за 
насърчаване на социалното 
приобщаване и изкореняване на 
бедността. Този процент следва да 
допълва националните средства за 
справяне с крайната бедност.
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Or. en

Изменение 149
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 25%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 30%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване и за борба с 
бедността. Държавите членки следва 
да използват тези разпределени 
средства за преодоляване на 
предизвикателствата извън сферата 
на безработицата с мерки, различни 
от мерките за активизиране на 
пазара на труда, за подпомагане на 
борбата с бедността и 
приобщаването.

Or. en

Изменение 150
Ясенко Селимович, Антониу Мариню и Пинту, Яна Том, Натали Гризбек

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
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Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 25%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 30%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване и за борба с 
абсолютната бедност.

Or. en

Изменение 151
Лаура Аджеа, Тициана Бегин, Роза Д'Амато, Марко Вали

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 25%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 30%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

Or. en

Изменение 152
Габриеле Цимер, Патрик Льо Ярик, Лин Бойлан

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 25%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 30%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

Or. en

Изменение 153
Адам Коша

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 25%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 20%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

Or. hu

Изменение 154
Улрике Требезиус

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 25%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 20%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

Or. en

Изменение 155
Мартина Длабайова, Михаела Шойдрова, Ренате Вебер

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 25%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 20%
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

Or. en

Обосновка

Настоящата тематична концентрация на програмния период 2014 – 2020 г. относно 
социалното приобщаване по ЕСФ (20%) предоставя достатъчна гъвкавост на 
държавите членки да инвестират в своите приоритети въз основа на нуждите, 
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произтичащи от Европейския стълб на социалните права и специфичните за всяка 
държава препоръки.

Изменение 156
Хайнц К. Бекер

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 25% 
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване.

(22) За да се гарантира, че се набляга 
надлежно на социалното измерение на 
Европа, посочено в Европейския стълб 
на социалните права, и че определен 
минимален размер от средствата е 
насочен към онези, които в най-голяма 
степен се нуждаят от тях, държавите 
членки следва да заделят най-малко 25% 
от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление за насърчаване на 
социалното приобщаване и ефективна 
борба с бедността в напреднала 
възраст.

Or. de

Изменение 157
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Силвия 
Коста, Елена Джентиле, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, 
Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес, Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Всички държави членки са 
ратифицирали Конвенцията на ООН 
за правата на детето, която 
представлява стандарт в 
утвърждаването и защитата на 
правата на детето. Утвърждаването 
на правата на детето е изрична цел 
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на политиките на ЕС (член 3 от 
Договора от Лисабон)и Хартата на 
основните права на ЕС изисква 
висшият интерес на детето да се 
разглежда като съображение от 
първостепенна важност при всички 
действия на ЕС. ЕС и държавите 
членки следва да се възползват по 
подходящ начин от ЕСФ+, за да 
намерят изход от порочния кръг на 
неравностойното положение за 
децата, живеещи в условията на 
бедност и социално изключване, 
съгласно определеното в препоръката 
на Европейската комисия от 2013 г. 
„Инвестициите в децата“. ЕСФ+ 
следва да подкрепя действията за 
насърчаване на ефективното 
мобилизиране на средства, които 
допринасят за осъществяване на 
правата на децата.

Or. en

Изменение 158
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22a) Всички държави членки са 
ратифицирали Конвенцията на ООН 
за правата на детето, която е 
стандартът за насърчаване и защита 
на правата на детето. 
Утвърждаването на правата на 
детето е изрична цел на политиките 
на Съюза и Хартата на основните 
права на Европейския съюз изисква 
висшият интерес на детето да се 
разглежда като съображение от 
първостепенна важност при всички 
действия на Съюза. ЕСФ+ следва да 
подкрепя действия за насърчаване на 
ефективни интервенции, които 
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допринасят за реализацията на 
правата на децата.

Or. en

Изменение 159
Хави Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Брандо Бенифеи

Предложение за регламент
Съображение 22а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

22a) Бедността лишава децата от 
достойни условия на живот, 
възможности за образование, достъп 
до здравословно хранене и 
здравеопазване, което в дългосрочен 
план води до по-голям риск от 
безработица, бедност между 
поколенията, недохранване, болести, 
бездомност, ранно отпадане от 
училище и социално изключване. 
Израстването в бедност може 
драматично да промени шансовете на 
децата да се радват на правата си, 
както са заложени в Конвенцията на 
ООН за правата на детето (UNCRC). 
Детската бедност трябва да бъде 
разгледана от гледна точка на 
правата на детето и с 
междусекторен и интегриран подход.

Or. en

Изменение 160
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 22б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Предвид постоянно високите 
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равнища на детска бедност и 
социално изключване в Съюза и като 
се има предвид принцип 11 на 
Европейския стълб на социалните 
права, в който се посочва, че децата 
имат право на закрила от бедността, 
а децата от семейства в 
неравностойно положение имат 
право на специални мерки за 
насърчаване на равните 
възможности, държавите членки 
следва да разпределят 10% от своите 
ресурси от ЕСФ+ по споделено 
управление за изкореняване на 
детската бедност и социалното 
изключване. Ранното инвестиране в 
децата води до значителна 
възвращаемост за тях и обществото 
като цяло и е от съществено 
значение, за да се прекъсне цикълът 
на неравностойно положение в 
ранните години и играе ключова роля 
за намаляване на риска от бедност и 
социално изключване за цялото 
общество. Подкрепата, за да могат 
децата да развият умения и 
способности, им дава възможност да 
развият пълния си потенциал; като 
им се предоставят най-добрите 
образователни и здравни 
възможности, те могат да станат 
активни членове на обществото и да 
увеличат шансовете си на пазара на 
труда.

Or. en

Изменение 161
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Силвия 
Коста, Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 22б (ново)



AM\1164117BG.docx 121/175 PE626.995v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) С оглед на постоянно високите 
равнища на детска бедност и 
социално изключване в ЕС (26,4% през 
2017 г.) и на Европейския стълб на 
социалните права, в който се посочва, 
че децата имат право на закрила от 
бедността, а децата от семейства в 
неравностойно положение имат 
право на специални мерки за 
насърчаване на равните 
възможности, държавите членки 
следва да разпределят поне 10% от 
своите ресурси от ЕСФ+ по споделено 
управление за Европейска гаранция за 
децата за изкореняване на детската 
бедност и социалното изключване. 
Ранното инвестиране в децата води 
до значителна възвращаемост за тях 
и обществото като цяло. 
Подкрепата, за да могат децата да 
развият умения и способности, им 
дава възможност да развият пълния 
си потенциал, да станат активни 
членове на обществото и да увеличат 
шансовете си като млади хора на 
пазара на труда.

Or. en

Изменение 162
Хави Лопес, Серхио Гутиерес Прието, Брандо Бенифеи

Предложение за регламент
Съображение 22б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) Житейските възможности на 
децата, особено на най-бедните, 
зависят от съчетаването на 
основните нужди (храна и подслон), 
достъпа до качествени обществени 
услуги (здраве и образование) и 
стабилните условия на родителите, 
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за да осигурят добро родителство 
(социално включване и интеграция на 
пазара на труда). Следователно 
европейският отговор на 
подобряването на условията на 
живот на бедните деца трябва да 
бъде многоизмерен, основан на 
правата и интегриран, с цел да се 
гарантира, че децата и техните 
семейства имат достъп до адекватни 
ресурси и качествени услуги. 
Европейската гаранция за децата е 
нов подход за справяне с 
многоизмерните аспекти на 
детската бедност, който следва да 
гарантира, че всички европейски деца
в риск от изпадане в бедност имат 
достъп до безплатно качествено 
здравеопазване, безплатно качествено 
образование, безплатни качествени 
детски грижи, прилично жилище и 
адекватно хранене. Обхващането на 
тези пет области на действие 
посредством европейските и 
националните планове за действие би 
гарантирало значителното 
подобряване на условията на живот и 
възможностите на милиони деца в 
Европа в дългосрочен план. 
Гаранцията за децата представлява 
основна структурна реформа за този 
период и следва да се счита за 
инвестиция в стабилността и 
благоденствието на Европейски съюз, 
която е необходима за запазване на 
потенциала за растеж на ЕС. 
Инвестициите в деца в ранна възраст 
са най-важното средство за 
подобряване на икономическото и 
социалното благосъстояние.

Or. en

Изменение 163
Улрике Требезиус



AM\1164117BG.docx 123/175 PE626.995v02-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В контекста на трайно високите 
равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение, е
необходимо тези държави членки да 
продължат да инвестират достатъчно 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за действия за 
насърчаване на младежката заетост, 
включително чрез прилагането на схеми 
за гаранция за младежта. Въз основа на 
действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014—2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 
членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за 
осведомяване на младите хора чрез 
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора. Засегнатите държави членки 
следва да заделят поне 10% от своите 
национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление, за да подкрепят 
пригодността за заетост на младите 
хора.

