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КРАТКА ОБОСНОВКА

Структурните реформи са от съществено значение за модернизирането на икономиката 
на Европейския съюз, за подобряването на капацитета му за адаптиране към 
предизвикателствата и за увеличаване на неговата конкурентоспособност. 
Конкурентоспособността и просперитетът трябва да бъдат приоритет заедно с 
благосъстоянието на гражданите. Структурните реформи имат важна роля в това 
отношение, тъй като те ускоряват процеса на възходящо социално и икономическо 
сближаване между държавите членки, както в еврозоната, така и извън нея, и засилват 
устойчивостта на техните икономики. Ефективното изпълнение на структурните 
реформи е необходимо, за да се подобри сближаването, да се увеличи 
производителността, да се създадат работни места, да се насърчат инвестициите и да се 
гарантира устойчив растеж. Независимо от това настоящото изпълнение на структурните 
реформи от страна на държавите членки е неравномерно на територията на континента, 
като изпълнението на поетите ангажименти изостава. Националните усилия за постигане 
на реформи следва да бъдат повишени и в този смисъл докладчикът приветства 
предложението на Комисията за регламент за създаване на Програмата за подкрепа на 
реформите (2018/0213 (COD)), която ще помогне на държавите членки да изпълнят 
специфичните за всяка държава препоръки, посочени в рамките на европейския 
семестър.

Както е посочено в предложението на Комисията, Програмата за подкрепа на реформите 
за периода след 2020 г. се състои от три инструмента: 1) Инструмент за техническа 
подкрепа, който се основава на съществуващата Програма за подкрепа на структурните 
реформи (ППСР), 2) Инструмент за осъществяване на реформите и 3) Механизъм за 
сближаване. Въпреки това продължаващите дискусии в Съвета на Европейския съюз 
показват, че Програмата за подкрепа на реформи може да бъде структурирана по 
различен начин: 1) Инструмент за техническа подкрепа, който се основава на 
съществуващата Програма за подкрепа на структурните реформи (ППСР), 2) Бюджетен 
инструмент за сближаване и конкурентоспособност за еврозоната (BICC) и 
3) Инструмент за сближаване и реформи за държавите членки извън еврозоната. 
Докладчикът взе под внимание тези текущи обсъждания в Съвета, засягащи различна 
структура на програмата.

Структурните реформи, подкрепяни от ППР, могат да имат значително въздействие 
върху пазара на труда и системите за социална сигурност на държавите членки. 
Докладчикът подчертава оценката на въздействието на Комисията (SWD (2018)310 final), 
която очаква ППР „да има положително въздействие върху заетостта чрез стимулиране 
на създаването на работни места в Съюза. Този ефект може да се генерира например 
посредством реформи на пазара на труда, по-специално тези за увеличаване на уменията 
и квалификациите на работната сила и адаптирането на уменията към потребностите на 
пазара. Програмата може също така да има положителни въздействия върху 
разпределението на приходите, активните политики за пазара на труда, социалното 
приобщаване и социалната закрила чрез насърчаване на реализирането на европейския 
стълб на социалните права.“

Докладчикът очаква ППР да предостави достатъчно стимули за държавите членки да 
допринасят за конкурентоспособността и просперитета на Европейския съюз, да се 