(23) В контекста на трайно високите 
равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение, е 
необходимо тези държави членки да 
продължат да инвестират достатъчно 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за действия за 
насърчаване на младежката заетост, 
включително чрез прилагането на схеми 
за гаранция за младежта, ако тези 
програми се окажат успешни според 
външните одитори. Мониторингът 
на програмите и обменът на най-
добри практики следва да бъдат 
основен фокус на ЕСФ+, за да се 
увеличи максимално ефективността 
на финансирането. Въз основа на 
действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014 – 2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 
членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за 
осведомяване на младите хора чрез 
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора.

Or. en
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Изменение 164
Брандо Бенифеи, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Сурая Пост, Силвия Коста, 
Елена Джентиле, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио 
Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В контекста на трайно високите 
равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение, е 
необходимо тези държави членки да 
продължат да инвестират достатъчно
средства от направлението на ЕСФ+ 
при споделено управление за действия
за насърчаване на младежката заетост,
включително чрез прилагането на 
схеми за гаранция за младежта. Въз 
основа на действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014—2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 
членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за 
осведомяване на младите хора чрез 
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора. Засегнатите държави членки 
следва да заделят поне 10% от своите 
национални средства от направлението 
на ЕСФ+ при споделено управление, за

(23) В контекста на трайно високите 
равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение (NEET) –
равнища, които са още по-високи сред 
младите хора, произлизащи от 
неравностойна социална среда, е 
необходимо държавите членки да 
продължат да инвестират адекватни
средства от направлението „Социално 
сближаване и социални права“ за 
действия за насърчаване на младежката 
заетост, по-конкретно чрез прилагането 
на схеми за гаранция за младежта. Въз 
основа на действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014 – 2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 
членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за
висококачествена реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за
ефективно осведомяване на младите 
хора чрез приоритизиране, когато това е 
уместно, на дългосрочно безработните
лица, неактивните млади хора и 
младите хора в неравностойно 
положение, включително чрез работа с 
младежта. Държавите членки следва 
също така да инвестират в мерки, 
насочени към улесняване на прехода от 
училище към трудова заетост, както и 
към реформиране и адаптиране на 
службите по заетостта с оглед на 
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да подкрепят пригодността за 
заетост на младите хора.

осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора и към предоставяне на тези 
услуги без каквато и да е 
дискриминация. Поради това 
държавите членки следва да отделят 
най-малко 5% от своите национални
ресурси от направлението „Социално 
сближаване и социални права“ или 
15% от своите национални ресурси 
от направлението „Социално 
сближаване и социални права“, 
когато процентът им на NEET е 
твърде висок, да подкрепят
политиките в сферата на заетостта 
на младите хора, продължаващото 
образование, качествените работни 
места, чиракуването и стажовете.

Or. en

Изменение 165
Клод Ролен

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В контекста на трайно високите 
равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение, е 
необходимо тези държави членки да 
продължат да инвестират достатъчно 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за действия за 
насърчаване на младежката заетост, 
включително чрез прилагането на схеми 
за гаранция за младежта. Въз основа на 
действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014—2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 

(23) В контекста на трайно високите 
равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение, е 
необходимо тези държави членки да 
продължат да инвестират достатъчно 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за действия за 
насърчаване на младежката заетост, 
включително чрез прилагането на схеми 
за гаранция за младежта. Въз основа на 
действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014 – 2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 
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членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за 
осведомяване на младите хора чрез 
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора. Засегнатите държави членки 
следва да заделят поне 10% от своите 
национални средства от направлението 
на ЕСФ+ при споделено управление, за 
да подкрепят пригодността за заетост на 
младите хора.

членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за 
осведомяване на младите хора чрез 
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора. Засегнатите държави членки на 
подходящото териториално равнище 
в съответствие със своята 
институционална, правна и 
финансова рамка следва да заделят 
поне 15% от своите национални 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление, за да подкрепят 
пригодността за заетост на младите 
хора.

Or. fr

Изменение 166
Вероника Лопе Фонтане

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В контекста на трайно високите 
равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение, е 
необходимо тези държави членки да 
продължат да инвестират достатъчно 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за действия за 

(23) В контекста на трайно високите 
равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение, е 
необходимо тези държави членки да 
продължат да инвестират достатъчно 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за действия за 
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насърчаване на младежката заетост, 
включително чрез прилагането на схеми 
за гаранция за младежта. Въз основа на 
действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014—2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 
членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за 
осведомяване на младите хора чрез 
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора. Засегнатите държави членки 
следва да заделят поне 10% от своите 
национални средства от направлението 
на ЕСФ+ при споделено управление, за 
да подкрепят пригодността за заетост на 
младите хора.

насърчаване на младежката заетост, 
включително чрез прилагането на схеми 
за гаранция за младежта. Въз основа на 
действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014 – 2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 
членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за 
осведомяване на младите хора чрез 
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора, със специално внимание на 
младежите, до които най-трудно 
може да се достигне. Засегнатите 
държави членки следва да заделят поне
15% от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление, за да подкрепят 
пригодността за заетост на младите 
хора.

Or. es

Изменение 167
Лаура Аджеа, Тициана Бегин, Роза Д'Амато, Марко Вали

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В контекста на трайно високите 
равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 

(23) В контекста на трайно високите 
равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
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участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение, е 
необходимо тези държави членки да 
продължат да инвестират достатъчно 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за действия за 
насърчаване на младежката заетост, 
включително чрез прилагането на схеми 
за гаранция за младежта. Въз основа на 
действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014—2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 
членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за 
осведомяване на младите хора чрез 
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора. Засегнатите държави членки 
следва да заделят поне 10% от своите 
национални средства от направлението 
на ЕСФ+ при споделено управление, за 
да подкрепят пригодността за заетост на 
младите хора.

участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение, е 
необходимо тези държави членки да 
продължат да инвестират достатъчно 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за действия за 
насърчаване на младежката заетост, 
включително чрез прилагането на схеми 
за гаранция за младежта. Въз основа на 
действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014 – 2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 
членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за 
осведомяване на младите хора чрез 
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора. Засегнатите държави членки 
следва да заделят поне 12% от своите 
национални средства от направлението 
на ЕСФ+ при споделено управление, за 
да подкрепят пригодността за заетост на 
младите хора.

Or. en

Изменение 168
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В контекста на трайно високите (23) В контекста на трайно високите 
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равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение, е 
необходимо тези държави членки да 
продължат да инвестират достатъчно 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за действия за 
насърчаване на младежката заетост, 
включително чрез прилагането на схеми 
за гаранция за младежта. Въз основа на 
действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014—2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 
членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за 
осведомяване на младите хора чрез 
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора. Засегнатите държави членки 
следва да заделят поне 10% от своите 
национални средства от направлението 
на ЕСФ+ при споделено управление, за 
да подкрепят пригодността за заетост на 
младите хора.

равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение, е 
необходимо тези държави членки да 
продължат да инвестират достатъчно 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за действия за 
насърчаване на младежката заетост и за 
достъпа на младите хора до 
висококачествени работни места, 
включително чрез прилагането на схеми 
за гаранция за младежта. Въз основа на 
действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014 – 2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 
членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за 
осведомяване на младите хора чрез 
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора, а по-специално за младите хора 
в уязвимо положение. Засегнатите 
държави членки следва да заделят поне 
10% от своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление, за да подкрепят 
пригодността за заетост на младите 
хора.

Or. en

Изменение 169
Хайнц К. Бекер
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Предложение за регламент
Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) Подчертава, че успешният 
модел на дуалното обучение в 
Австрия, изразяващ се в обучение и 
практика в предприятието, 
представлява ефективна възможност 
за ефикасна борба с младежката 
безработица. Във връзка с това 
призовава държавите членки да 
утвърдят системата за дуално 
обучение, която е водещият модел в 
ЕС.

Or. de

Изменение 170
Жофроа Дидие, Жером Лаврийо, Елизабет Морен-Шартие, Ан Сандер

Предложение за регламент
Съображение 23а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) Отбелязва, че 
междурегионалните различия се 
увеличават, включително в най-
проспериращите региони, в които има 
обособени зони на бедност.

Or. fr

Изменение 171
Хайнц К. Бекер

Предложение за регламент
Съображение 23б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23б) Призовава за устойчиво 
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укрепване на Европейския портал за 
професионална мобилност (EURES), 
по-специално чрез всеобхватно 
разширяване на интернет 
платформата и активно участие на 
държавите членки. Призовава 
държавите членки да използват по-
ефективно вече съществуващия модел 
и да публикуват всички свободни 
работни места в държавите членки в 
системата EURES.

Or. de

Изменение 172
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Миапетра 
Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Държавите членки следва да 
гарантират координацията и взаимното 
допълване между действията, 
подпомагани с тези средства.

(24) Държавите членки и Комисията
следва да гарантират координацията и 
взаимното допълване между действията, 
подпомагани с ЕСФ+, и другите 
програми и инструменти на Съюза 
като Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския фонд за морско 
дело и рибарство, Еразъм, фонда 
„Убежище, миграция и интеграция“, 
„Хоризонт Европа“, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони, програмата 
„Цифрова Европа“.

Or. en

Изменение 173
Силвия Коста
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Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Държавите членки следва да 
гарантират координацията и взаимното 
допълване между действията, 
подпомагани с тези средства.

(24) Държавите членки следва да 
гарантират координацията и взаимното 
допълване между действията, 
подпомагани с тези средства, в това 
число „Еразъм“, „Творческа Европа“ и 
Европейския корпус за солидарност.

Or. it

Изменение 174
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Държавите членки следва да 
гарантират координацията и взаимното 
допълване между действията, 
подпомагани с тези средства.

(24) Държавите членки, в 
сътрудничество със съответните 
регионални и местни органи, следва да 
гарантират координацията и взаимното 
допълване между действията, 
подпомагани с тези средства.

Or. it

Изменение 175
Елизабет Морен-Шартие

Предложение за регламент
Съображение 24а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24a) С оглед на постоянно високите 
равнища на детска бедност и 
социално изключване в ЕС (26,4% през 
2017 г.) и на Европейския стълб на 
социалните права, в който се посочва, 
че децата имат право на закрила от 
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бедността, а децата от семейства в 
неравностойно положение имат 
право на специални мерки за 
насърчаване на равните 
възможности, Държавите членки 
следва да разпределят адекватен дял 
от средствата на ЕСФ+ при 
споделено управление за 
намаляването на детската бедност и 
социалното изключване. Ранното 
инвестиране в децата води до 
значителна възвращаемост за тях и 
обществото като цяло. Подкрепата, 
за да могат децата да развият умения 
и способности, им дава възможност 
да развият пълния си потенциал, да 
станат активни членове на 
обществото и да увеличат шансовете 
си като млади хора на пазара на 
труда.

Or. en

Изменение 176
Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В съответствие с член 349 от 
ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към 
Акта за присъединяване от 1994 г. най-
отдалечените региони и северните слабо 
населени региони имат право на 
специални мерки в рамките на общи 
политики и програми на ЕС. Поради 
постоянните ограничения тези региони 
се нуждаят от специална подкрепа.

(25) В съответствие с членове 349 и 
174 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 
към Акта за присъединяване от 1994 г. 
най-отдалечените региони, северните 
слабо населени региони и островите
имат право на специални мерки в 
рамките на общи политики и програми 
на ЕС. Поради постоянните ограничения 
тези региони се нуждаят от специална 
подкрепа.

Or. el
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Обосновка

Географският обхват на ЕСФ+ трябва да бъде ясно определен.

Изменение 177
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В съответствие с член 349 от 
ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към 
Акта за присъединяване от 1994 г. най-
отдалечените региони и северните слабо 
населени региони имат право на 
специални мерки в рамките на общи 
политики и програми на ЕС. Поради 
постоянните ограничения тези региони 
се нуждаят от специална подкрепа.

(25) В съответствие с членове 349 и 
174 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 
към Акта за присъединяване от 1994 г. 
най-отдалечените региони, островите
и северните слабо населени региони 
имат право на специални мерки в 
рамките на общи политики и програми 
на ЕС. Поради постоянните ограничения 
тези региони се нуждаят от специална 
подкрепа.

Or. it

Изменение 178
Лаура Аджеа, Тициана Бегин, Роза Д'Амато, Марко Вали

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В съответствие с член 349 от 
ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към 
Акта за присъединяване от 1994 г. най-
отдалечените региони и северните слабо 
населени региони имат право на 
специални мерки в рамките на общи 
политики и програми на ЕС. Поради 
постоянните ограничения тези региони 
се нуждаят от специална подкрепа.

(25) В съответствие с членове 174 и
349 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 
към Акта за присъединяване от 1994 г. 
най-отдалечените региони и северните 
слабо населени региони имат право на 
специални мерки в рамките на общи 
политики и програми на ЕС. Поради 
постоянните ограничения тези региони 
се нуждаят от специална подкрепа.

Or. en
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Изменение 179
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 25а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Специфичните структурни 
условия в селските, планинските и 
островните региони изискват 
целенасочени и конкретни усилия от 
страна на ЕСФ+ в тези области за 
насърчаването, в тясно 
сътрудничество с националните, 
регионалните и местните органи и 
заедно със социално-икономическите 
участници и социалните партньори, 
на заетостта и образоването, с цел 
подпомагане на тяхната 
конкурентоспособност и 
предотвратяване на обезлюдяването.

Or. it

Изменение 180
Доминик Мартен

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Осъществяването по ефикасен 
и ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от 
доброто управление и 
партньорството между всички 
участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-
специално социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е 
от съществено значение държавите 
членки да насърчават участието на 

заличава се
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социалните партньори и 
гражданското общество в 
изпълнението на ЕСФ+ при споделено 
управление.

Or. fr

Изменение 181
Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-
специално социалните партньори и
гражданското общество. Ето защо е 
от съществено значение държавите 
членки да насърчават участието на 
социалните партньори и гражданското 
общество в изпълнението на ЕСФ+ 
при споделено управление.

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между
институциите на ЕС и 
националните, регионалните и 
местните органи на съответните 
териториални равнища, заедно със
социално-икономическите участници, 
по-специално социалните партньори и
неправителствените организации. 
Ето защо е от съществено значение 
държавите членки да включат
регионалните и местните органи в 
изпълнението на ЕСФ+ при споделено 
управление, тъй като те са в 
състояние по-добре да определят 
социалните и икономическите нужди 
на поднационално равнище и да 
насърчат участието на социалните 
партньори и гражданското общество.

Or. es

Изменение 182
Мара Бицото

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-
специално социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да насърчават участието на социалните 
партньори и гражданското общество в 
изпълнението на ЕСФ+ при споделено 
управление.

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между
институциите на ЕС и местните, 
регионалните и националните органи, 
заедно със социално-икономическите 
участници, социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да насърчават участието на местните и 
регионалните органи, на социалните 
партньори и гражданското общество в 
изпълнението на ЕСФ+ при споделено 
управление.

Or. it

Изменение 183
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между 
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-
специално социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да насърчават участието на 
социалните партньори и гражданското 
общество в изпълнението на ЕСФ+ при 
споделено управление.

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между 
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-
специално регионалните и местните 
органи, социалните партньори и 
гражданското общество, със специален 
акцент върху неправителствените 
организации, които предоставят 
услуги в областта на заетостта, 
здравеопазването и образователни и 
социални услуги и които извършват 
дейност в областта на борбата с 
дискриминацията и/или защитата на 
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правата на човека. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да осигурят пълноценното участие на
регионалните и местните органи,
социалните партньори и гражданското 
общество в стратегическото 
управление на ЕСФ+ при споделено 
управление от формирането на 
приоритети за оперативните 
програми за осъществяване до 
наблюдение и оценка на резултатите 
и въздействието. Освен това с оглед 
на гарантирането на 
недискриминацията и равните 
възможности е жизненоважно 
органите по въпросите на 
равенството и националните 
институции за правата на човека 
също да участват във всеки един 
етап.

Or. en

Изменение 184
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Миапетра 
Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес, Мария Жуан Родригеш

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между 
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-
специално социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да насърчават участието на
социалните партньори и гражданското 
общество в изпълнението на ЕСФ+ при 

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между 
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-
специално социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да включат социалните партньори и 
гражданското общество в
подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценките на
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споделено управление. програмите на ЕСФ+.

Or. en

Изменение 185
Ан Сандер, Жером Лаврийо, Жофроа Дидие, Елизабет Морен-Шартие

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-
специално социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да насърчават участието на социалните 
партньори и гражданското общество в 
изпълнението на ЕСФ+ при споделено 
управление.

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между
европейските институции и
националните, регионалните и 
местните органи, и социално-
икономическите участници, по-
специално социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да включат регионалните и местните 
органи в изпълнението на ЕСФ+, но 
също така да насърчават участието на 
социалните партньори и гражданското 
общество.

Or. fr

Обосновка

От съществено значение е да се запази териториалното измерение на ЕСФ+ като в 
неговото изпълнение участват пълноценно регионалните и местните органи.

Изменение 186
Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-
специално социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да насърчават участието на социалните 
партньори и гражданското общество в 
изпълнението на ЕСФ+ при споделено 
управление.

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между
институциите на ЕС и местните, 
регионалните и националните органи, 
на съответните териториални равнища, 
заедно със социално-икономическите 
участници, социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки
да включват местните и 
регионалните власти в прилагането 
на ЕСФ+ при споделено управление, 
тъй като те са в най-добра позиция 
да познават социалните и 
икономическите потребности на 
поднационално равнище и да
насърчават участието на социалните 
партньори и гражданското общество.

Or. en

Обосновка

Гарантиране на многостепенно управление и участие на местните и регионалните 
органи при изпълнението на ЕСФ+.

Изменение 187
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между 
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между 
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-
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специално социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да насърчават участието на социалните 
партньори и гражданското общество в 
изпълнението на ЕСФ+ при споделено 
управление.