PE645.062v01-00 4/18 PA\1195832BG.docx

BG

справят с динамиката и цифровизацията на бъдещите пазари на труда, да се справят със 
социалното изключване и да създават възможности за своите граждани, особено за 
децата и младежите. Предвид връзката между обхвата на ППР и изпълнението на 
специфичните за всяка държава препоръки, предвидени в рамките на европейския 
семестър, докладчикът очаква ППР да допринесе съществено за прилагането на 
европейския стълб на социалните права. Докладчикът очаква ППР да поощрява и 
насърчава реформи със социално въздействие на инвестициите, които също така 
предоставят цифрови решения за социални нужди и придобивки на гражданите, като по 
този начин се подобрява тяхното социално благосъстояние.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещите комисии – комисията по 
бюджети и комисията по икономически и парични въпроси – да вземат предвид 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Като част от целите на 
европейския семестър, се разглеждат 
и структурните реформи, основани 
на солидарността, интеграцията и 
социалната справедливост, с по-голям 
потенциал за създаване на повече 
работни места и растеж, за 
гарантиране на равни възможности и 
достъп до възможности и социална 
закрила, за защита на уязвимите 
групи и за подобряване на жизнения 
стандарт на всички граждани, които 
са основни принципи на Европейския 
стълб на социалните права.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Икономическата и финансова 
криза показа, че развитието на силни и 
устойчиви икономики и финансови 
системи, изградени върху силни 
икономически и социални структури, 
помага на държавите членки да реагират 
по-ефикасно на сътресения и да се 
възстановяват по-бързо от тях. 
Изпълнението на структурни реформи е 
сред политическите приоритети на 
Съюза, тъй като такива реформи се 
стремят да насочат възстановяването 
към устойчиво развитие, разгръщане на 
потенциала за растеж, укрепване на 
капацитета за приспособяване и 
подкрепа на процеса на сближаването 
във възходяща посока. Изпълнението на 
структурни реформи може също така да 
допринесе за икономическото и 
социално сближаване, насърчаването на 
производителността и инвестициите, 
както и създаването на добри условия 
за устойчив растеж и заетост в Съюза.

(4) Икономическата и финансова 
криза показа, че развитието на силни и 
устойчиви икономики и финансови 
системи, изградени върху силни 
икономически и социални структури, 
помага на държавите членки да реагират 
по-ефикасно на сътресения и да се 
възстановяват по-бързо от тях. 
Изпълнението на структурни реформи е 
сред политическите приоритети на 
Съюза, тъй като такива реформи се 
стремят към устойчиво възстановяване, 
разгръщане на потенциала за растеж, 
адаптиране към технологичното 
развитие, укрепване на капацитета за 
приспособяване и подкрепа на процеса 
на сближаването във възходяща посока. 
Изпълнението на структурни реформи 
може също така да допринесе за 
икономическото и социално 
сближаване, насърчаването на 
производителността и инвестициите, 
създаването на добри условия за 
устойчив растеж и заетост в Съюза, 
както и за изграждането на 
устойчиви пазари на труда.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Степента на изпълнение на 
структурни реформи в държавите 
членки все още не е достатъчна в 
Съюза. Опитът с изпълнението на 
механизма за координация на 
икономическите политики в рамките на 
европейския семестър показва, че като 
цяло изпълнението на реформи е бавно 

(6) Степента на изпълнение на 
структурни реформи в държавите 
членки все още не е достатъчна в 
Съюза. Опитът с изпълнението на 
механизма за координация на 
икономическите политики в рамките на 
европейския семестър показва, че като 
цяло изпълнението на структурните 
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и неравномерно и че националните 
усилия за реформи следва да се засилят 
и стимулират.

реформи е бавно и неравномерно и че 
националните усилия за реформи следва 
да се засилят и стимулират, като се има 
предвид факта, че няколко държави 
членки, по-специално извън 
еврозоната, страдат от нисък 
потенциален растеж, висока 
безработица, увеличаващи се 
социални различия и нарастващ риск 
от бедност.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Има нужда от социално 
отговорни, интелигентни, устойчиви 
и приобщаващи структурни реформи, 
които отговарят на изискванията, 
посочени в член 9 от ДФЕС, като 
Съюзът е посочил, че изпълнението 
на такива структурни реформи е сред 
неговите политически приоритети, 
за да се осигури устойчиво 
възстановяване, да се разгърне 
потенциалът за растеж с цел 
укрепване на капацитета за 
приспособяване, увеличаване на 
растежа, създаване на работни 
места, насърчаване на инвестициите 
и подкрепа на процеса на възходящо 
икономическо и социално сближаване.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Институциите и органите на 
Съюза имат богат опит в 
предоставянето на специфична 
подкрепа на националните и 
поднационалните органи на 
държавите членки по отношение на 
изграждането на капацитет и във 
връзка с изпълнението на 
политиката на сближаване. Този 
опит следва да се използва за 
повишаване на капацитета на Съюза 
за предоставяне на подкрепа на 
заинтересованите държави членки, за 
да се подпомогне подобряването на 
техния потенциал за растеж и 
социално сближаване чрез мерки, 
насочени към повишаване на 
равнищата на заетост, борба с 
изключването и бедността и 
увеличаване на достъпа до здравни и 
образователни услуги и на тяхното 
качество.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В този контекст е необходимо да 
се засили настоящата рамка за 
предоставянето на подкрепа на 
държавите членки чрез предоставяне на 
директна финансова подкрепа, наред с 
техническа подкрепа. За тази цел следва 
да се създаде нова Програма за 
подкрепа на реформите („програмата“), 
за да се предоставят ефективни стимули 
за засилване на изпълнението на 
структурни реформи в държавите 
членки. Програмата следва да бъде 