специално социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да предвидят ясни и обвързващи 
правила относно участието на 
социалните партньори и гражданското 
общество в изпълнението на ЕСФ+ при 
споделено управление с цел да се 
създаде по-стратегически поглед 
върху предизвикателствата и 
решенията на равнището на местния 
труд и жилищни зони.

Or. en

Изменение 188
Ясенко Селимович, Антониу Мариню и Пинту, Яна Том, Мартина Длабайова, 
Натали Гризбек

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между 
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-
специално социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да насърчават участието на социалните 
партньори и гражданското общество в 
изпълнението на ЕСФ+ при споделено 
управление.

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между 
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-
специално социалните партньори и 
гражданското общество. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да насърчават участието на местните и 
регионалните органи, социалните 
партньори и гражданското общество в 
изпълнението на ЕСФ+ при споделено 
управление.

Or. en

Изменение 189
Мариан Харкин, Олга Сехналова, Хелга Стивънс, Мартина Андерсън
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Предложение за регламент
Съображение 26а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Доброто управление и 
партньорство между управляващите 
органи и партньорите изискват 
ефективното и ефикасно използване 
на способността за изграждане за 
заинтересованите страни, на които 
държавите членки следва да 
разпределят подходящо количество 
ресурси от ЕСФ+. Тъй като 
инвестициите в институционалния 
капацитет и в ефективността на 
публичната администрация и 
обществените услуги на национално, 
регионално и местно равнище с цел 
реформи, по-добро регулиране и добро 
управление вече не са оперативна цел 
на ЕСФ+ при споделено управление, но 
е включена в програмата за 
структурна подкрепа за реформа, е 
необходимо Комисията и държавите 
членки да осигурят ефективна 
координация между двата 
инструмента.

Or. en

Изменение 190
Мара Бицото, Доминик Мартен, Жоел Мeлен

Предложение за регламент
Съображение 26а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Изпълнението на целите на 
ЕСФ+ и достъпът до неговите 
ресурси в държавите членки все още 
са много трудни, което значително 
намалява въздействието му. Поради 
това е необходимо допълнително 
опростяване на административната 
и бюрократична тежест и 
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сложност, която възпрепятства 
използването на ЕСФ+ в държавите 
членки, особено за МСП и местните 
административни органи.

Or. it

Изменение 191
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Миапетра 
Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С оглед на увеличаване на 
ефективността на политиките в отговор 
на социалните промени и за да се 
насърчават и подкрепят иновативни 
решения, подкрепата за социалните 
иновации е от решаващо значение. По-
специално изпитването и оценяването 
на иновативните решения преди 
прилагането им в по-голям мащаб е от 
основно значение за подобряването на 
ефикасността на политиките и 
следователно е основание за 
предоставянето на специална подкрепа 
от ЕСФ+.

(27) С оглед на увеличаване на 
ефективността на политиките в отговор 
на социалните промени и за да се 
насърчават и подкрепят иновативни 
решения, включително на местно 
равнище, подкрепата за социалните 
иновации е от решаващо значение. По-
специално изпитването и оценяването 
на иновативните решения преди 
прилагането им в по-голям мащаб е от 
основно значение за подобряването на 
ефикасността на политиките и 
следователно е основание за 
предоставянето на специална подкрепа 
от ЕСФ+ и изисква добра координация 
между направленията „Социално 
сближаване и социални права“ и 
„Заетост и социална иновация“.

Or. en

Изменение 192
Елена Джентиле

Предложение за регламент
Съображение 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С оглед на увеличаване на 
ефективността на политиките в отговор 
на социалните промени и за да се 
насърчават и подкрепят иновативни 
решения, подкрепата за социалните 
иновации е от решаващо значение. По-
специално изпитването и оценяването 
на иновативните решения преди 
прилагането им в по-голям мащаб е от 
основно значение за подобряването на 
ефикасността на политиките и 
следователно е основание за 
предоставянето на специална подкрепа 
от ЕСФ+.

(27) С оглед на увеличаване на 
ефективността на политиките в отговор 
на социалните промени и за да се 
насърчават и подкрепят иновативни
решения, подкрепата за социалните 
иновации е от решаващо значение. По-
специално разработването и 
експериментирането на иновативни 
решения, както и изпитването и 
оценяването на иновативните решения 
преди прилагането им в по-голям мащаб 
е от основно значение за подобряването 
на ефикасността на политиките и 
следователно е основание за 
предоставянето на специална подкрепа 
от ЕСФ+.

Or. en

Изменение 193
Вероника Лопе Фонтане

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С оглед на увеличаване на 
ефективността на политиките в отговор 
на социалните промени и за да се 
насърчават и подкрепят иновативни 
решения, подкрепата за социалните 
иновации е от решаващо значение. По-
специално изпитването и оценяването 
на иновативните решения преди 
прилагането им в по-голям мащаб е от 
основно значение за подобряването на 
ефикасността на политиките и 
следователно е основание за 
предоставянето на специална подкрепа 
от ЕСФ+.

(27) С оглед на увеличаване на 
ефективността на политиките в отговор 
на социалните промени и за да се 
насърчават и подкрепят иновативни 
решения, подкрепата за социалните 
иновации и социалната икономика е 
от решаващо значение. По-специално 
изпитването и оценяването на 
иновативните решения преди 
прилагането им в по-голям мащаб е от 
основно значение за подобряването на 
ефикасността на политиките и 
следователно е основание за 
предоставянето на специална подкрепа 
от ЕСФ+.

Or. es



AM\1164117BG.docx 145/175 PE626.995v02-00

BG

Изменение 194
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С оглед на увеличаване на 
ефективността на политиките в отговор 
на социалните промени и за да се 
насърчават и подкрепят иновативни 
решения, подкрепата за социалните 
иновации е от решаващо значение. По-
специално изпитването и оценяването 
на иновативните решения преди 
прилагането им в по-голям мащаб е от 
основно значение за подобряването на 
ефикасността на политиките и 
следователно е основание за 
предоставянето на специална подкрепа 
от ЕСФ+.

(27) С оглед на увеличаване на 
ефективността на политиките в отговор 
на социалните промени и за да се 
насърчават и подкрепят иновативни 
решения, подкрепата за социалните 
иновации е от решаващо значение. По-
специално изпитването и оценяването 
на иновативните решения на местно 
равнище преди прилагането им в по-
голям мащаб е от основно значение за 
подобряването на ефикасността на 
политиките и следователно е основание 
за предоставянето на специална 
подкрепа от ЕСФ+.

Or. en

Изменение 195
Брандо Бенифеи, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Елена Джентиле, Миапетра 
Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес

Предложение за регламент
Съображение 27а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) С оглед на пълноценното 
използване на потенциала на 
междусекторното сътрудничество и 
подобряването на взаимодействието 
и съгласуваността с други области на 
политиката, за да се постигнат 
общите цели на ЕСФ+, спортът и 
физическата активност следва да се 
използват като инструмент в 
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действията на ЕСФ+, насочени по-
конкретно за борба с младежката 
безработица, подобряване на 
социалното включване на 
маргинализирани общности, 
насърчаване на здравето и превенция 
на заболяванията.

Or. en

Изменение 196
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) С оглед на пълноценното 
използване на потенциала на 
междусекторното сътрудничество и 
подобряването на взаимодействието 
и съгласуваността с други области на 
политиката, за да се постигнат 
общите цели на ЕСФ+, спортът и 
физическата активност следва да се 
използват като инструмент в 
действията на ЕСФ+, насочени по-
конкретно за борба с младежката 
безработица, подобряване на 
социалното включване на 
маргинализирани групи, насърчаване 
на здравето и превенция на 
заболяванията.

Or. en

Изменение 197
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 28



AM\1164117BG.docx 147/175 PE626.995v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(28) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че ЕСФ+ 
допринася и способства за равенството 
между жените и мъжете в съответствие 
с член 8 от ДФЕС с цел насърчаване на 
равното третиране и равните 
възможности между жените и мъжете 
във всички области, включително по 
отношение на участието на пазара на 
труда, реда и условията за наемане на 
работа и кариерното развитие, както и
икономическата независимост на 
жените, повишаването на 
образованието и повишаването на 
квалификацията и реинтеграцията 
на жени, жертви на насилие, в 
обществото и на пазара на труда. По 
този начин взаимодействието и 
съгласуваността на политиките с 
програмата „Права и ценности“
следва да гарантират, че ЕСФ+ може да 
интегрира и разшири действията.
Комисията и държавите членки 
следва да гарантират, че ЕСФ+
насърчава равните възможности за 
всички, без дискриминация в 
съответствие с член 10 от ДФЕС, 
насърчава приобщаването в обществото 
на хората с увреждания и хронични 
заболявания на равна основа с всички 
останали и допринася за прилагането на 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората 
с увреждания по отношение, inter alia, 
на образование, работа, заетост и 
достъпност. Тези принципи следва да 
бъдат взети предвид във всички 
измерения и на всички етапи на 
подготовката, мониторинга, 
изпълнението и оценката на програмите 
по навременен и последователен начин, 
като същевременно се гарантира, че са 
предприети конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
половете и равните възможности. ЕСФ+ 
следва също така да насърчава 



PE626.995v02-00 148/175 AM\1164117BG.docx

BG

направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление.