(10) В този контекст е необходимо да 
се засили настоящата рамка за 
предоставянето на подкрепа на 
държавите членки чрез предоставяне на 
директна финансова подкрепа, наред с 
техническа подкрепа. За тази цел следва 
да се създаде нова Програма за 
подкрепа на реформите („програмата“), 
за да се предоставят ефективни стимули 
за засилване на изпълнението на 
структурни реформи в държавите 
членки. Програмата следва да бъде 
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всеобхватна и следва също така да се 
възползва от опита, натрупан от Съюза 
и държавите членки от използването на 
други инструменти и програми. 
Програмата следва също така да 
продължи действията и начина на 
работа на ППСР, тъй като е доказано, 
че те са много полезни и са оценени 
високо от държавите членки за 
укрепване на административния 
капацитет на националните органи в 
различни области на политиката. 
Програмата следва също така да 
включва целева подкрепа за реформи в 
държави членки, чиято валута не е евро 
и които са предприели доказуеми 
стъпки за приемане на единната валута 
в определен срок.

всеобхватна и следва също така да се 
възползва от опита, натрупан от Съюза 
и държавите членки от използването на 
други инструменти и програми. 
Програмата следва също така да 
продължи действията и начина на 
работа на ППСР за укрепване на 
административния капацитет на 
националните органи в различни 
области на политиката и да се опре 
на принципите, посочени в 
Европейския стълб на социалните 
права. Програмата следва също така да 
включва целева подкрепа за реформи в 
държави членки, чиято валута не е евро 
и които са предприели доказуеми 
стъпки за приемане на единната валута 
в определен срок.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Общата цел на програмата е 
засилване на сближаването, 
конкурентоспособността, 
производителността, растежа и 
заетостта. За тази цел тя следва да 
предостави финансови стимули за 
преодоляването на предизвикателства от 
структурно естество, както и следва да 
помогне да се укрепи 
административният капацитет на 
държавите членки досега, тъй като 
техните институции и икономически и 
социални сектори са засегнати.

(13) Общата цел на програмата е 
засилване на сближаването, 
конкурентоспособността, 
производителността, растежа, 
социалното приобщаване и заетостта. 
За тази цел тя следва да предостави 
финансови стимули за преодоляването 
на предизвикателства от структурно 
естество, както и следва да помогне да 
се укрепи административният и 
институционалният капацитет на 
държавите членки досега, тъй като 
техните институции и икономически и 
социални сектори са засегнати.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Специфичните цели следва да се 
определят за всеки инструмент на 
програмата. По отношение на 
инструмента за осъществяване на 
реформи, те следва да се състоят от 
изпълнението на конкретни етапни цели 
и цели, определени във връзка с 
изпълнението на ангажименти за 
реформи, които биха задвижили 
отпускането на финансови стимули. По 
отношение на инструмента за 
техническа подкрепа, те следва да 
подпомагат националните органи в 
техните усилия да разработват и 
изпълняват реформи, като се вземат 
предвид добри практики и поуки от 
партньори. Тези цели следва да се 
преследват във всички държави членки 
в рамките на тези два инструмента и в 
контекста на механизма за сближаване 
от тези държави членки, чиято валута не 
е евро и които са предприели доказуеми 
стъпки за приемане на единната валута 
в определен срок.