достъпността в съответствие с 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания и прехода от
институционални грижи към грижи, 
предлагани в семейството и общността, 
по-специално за лицата, които са 
изправени пред множествена 
дискриминация. Мерките за 
преминаване от институционална 
към семейна и общностна грижа
трябва да се прилагат чрез национални 
стратегии за 
деинституционализация и планове за 
действие. ЕСФ+ следва да не подкрепя 
действия, които не зачитат основните 
права, посочени в Хартата на 
основните права, и по-специално 
действия, които допринасят за
сегрегацията или социалното
изключване, или възпроизвеждането 
на стереотипи, свързани с пола. В 
Регламент (ЕС) № [в бъдеще РОР] се 
предвижда правилата за допустимост на 
разходите да се установяват на 
национално ниво с някои изключения, 
за които е необходимо да се определят
специфични разпоредби по отношение 
на ЕСФ+ при споделено управление.

Or. en

Обосновка

Съгласно Насоките на ООН за алтернативната грижа за децата държавите следва 
да гарантират, че когато едно дете е лишено от или е изложено на риск от загуба на 
родителска грижа, „най-подходящите форми на алтернативна грижа се 
идентифицират и осигуряват при условия, насърчаващи пълноценното и хармонично 
дете развитие“. Това включва: роднинска грижа, приемна грижа, семейна или подобна 
на семейството грижа и грижа в дом, която също така предполага грижи в 
общността.

Изменение 198
Брандо Бенифеи, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Сурая Пост, Елена Джентиле, 
Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес 
Прието, Хави Лопес
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Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(28) В съответствие с Хартата на 
основните права на Европейския съюз,
държавите членки и Комисията следва 
да гарантират, че ЕСФ+ допринася и 
способства за равенството между 
жените и мъжете в съответствие с член 
8 от ДФЕС с цел насърчаване на 
равното третиране и равните 
възможности между жените и мъжете 
във всички области, включително по 
отношение на участието на пазара на 
труда, реда и условията за наемане на 
работа и кариерното развитие.
Аспектът на равенството между 
половете следва да бъде вземан под 
внимание във всички измерения и на 
всички етапи от планирането и 
изпълнението на програмите. 
Държавите членки и Комисията
следва също така да гарантират, че 
ЕСФ+ насърчава равните възможности 
за всички, без дискриминация въз 
основа на пол, раса или етническа 
принадлежност, религия или 
убеждения, увреждане, възраст, 
сексуална ориентация, полови 
характеристики или полова 
идентичност в съответствие с член 10 
от ДФЕС, насърчава приобщаването в 
обществото на хората с увреждания на 
равна основа с всички останали и 
допринася за прилагането на 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората 
с увреждания, по отношение inter alia 
на образованието, работата, 
заетостта и достъпността. Тези 
принципи следва да бъдат взети предвид 
във всички измерения и на всички етапи 
на подготовката, мониторинга, 
изпълнението и оценката на програмите 
по навременен и последователен начин, 
като същевременно се гарантира, че са 
предприети конкретни действия за 
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необходимо да се определят специални
разпоредби по отношение на 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление.

насърчаване на равенството между 
половете и равните възможности. ЕСФ+ 
следва също така да подпомага прехода 
от институционални грижи към 
грижи, предлагани в семейството и 
общността, по-специално за лицата, 
които са изправени пред комбинирана
дискриминация. ЕСФ не следва да 
подкрепя действия, които допринасят за 
сегрегация или социално изключване. В 
Регламент (ЕС) № [в бъдеще РОР] се 
предвижда правилата за допустимост на 
разходите да се установяват на 
национално ниво с някои изключения, 
за които е необходимо да се определят
специфични разпоредби по отношение 
на направлението „Социално 
сближаване и социални права“.

Or. en

Изменение 199
Вероника Лопе Фонтане

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че ЕСФ+ 
допринася и способства за равенството 
между жените и мъжете в съответствие 
с член 8 от ДФЕС с цел насърчаване на 
равното третиране и равните 
възможности между жените и мъжете 
във всички области, включително по 
отношение на участието на пазара на 
труда, реда и условията за наемане на 
работа и кариерното развитие. Те следва 
също така да гарантират, че ЕСФ+ 
насърчава равните възможности за 
всички, без дискриминация в 
съответствие с член 10 от ДФЕС, 
насърчава приобщаването в обществото 
на хората с увреждания на равна основа 
с всички останали и допринася за 

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

прилагането на Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за 
правата на хората с увреждания по 
отношение, наред с другото, на 
образованието, обучението, 
заетостта и достъпността за 
хората с увреждания. Тези принципи 
следва да бъдат взети предвид във 
всички измерения и на всички етапи на 
подготовката, мониторинга, 
изпълнението и оценката на програмите 
по навременен и последователен начин, 
като същевременно се гарантира, че са 
предприети конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
половете и равните възможности. ЕСФ+ 
следва също така да подпомага прехода 
от медико-социални грижи с 
настаняване/институционални грижи 
към грижи, предлагани в семейството и 
общността, по-специално за лицата, 
които са изправени пред множествена 
дискриминация. ЕСФ+ не трябва да 
подкрепя действия, които допринасят за 
сегрегация или социално изключване. В 
Регламент (ЕС) № […][бъдещия РОР] се 
предвижда правилата за допустимост на 
разходите да се установяват на 
национално равнище с някои 
изключения, за които е необходимо да 
се определят специални разпоредби по 
отношение на направлението на ЕСФ+ 
при споделено управление.

Or. es

Изменение 200
Мариан Харкин, Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че ЕСФ+ 
допринася и способства за равенството 

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

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

Or. en
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Изменение 201
Роса Естарас Ферагут

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 202
Елизабет Морен-Шартие

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че ЕСФ+ 
допринася и способства за равенството 
между жените и мъжете в съответствие 
с член 8 от ДФЕС с цел насърчаване на 
равното третиране и равните 
възможности между жените и мъжете 
във всички области, включително по 
отношение на участието на пазара на 
труда, реда и условията за наемане на 
работа и кариерното развитие. Те следва 
също така да гарантират, че ЕСФ+ 
насърчава равните възможности за 
всички, без дискриминация в 
съответствие с член 10 от ДФЕС, 
насърчава приобщаването в обществото 
на хората с увреждания на равна основа 
с всички останали и допринася за 
прилагането на Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за 
правата на хората с увреждания. Тези 
принципи следва да бъдат взети предвид 
във всички измерения и на всички етапи 
на подготовката, мониторинга, 
изпълнението и оценката на програмите 

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

по навременен и последователен начин, 
като същевременно се гарантира, че са 
предприети конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
половете и равните възможности. ЕСФ+ 
следва също така да подпомага прехода 
от медико-социални грижи с 
настаняване/институционални грижи 
към грижи, предлагани в семейството и 
общността, по-специално за лицата, 
които са изправени пред множествена 
дискриминация. ЕСФ+ не трябва да 
подкрепя действия, които допринасят за 
сегрегация или социално изключване. В 
Регламент (ЕС) № […][бъдещия РОР] се 
предвижда правилата за допустимост на 
разходите да бъдат в съответствие с 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и да се установяват 
на национално равнище с някои 
изключения, за които е необходимо да 
се определят специални разпоредби по 
отношение на направлението на ЕСФ+ 
при споделено управление.

Or. en

Изменение 203
Вероника Лопе Фонтане

Предложение за регламент
Съображение 28а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) ЕСФ+ трябва да подкрепи 
мерки, насочени към защитата и 
насърчаването на правата на децата,
както и за гарантиране на равни 
възможности, които да им позволят 
да развиват необходимите умения, за 
да станат активни членове на 
обществото, да подобрят 
възможностите си за навлизане на 
пазара на труда и да разкъсат 
порочния кръг на бедността и 
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социалното изключване.

Or. es

Изменение 204
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Миапетра 
Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Социалното експериментиране
представлява изпитването на малък 
по мащабите си проект, което дава 
възможност да се съберат 
доказателства за осъществимостта 
на социалните иновации. Следва да е 
възможно да се търси реализирането на 
осъществими идеи в по-широк мащаб 
или в друг контекст с финансова 
подкрепа от ЕСФ+, както и от други 
източници.

(31) Социалното експериментиране 
следва да е възможно да се търси 
реализирането на осъществими идеи в 
по-широк мащаб или в друг контекст с 
финансова подкрепа от ЕСФ+, както и 
от други източници.

Or. en

Изменение 205
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Социалното експериментиране 
представлява изпитването на малък по 
мащабите си проект, което дава 
възможност да се съберат доказателства 
за осъществимостта на социалните 
иновации. Следва да е възможно да се
търси реализирането на 
осъществими идеи в по-широк мащаб 

(31) Социалното експериментиране 
представлява изпитването на малък по 
мащабите си проект, което дава 
възможност да се съберат доказателства 
за осъществимостта на социалните 
иновации. Следва да е възможно и да се
насърчава идеите да бъдат тествани 
на местно равнище, а за реалистични
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или в друг контекст с финансова 
подкрепа от ЕСФ+, както и от други 
източници.