(14) Специфичните цели следва да се 
определят за всеки инструмент на 
програмата. По отношение на 
инструмента за осъществяване на 
реформи, те следва да се състоят от 
изпълнението на конкретни етапни цели 
и цели, определени във връзка с 
изпълнението на ангажименти за 
реформи, свързани със специфичните 
за всяка държава препоръки, 
отправени в рамките на европейския 
семестър, които биха задвижили 
отпускането на финансови стимули. По 
отношение на инструмента за 
техническа подкрепа, те следва да 
подпомагат националните органи в 
техните усилия да разработват и 
изпълняват реформи, като се вземат 
предвид добри практики и поуки от 
партньори. Тези цели следва да се 
преследват във всички държави членки 
в рамките на тези два инструмента и в 
контекста на механизма за сближаване 
от тези държави членки, чиято валута не 
е евро и които са предприели доказуеми 
стъпки за приемане на единната валута 
в определен срок.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се гарантира, че реформите, 
които получават подкрепа по 
програмата, разглеждат всички ключови 

(15) За да се гарантира, че реформите, 
които получават подкрепа по 
програмата, разглеждат всички ключови 
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икономически и социални области, 
Комисията следва да предостави както 
финансова подкрепа, така и техническа 
подкрепа в рамките на програмата по 
искане на държава членка в широк кръг 
от области на политиката, които 
включват области, свързани с 
управлението на публичните финанси и 
активи, институционалните и 
административните реформи, бизнес 
средата, сектора на финансите, пазарите 
на стоки, услуги и труд, образованието 
и обучението, устойчивото развитие, 
общественото здраве и социалното 
подпомагане.

икономически и социални области, 
Комисията следва да предостави както 
финансова подкрепа, така и техническа 
подкрепа в рамките на програмата по 
искане на държава членка в широк кръг 
от области на политиката, които 
включват области, свързани с 
управлението на публичните финанси и 
активи, институционалните и 
административните реформи, бизнес 
средата, сектора на финансите, пазарите 
на стоки, оползотворяването на 
технологичната революция, услугите 
и труда, умения за работни места, 
политики по отношение на децата и 
младежта, образованието и 
обучението, устойчивото развитие, 
общественото здраве и социалното 
подпомагане.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) По отношение на инструмента за 
осъществяване на реформи е 
необходимо да се определят видовете на 
реформите, които следва да имат право 
да получават финансова подкрепа. За да 
се гарантира техният принос за целите 
на програмата, допустимите реформи 
следва да са тези, с които се 
преодоляват предизвикателствата, 
определени в контекста на европейския 
семестър за координация на 
икономическите политики, 
включително тези, които се предлагат за 
разглеждането на специфичните за 
всяка държава препоръки.

(19) По отношение на инструмента за 
осъществяване на реформи е 
необходимо да се определят видовете на 
реформите, които следва да имат право 
да получават финансова подкрепа. За да 
се гарантира техният принос за целите 
на програмата, допустимите реформи 
следва да са тези, с които се 
преодоляват предизвикателствата, 
определени в контекста на европейския 
семестър за координация на 
икономическите политики, 
включително тези, които се предлагат за 
разглеждането на специфичните за 
всяка държава препоръки, като се 
отчитат специфичните социални 
индикатори, определени за всяка 
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държава членка.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Необходимо е да се установи 
процес за представянето на 
предложения за ангажименти за 
реформи от държавите членки, както и 
за тяхното съдържание. С оглед на това 
да се гарантира целесъобразността на 
процедурите, държава членка следва да 
представи предложението за 
ангажименти за реформи заедно със 
своята национална програма за 
реформи, но под формата на отделно 
приложение, което също така може да 
се представи в различен момент. 
Въпреки че участието в програмата е 
доброволно, държавите членки, които 
изпитват прекомерни дисбаланси, 
следва да се насърчават по-специално да 
представят предложения за реформи в 
рамките на инструмента за 
осъществяване на реформи, които 
разглеждат проблемите, довели до тези 
прекомерни дисбаланси.

(22) Необходимо е да се установи 
процес за представянето на 
предложения за ангажименти за 
реформи от държавите членки, както и 
за тяхното съдържание. С оглед на това 
да се гарантира целесъобразността на 
процедурите, държава членка следва да 
представи предложението за 
ангажименти за реформи заедно със 
своята национална програма за 
реформи, но под формата на отделно 
приложение, което също така може да 
се представи в различен момент. 
Въпреки че участието в програмата е 
доброволно, държавите членки, които 
изпитват прекомерни дисбаланси и 
държавите членки, които не са в 
еврозоната и в които има значителни 
закъснения в структурното развитие, 
следва да се насърчават по-специално да 
представят предложения за реформи в 
рамките на инструмента за 
осъществяване на реформи, които 
разглеждат проблемите, довели до тези 
прекомерни дисбаланси.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23а) За да получат търсените 
реформи широка подкрепа, 
желаещите да се възползват от 
програмата държави членки следва, 
като част от процеса на изготвяне на 
кандидатурите, да се консултират 
със съответните заинтересовани 
страни, каквито са местните и 
регионалните органи, бизнеса, 
социалните партньори и 
гражданското общество, в 
съответствие с приложимите 
разпоредби на Кодекса на поведение за 
партньорство в рамките на 
политиката на сближаване, както и 
с националните парламенти.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Инструментът за техническа 
подкрепа в рамките на програмата 
следва да продължи да подкрепя 
изпълнението на реформи, предприети 
по инициатива на държавите членки, 
реформи в контекста на процесите на 
икономическо управление или 
действията, свързани с изпълнението на 
правото на Съюза, както и реформи във 
връзка с изпълнението на програмите 
за икономически корекции. Той следва 
също така да предоставя техническа 
подкрепа за подготовката и 
изпълнението на реформи, които трябва 
да се предприемат в рамките на други 
инструменти на програмата.

(33) Инструментът за техническа 
подкрепа в рамките на програмата 
следва да продължи да подкрепя 
изпълнението на реформи, предприети 
по инициатива на държавите членки, 
реформи в контекста на процесите на 
икономическо управление или 
действията, свързани с изпълнението на 
правото на Съюза, реформи във връзка с 
повишаване на 
конкурентоспособността на Съюза, 
създаване на работни места, 
увеличаване на производителността, 
стимулиране на устойчивите 
инвестиции в реалната икономика, 
целта за гарантиране на 
висококачествени здравни и 
образователни услуги, справяне с 
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бедността и социалното изключване, 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в Съюза и подпомагане на 
държавите членки, които са 
предприели конкретни действия за 
пристъпване към присъединяване към 
еврозоната. Той следва също така да 
предоставя техническа подкрепа за 
реформи във връзка с изпълнението на 
програмите за икономически 
корекции и за подготовката и 
изпълнението на реформи, които трябва 
да се предприемат в рамките на други 
инструменти на програмата.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се допринесе за преодоляване 
на националните предизвикателства за 
реформите от структурно естество, 
насочени към подобряването на 
ефективността на националните 
икономики и към насърчаването на 
устойчиви икономически и социални 
структури в държавите членки, като по 
този начин се допринася за 
сближаването, конкурентоспособността, 
производителността, растежа и 
заетостта; както и

а) да се допринесе за преодоляване 
на националните предизвикателства за 
реформите от структурно естество, 
насочени към подобряването на 
ефективността на националните 
икономики и към насърчаването на 
устойчиви икономически и социални 
структури в държавите членки, като по 
този начин се допринася за 
сближаването, конкурентоспособността, 
производителността, социалното 
приобщаване, растежа и заетостта в 
условията на екологично устойчив и 
демократичен Съюз след 2020 г., 
чиято визия изхожда от Целите за 
устойчиво развитие и Европейския 
стълб на социалните права; както и