идеи – да се преследват в по-широк 
мащаб или да се прехвърлят в друг 
контекст в различни региони или 
държави членки с финансова подкрепа 
от ЕСФ+ или в комбинация с други 
източници.

Or. en

Изменение 206
Елена Джентиле

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Социалното експериментиране 
представлява изпитването на малък по 
мащабите си проект, което дава 
възможност да се съберат доказателства 
за осъществимостта на социалните 
иновации. Следва да е възможно да се 
търси реализирането на осъществими 
идеи в по-широк мащаб или в друг 
контекст с финансова подкрепа от 
ЕСФ+, както и от други източници.

(31) Социалното експериментиране 
представлява изпитването на малък по 
мащабите си проект, което дава 
възможност да се съберат доказателства 
за осъществимостта на социалните 
иновации. Следва да е възможно да се 
търси реализирането на осъществими 
идеи в по-широк мащаб, където е 
необходимо, или в друг контекст с 
финансова подкрепа от ЕСФ+, както и 
от други източници.

Or. en

Изменение 207
Габриеле Цимер, Патрик Льо Ярик, Лин Бойлан

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) ЕСФ+ установява разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците на недискриминационна 
основа, като се гарантира тясно 
сътрудничество между централните
служби по заетостта на държавите 

(32) ЕСФ+ установява разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците при висококачествени 
социални условия и на 
недискриминационна основа. 
Публичните служби по заетостта на
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членки и с Комисията. Европейската 
мрежа на службите по заетостта следва 
да насърчава по-доброто 
функциониране на пазарите на труда 
чрез улесняване на трансграничната 
мобилност на работниците и по-
голяма прозрачност на 
информацията за пазарите на труда. 
В приложното поле на ЕСФ+ се 
включва също така разработването и 
подпомагането на целеви схеми за 
мобилност с оглед на попълването на
свободните работни места там, където 
са установени слабости при 
функционирането на пазара на труда.

държавите членки, социалните 
партньори и Комисията следва да 
работят в тясно сътрудничество. 
Европейската мрежа на службите по 
заетостта заедно със социалните 
партньори следва да насърчава
висококачествени социални условия и 
лесен достъп до информация за
мобилните работници. В приложното 
поле на ЕСФ+ се включва 
разработването и подпомагането на 
целеви схеми за мобилност с оглед на 
попълването на висококачествените
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда.
Освен това обхватът на ЕСФ+ 
обхваща трансграничните 
партньорства между регионалните 
обществени служби по заетостта и 
социалните партньори и техните 
дейности за насърчаване на 
доброволната и справедлива 
мобилност, както и прозрачността и 
интеграцията на трансграничните 
пазари на труда посредством 
информация, консултации и 
настаняване. В много гранични 
региони те играят важна роля в 
развитието на истински европейски 
пазар на труда.

Or. en

Изменение 208
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) ЕСФ+ установява разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците на недискриминационна 
основа, като се гарантира тясно 

(32) ЕСФ+ установява разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците на недискриминационна 
основа. Публичните служби по 
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сътрудничество между централните
служби по заетостта на държавите 
членки и с Комисията. Европейската 
мрежа на службите по заетостта следва 
да насърчава по-доброто 
функциониране на пазарите на труда 
чрез улесняване на трансграничната 
мобилност на работниците и по-голяма 
прозрачност на информацията за 
пазарите на труда. В приложното поле 
на ЕСФ+ се включва също така 
разработването и подпомагането на 
целеви схеми за мобилност с оглед на 
попълването на свободните работни 
места там, където са установени 
слабости при функционирането на 
пазара на труда.

заетостта на държавите членки, 
социалните партньори и Комисията
следва да работят в тясно 
сътрудничество. Европейската мрежа 
на службите по заетостта, с участието 
на социалните партньори и 
съответните организации на 
гражданското общество, следва да 
насърчава по-доброто функциониране 
на пазарите на труда чрез улесняване на 
трансграничната мобилност на 
работниците при справедливи условия и 
по-голяма прозрачност, с разбити по 
полов признак данни относно 
трудовите пазари, както и по-голямо 
признаване на уменията. В 
приложното поле на ЕСФ+ се включва 
също така разработването и 
подпомагането на целеви схеми за 
мобилност с оглед на попълването на 
свободните работни места там, където 
са установени слабости при 
функционирането на пазара на труда.
Освен това обхватът на ЕСФ+ 
обхваща трансграничните 
партньорства между регионалните 
обществени служби по заетостта и 
социалните партньори и техните 
дейности за насърчаване на 
доброволната и справедлива 
мобилност, както и прозрачността и 
интеграцията на трансграничните 
пазари на труда посредством 
информация, консултации и 
настаняване. В много гранични 
региони те играят важна роля в 
развитието на истински европейски 
пазар на труда.

Or. en

Изменение 209
Михаел Детиен

Предложение за регламент
Съображение 32
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) ЕСФ+ установява разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците на недискриминационна 
основа, като се гарантира тясно 
сътрудничество между централните 
служби по заетостта на държавите 
членки и с Комисията. Европейската 
мрежа на службите по заетостта следва 
да насърчава по-доброто 
функциониране на пазарите на труда 
чрез улесняване на трансграничната 
мобилност на работниците и по-голяма 
прозрачност на информацията за 
пазарите на труда. В приложното поле 
на ЕСФ+ се включва също така
разработването и подпомагането на 
целеви схеми за мобилност с оглед на 
попълването на свободните работни 
места там, където са установени 
слабости при функционирането на 
пазара на труда.

(32) ЕСФ+ установява разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците на недискриминационна 
основа. Следва да съществува тясно 
сътрудничество между централните 
служби по заетостта на държавите 
членки и със социалните партньори и
Комисията. Европейската мрежа на 
службите по заетостта следва да 
насърчава – с участието на 
социалните партньори – по-доброто 
функциониране на пазарите на труда 
чрез улесняване на трансграничната 
мобилност на работниците при 
справедливи условия и по-голяма 
прозрачност на информацията за 
пазарите на труда. В приложното поле 
на ЕСФ+ се включва разработването и 
подпомагането на целеви схеми за 
мобилност с оглед на попълването на 
свободните висококачествени работни 
места там, където са установени 
слабости при функционирането на 
пазара на труда. В приложното поле 
на ЕСФ+ се включват също и 
трансграничните партньорства на 
регионалните публични служби по 
заетостта и социалните партньори 
заедно с дейностите им за 
насърчаване на доброволната и 
справедлива мобилност, както и 
прозрачността и интеграцията на 
трансграничните пазари на труда 
посредством информация, 
консултации и посредничество. В 
много гранични региони те играят 
важна роля за развитието на 
истински европейски пазар на труда.

Or. de

Изменение 210
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Миапетра 
Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
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Лопес

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) ЕСФ+ установява разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците на недискриминационна 
основа, като се гарантира тясно 
сътрудничество между централните
служби по заетостта на държавите 
членки и с Комисията. Европейската 
мрежа на службите по заетостта следва 
да насърчава по-доброто 
функциониране на пазарите на труда 
чрез улесняване на трансграничната 
мобилност на работниците и по-голяма 
прозрачност на информацията за 
пазарите на труда. В приложното поле
на ЕСФ+ се включва също така
разработването и подпомагането на 
целеви схеми за мобилност с оглед на 
попълването на свободните работни 
места там, където са установени 
слабости при функционирането на 
пазара на труда.

(32) ЕСФ+ установява разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците на недискриминационна 
основа, като се гарантира, че
обществените служби по заетостта на 
държавите членки, Комисията и други 
социални партньори си сътрудничат 
тясно. Европейската мрежа на 
службите по заетостта, с участието на 
социалните партньори, следва да 
насърчава по-доброто функциониране 
на пазарите на труда чрез улесняване на 
трансграничната мобилност на 
работниците при справедливи условия и 
по-голяма прозрачност на 
информацията за пазарите на труда. В 
приложното поле на ЕСФ+ се включва 
също разработването и подпомагането 
на целеви схеми за мобилност с оглед на 
попълването на висококачествените
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда.

Or. en

Изменение 211
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Елена 
Джентиле, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио 
Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 32а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) ЕСФ+ обхваща 
трансграничните партньорства 
между регионалните обществени 
служби по заетостта и социалните 
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партньори и техните дейности за 
насърчаване на доброволната и 
справедлива мобилност, както и 
прозрачността и интеграцията на 
трансграничните пазари на труда 
посредством информация, 
консултации и настаняване. В много 
гранични региони те играят важна 
роля в развитието на истински 
европейски пазар на труда.

Or. en

Изменение 212
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Миапетра 
Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Липсата на достъп до 
финансиране за микропредприятията, 
социалната икономика и социалните 
предприятия е една от основните пречки 
пред създаването на бизнес, особено 
сред хората, които са най-отдалечени от 
пазара на труда. В Регламента за ЕСФ+ 
се определят разпоредби с цел да се 
създаде пазарна екосистема, която да
увеличи предлагането и достъпа до 
финансиране за социалните 
предприятия, както и да се отговори на 
търсенето от онези, които най-много се 
нуждаят от него, и по-специално 
безработните, жените и уязвимите 
хора, които желаят да стартират или да 
развият микропредприятие или 
социално предприятие. По тази цел ще 
се действа също и посредством 
финансовите инструменти и 
бюджетната гаранция в рамките на 
компонента за социални инвестиции 
и умения на фонда InvestEU.

(33) Липсата на достъп до 
финансиране за микропредприятията, 
социалната икономика и социалните 
предприятия е една от основните пречки 
пред създаването на бизнес, особено 
сред хората, които са най-отдалечени от 
пазара на труда. В Регламента за ЕСФ+ 
се определят разпоредби с цел да 
увеличи предлагането и достъпа до 
финансиране и спомагателни услуги за 
социалните предприятия, както и да се 
отговори на търсенето от онези, които 
най-много се нуждаят от него, и по-
специално безработните, жените и
хората в уязвимо положение, които 
желаят да стартират или да развият 
микропредприятие или социално 
предприятие.
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Or. en

Изменение 213
Хайнц К. Бекер

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Липсата на достъп до 
финансиране за микропредприятията, 
социалната икономика и социалните 
предприятия е една от основните пречки 
пред създаването на бизнес, особено 
сред хората, които са най-отдалечени от 
пазара на труда. В Регламента за ЕСФ+ 
се определят разпоредби с цел да се 
създаде пазарна екосистема, която да 
увеличи предлагането и достъпа до 
финансиране за социалните 
предприятия, както и да се отговори на 
търсенето от онези, които най-много се 
нуждаят от него, и по-специално 
безработните, жените и уязвимите 
хора, които желаят да стартират или да 
развият микропредприятие или 
социално предприятие. По тази цел ще 
се действа също и посредством 
финансовите инструменти и 
бюджетната гаранция в рамките на 
компонента за социални инвестиции и 
умения на фонда InvestEU.

(33) Липсата на достъп до 
финансиране за микропредприятията, 
социалната икономика и социалните 
предприятия е една от основните пречки 
пред създаването на бизнес, особено 
сред хората, които са най-отдалечени от 
пазара на труда. Във връзка с това 
посочва съответните съществуващи 
финансови средства като 
Европейския фонд за регионално 
развитие и Програмата на 
Европейския съюз за заетост и 
социални иновации. Подчертава в
този контекст значението на 
ефективното изразходване на 
бюджета и изтъква, че достъпът до 
средства на ЕС трябва да бъде 
улеснен. В Регламента за ЕСФ+ се 
определят разпоредби с цел да се 
създаде пазарна екосистема, която да 
увеличи предлагането и достъпа до 
финансиране за социалните 
предприятия, както и да се отговори на 
търсенето от онези, които се нуждаят от 
него и които желаят да стартират или да 
развият микропредприятие или 
социално предприятие. По тази цел ще 
се действа също и посредством 
финансовите инструменти и 
бюджетната гаранция в рамките на 
компонента за социални инвестиции и 
умения на фонда InvestEU.

Or. de
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Изменение 214
Елена Джентиле

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Липсата на достъп до 
финансиране за микропредприятията, 
социалната икономика и социалните 
предприятия е една от основните пречки 
пред създаването на бизнес, особено 
сред хората, които са най-отдалечени от 
пазара на труда. В Регламента за ЕСФ+ 
се определят разпоредби с цел да се 
създаде пазарна екосистема, която да 
увеличи предлагането и достъпа до 
финансиране за социалните 
предприятия, както и да се отговори на 
търсенето от онези, които най-много се 
нуждаят от него, и по-специално 
безработните, жените и уязвимите хора, 
които желаят да стартират или да 
развият микропредприятие или 
социално предприятие. По тази цел ще 
се действа също и посредством 
финансовите инструменти и 
бюджетната гаранция в рамките на 
компонента за социални инвестиции и 
умения на фонда InvestEU.

(33) Липсата на достъп до 
финансиране за микропредприятията, 
социалната икономика и социалните 
предприятия е една от основните пречки 
пред създаването на бизнес, особено 
сред хората, които са най-отдалечени от 
пазара на труда. В Регламента за ЕСФ+ 
се определят разпоредби с цел да се 
създаде пазарна екосистема, която да 
увеличи предлагането и достъпа до 
финансиране за социалната икономика 
и социалните предприятия, както и да се 
отговори на търсенето от онези, които 
най-много се нуждаят от него, и по-
специално безработните, жените и 
уязвимите хора, които желаят да 
стартират или да развият 
микропредприятие или социално 
предприятие. По тази цел ще се действа 
също и посредством финансовите 
инструменти и бюджетната гаранция в 
рамките на компонента за социални 
инвестиции и умения на фонда 
InvestEU.

Or. en

Изменение 215
Вероника Лопе Фонтане

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Липсата на достъп до 
финансиране за микропредприятията, 
социалната икономика и социалните 
предприятия е една от основните пречки 

(33) Липсата на достъп до 
финансиране за микропредприятията, 
социалната икономика и социалните 
предприятия е една от основните пречки 



AM\1164117BG.docx 165/175 PE626.995v02-00

BG

пред създаването на бизнес, особено 
сред хората, които са най-отдалечени от 
пазара на труда. В Регламента за ЕСФ+ 
се определят разпоредби с цел да се 
създаде пазарна екосистема, която да 
увеличи предлагането и достъпа до 
финансиране за социалните 
предприятия, както и да се отговори на 
търсенето от онези, които най-много се 
нуждаят от него, и по-специално 
безработните, жените и уязвимите хора, 
които желаят да стартират или да 
развият микропредприятие или 
социално предприятие. По тази цел ще 
се действа също и посредством 
финансовите инструменти и 
бюджетната гаранция в рамките на 
компонента за социални инвестиции и 
умения на фонда InvestEU.

пред създаването на бизнес, особено 
сред хората, които са най-отдалечени от 
пазара на труда. В Регламента за ЕСФ+ 
се определят разпоредби с цел да се 
създаде пазарна екосистема, която да 
увеличи предлагането и достъпа до 
финансиране за предприятията от 
социалната икономика, както и да се 
отговори на търсенето от онези, които 
най-много се нуждаят от него, и по-
специално безработните, жените и 
уязвимите хора, които желаят да 
стартират или да развият 
микропредприятие или социално 
предприятие. По тази цел ще се действа 
също и посредством финансовите 
инструменти и бюджетната гаранция в 
рамките на компонента за социални 
инвестиции и умения на фонда 
InvestEU.

Or. es

Изменение 216
Хайнц К. Бекер

Предложение за регламент
Съображение 33a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33a) Във връзка с това призовава 
Комисията да въведе на равнището 
на Съюза „европейски знак за 
социална икономика“ за социалните и 
основаните на солидарност 
предприятия, който да се основава на 
ясни критерии, определени така, че да 
бъдат подчертани специфичните 
характеристики на тези 
предприятия и тяхното социално 
въздействие, да се увеличи тяхната 
видимост, да се насърчат 
инвестициите, да се улесни достъпът 
до финансиране и достъпът до 
единния пазар за предприятията, 
желаещи да разширят дейността си 
в национален мащаб или към други 
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държави членки, като същевременно 
спазват различните правни форми и 
рамки в сектора и в държавите 
членки.

Or. de

Изменение 217
Елена Джентиле

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 218
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Миапетра 
Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес

Предложение за регламент
Съображение 34
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 219
Хайнц К. Бекер

Предложение за регламент
Съображение 34a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) С цел подпомагане на 
инициативите на ЕС за 
приближаване на Европейския съюз до 
европейските граждани следва – наред 
с картата за пътуване Interrail за 
млади хора – да бъде финансирана и 
втора мярка: „Европейският билет 
99 евро“ за самолет, влак или автобус, 
с който всеки гражданин да може да 
посети на достъпна цена от всяка 
точка на Европа институциите на 
ЕС – Европейската комисия, 
Европейския парламент, Европейския 
съвет в Брюксел, както и 
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съответното национално постоянно 
представителство и седалището на 
Европейския парламент в Страсбург. 
Необходимо е да се представи 
доказателство за провеждането на 
информационна среда, която да 
отговаря на строго определено 
качество.

Or. de

Изменение 220
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Елена 
Джентиле, Миапетра Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио 
Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Транснационалното 
сътрудничество има значителна 
добавена стойност и поради това
следва да бъде подкрепяно от всички 
държави членки с изключение на 
надлежно обосновани случаи, като се 
взема предвид принципът на 
пропорционалност. Необходимо е 
също така да се засили ролята на 
Комисията за улесняване на обмена 
на опит и за координиране на 
изпълнението на съответните 
инициативи.

Or. en

Изменение 221
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Транснационалното 
сътрудничество има значителна 
добавена стойност и поради това 
следва да бъде подкрепяно от всички 
държави членки с изключение на 
надлежно обосновани случаи, като се 
взема предвид принципът на 
пропорционалност. Необходимо е 
също така да се засили ролята на 
Комисията за улесняване на обмена 
на опит и за координиране на 
изпълнението на съответните 
инициативи.

Or. en

Изменение 222
Мариан Харкин, Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Съображение 34а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34a) Транснационалното 
сътрудничество има значителна 
добавена стойност. Поради това 
следва да бъде подкрепяно от всички 
държави членки с изключение на 
надлежно обосновани случаи, като се 
взема предвид принципът на 
пропорционалност. Необходимо е 
също така да се засили ролята на 
Комисията за улесняване на обмена 
на опит и за координиране на 
изпълнението на съответните 
инициативи.

Or. en

Изменение 223
Улрике Требезиус
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Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Като отразява значението на 
справянето с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, настоящият 
регламент ще допринесе за 
интегрирането на действията по климата 
в политиките на Съюза и за 
постигането на общата цел 25% от 
разходите на бюджета на ЕС да са в 
подкрепа на целите в областта на 
климата. Съответните действия ще 
бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението, като 
бъдат преразгледани в контекста на 
междинната оценка.

(46) Като отразява значението на 
справянето с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, настоящият 
регламент ще допринесе за 
интегрирането на действията по климата 
в политиките на Съюза. Съответните 
действия ще бъдат определени по време 
на подготовката и изпълнението, като 
бъдат преразгледани в контекста на 
междинната оценка.

Or. en

Изменение 224
Едуар Мартен

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Като отразява значението на 
справянето с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, настоящият 
регламент ще допринесе за 
интегрирането на действията по климата 
в политиките на Съюза и за постигането 
на общата цел 25% от разходите на 
бюджета на ЕС да са в подкрепа на 
целите в областта на климата. 
Съответните действия ще бъдат 

(46) Като отразява значението на 
справянето с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, настоящият 
регламент ще допринесе за 
интегрирането на действията по 
климата, за да се гарантира социално 
приемлив и справедлив преход към 
устойчива икономика в политиките на 
Съюза и за постигането на общата цел
30% от разходите на бюджета на ЕС да 
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определени по време на подготовката и 
изпълнението, като бъдат преразгледани 
в контекста на междинната оценка.

са в подкрепа на целите в областта на 
климата. Съответните действия ще 
бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението, като 
бъдат преразгледани в контекста на 
междинната оценка.

Or. en

Изменение 225
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Емилиян Павел, Миапетра 
Кумпула-Натри, Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави 
Лопес

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Като отразява значението на 
справянето с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, настоящият 
регламент ще допринесе за 
интегрирането на действията по климата 
в политиките на Съюза и за постигането 
на общата цел 25% от разходите на 
бюджета на ЕС да са в подкрепа на 
целите в областта на климата. 
Съответните действия ще бъдат 
определени по време на подготовката и 
изпълнението, като бъдат преразгледани 
в контекста на междинната оценка.

(46) Като отразява значението на 
справянето с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, настоящият 
регламент ще допринесе за 
интегрирането на действията по 
климата, за да се гарантира социално 
приемлив и справедлив преход към 
икономика с ниска въглеродна 
интензивност в политиките на Съюза 
и за постигането на общата цел 25% от 
разходите на бюджета на ЕС да са в 
подкрепа на целите в областта на 
климата. Съответните действия ще 
бъдат определени по време на 
подготовката и изпълнението, като 
бъдат преразгледани в контекста на 
междинната оценка.

Or. en

Изменение 226
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Като отразява значението на 
справянето с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, настоящият 
регламент ще допринесе за 
интегрирането на действията по климата 
в политиките на Съюза и за постигането 
на общата цел 25% от разходите на 
бюджета на ЕС да са в подкрепа на 
целите в областта на климата. 
Съответните действия ще бъдат 
определени по време на подготовката и 
изпълнението, като бъдат преразгледани 
в контекста на междинната оценка.

(46) Като отразява значението на 
справянето с изменението на климата и
на справедливия преход в съответствие 
с ангажиментите на Съюза за 
изпълнение на Парижкото споразумение 
и целите на ООН за устойчиво развитие, 
настоящият регламент ще допринесе за 
интегрирането на действията по климата 
в политиките на Съюза и за постигането 
на общата цел 25% от разходите на 
бюджета на ЕС да са в подкрепа на 
целите в областта на климата. 
Съответните действия ще бъдат 
определени по време на подготовката и 
изпълнението, като бъдат преразгледани 
в контекста на междинната оценка.

Or. en

Изменение 227
Елизабет Морен-Шартие, Морис Понга, Жофроа Дидие, Ан Сандер, Жером 
Лаврийо

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В съответствие с член [94 от 
Решение 2013/755/ЕС на Съвета19] 
физически лица и организации, 
установени в отвъдморски страни и 
територии (ОСТ), имат право да 
получават финансиране при спазване на 
правилата и целите на направленията
„Заетост и социални иновации“ и
„Здраве“ и на евентуалните 
договорености, приложими по 
отношение на държавата членка, с която 
е свързана съответната отвъдморска 
страна или територия.

(47) В съответствие с член [94 от 
Решение 2013/755/ЕС на Съвета19] 
физически лица и организации, 
установени в отвъдморски страни и 
територии (ОСТ), имат право да 
получават финансиране при спазване на 
правилата и целите на направленията
„Заетост и социални иновации“ и
„Здраве“ и на евентуалните 
договорености, приложими по 
отношение на държавата членка, с която 
е свързана съответната отвъдморска 
страна или територия. Програмата 
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следва да вземе предвид конкретните 
ограничения, пред които са изправени 
лицата и субектите, установени в 
тези територии, за да им предостави 
ефективен достъп до горепосочените 
направления.

__________________ __________________

19 Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 
ноември 2013 г. за асоцииране на 
отвъдморските страни и територии към 
Европейския съюз („Решение за 
отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 
19.12.2013 г., стр. 1).

19 Решение 2013/755/EC на Съвета от 25 
ноември 2013 г. за асоцииране на 
отвъдморските страни и територии към 
Европейския съюз („Решение за 
отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 
19.12.2013 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 228
Лаура Аджеа, Тициана Бегин, Роза Д'Амато, Марко Вали

Предложение за регламент
Съображение 50a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50a) Предвид разнообразието на 
равнището на развитие в регионите и 
различните социални реалности в 
цяла Европа, степента на гъвкавост 
на ЕСФ+ следва да бъде достатъчна, 
за да се вземат предвид регионалните 
и териториалните особености.

Or. en

Изменение 229
Лаура Аджеа, Тициана Бегин, Роза Д'Амато, Марко Вали

Предложение за регламент
Съображение 50б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50б) Инвестициите, съфинансирани 
от ЕСФ+, ако са свързани с мерки и 
целят социално включване, следва да 
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се считат за освободени от 
изчисляване на дефицита и дълга, за 
да се подобри капацитетът за 
инвестиции на държавите членки.

Or. en

Изменение 230
Брандо Бенифеи, Георги Пирински, Агнес Йонгериус, Миапетра Кумпула-Натри, 
Клаудиу Чиприан Тънъсеску, Серхио Гутиерес Прието, Хави Лопес

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно повишаване на
ефективността на пазарите на труда и 
насърчаване на достъпа до качествени 
работни места, подобряване на достъпа 
до образование и обучение и на тяхното 
качество, насърчаване на социалното 
приобщаване и здравето и намаляване
на бедността, както и действията по 
направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“ не могат да бъдат
реализирани в достатъчна степен от 
държавите членки, а могат да бъдат по-
добре реализирани на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не
надхвърля необходимото за постигане 
на тази цел.

(51) Доколкото целите на настоящия 
регламент в рамките на 
направлението „Социално 
сближаване и социални права“, а 
именно повишаване на
ефективността и справедливостта
на пазарите на труда и насърчаване на 
достъпа до качествени работни места, 
подобряване на достъпа до образование 
и обучение и на тяхното качество, 
насърчаване на социалното 
приобщаване и здравето и изкореняване
на бедността, както и целите по 
направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“ не могат да бъдат
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, а могат да бъдат по-
добре постигнати на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, както е установен
в същия член, съдържащите се в 
настоящия регламент мерки не
надхвърлят необходимото за постигане 
на тези цели.

Or. en
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Изменение 231
Тери Райнтке
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно повишаване на 
ефективността на пазарите на труда и 
насърчаване на достъпа до качествени 
работни места, подобряване на достъпа 
до образование и обучение и на тяхното 
качество, насърчаване на социалното 
приобщаване и здравето и намаляване 
на бедността, както и действията по 
направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“ не могат да бъдат
реализирани в достатъчна степен от 
държавите членки, а могат да бъдат по-
добре реализирани на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тази цел.

(51) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно повишаване на 
ефективността на пазарите на труда и 
насърчаване на достъпа до качествени 
работни места, подобряване на достъпа 
до образование, обучение и грижи и на 
тяхното качество, насърчаване на 
социалното приобщаване, равните 
възможности и здравето и намаляване
на бедността, както и действията по 
направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“ не могат да бъдат
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, а могат да бъдат по-
добре постигнати на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тази цел.

Or. en
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