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) образованието и обучението, 
политиките за пазара на труда, 
включително социалния диалог за 
създаването на работни места, борбата 
срещу бедността, насърчаванетото на 
социално приобщаване, системите за 
социална сигурност и социално 
подпомагане, системите за 
общественото здраве и 
здравеопазването, както и политиките за 
сближаването, убежището, миграцията 
и границите;

г) образованието и обучението, 
политиките за пазара на труда, 
включително социалния диалог за 
създаването на работни места, борбата 
срещу бедността, насърчаването на 
социално приобщаване, повишаване на 
квалификацията и преквалифициране, 
равни възможности и достъп за 
всички, по-добро бъдеще за децата и 
младежите, системите за социална 
сигурност и социално подпомагане, 
системите за общественото здраве и 
здравеопазването, както и политиките за 
сближаването, убежището, миграцията 
и границите;

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) политиките за финансовия 
сектор, включително: насърчаването на 
финансова грамотност, финансовата 
стабилност, достъпа до финансиране и 
кредитиране за реалната икономика; и 
изготвянето, предоставянето и 
мониторинга и докладването на 
качеството на данните и 
статистическата информация.

е) политиките за финансовия 
сектор, включително: насърчаването на 
финансова грамотност по-специално в 
рамките на образованието, 
финансовата стабилност, достъпа до 
финансиране и кредитиране за реалната 
икономика; и изготвянето, 
предоставянето и мониторинга и 
докладването на качеството на данните 
и статистическата информация.

Or. en
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В приложение I се определя максимална 
финансова вноска , която е на 
разположение на всяка държава членка 
от целия пакет на инструмента за 
осъществяване на реформи, посочен в 
член 7, параграф 2, буква а). Тази 
максимална финансова вноска се 
изчислява за всяка държава членка, като 
се използват критериите и методиката, 
определени в това приложение, въз 
основа на населението на всяка държава 
членка. Тази максимална финансова 
вноска е налична за разпределение за 
всяка държава членка, частично или 
изцяло, на всеки етап и за всяка покана 
за представяне на предложения от 
процеса на разпределение, определен в 
член 10.

В приложение I се определя максимална 
финансова вноска, която е на 
разположение на всяка държава членка 
от целия пакет на инструмента за 
осъществяване на реформи, посочен в 
член 7, параграф 2, буква а). Тази 
максимална финансова вноска се 
изчислява за всяка държава членка, като 
се използват критериите и методиката, 
определени в това приложение, въз 
основа на населението и обратно на 
БВП на глава от населението на всяка 
държава членка. Тази максимална 
финансова вноска е налична за 
разпределение за всяка държава членка, 
частично или изцяло, на всеки етап и за 
всяка покана за представяне на 
предложения от процеса на 
разпределение, определен в член 10.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава членка, която желае да 
получи подкрепа в рамките на 
инструмента за осъществяване на 
реформи, представя на Комисията 
предложение за ангажименти за 
реформи. В предложението се определя 
подробен набор от мерки за 
изпълнението на структурни реформи в 
отговор на предизвикателствата, 
определени в процеса на европейския 
семестър, и се съдържат някои етапни 

1. Държава членка, която желае да 
получи подкрепа в рамките на 
инструмента за осъществяване на 
реформи, представя на Комисията 
предложение за ангажименти за 
реформи. В предложението се определя 
подробен набор от мерки за 
изпълнението на структурни реформи в 
отговор на предизвикателствата, 
определени в процеса на европейския 
семестър и както са включени в 
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цели, цели и график за изпълнението на 
реформите за максимален срок от три 
години.

специфичните за всяка държава 
препоръки, и се съдържат някои етапни 
цели, цели и график за изпълнението на 
реформите за максимален срок от три 
години.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) социалните показатели, които 
следва да бъдат подобрени чрез 
предложената реформа и когато е 
възможно приноса към принципите 
на Европейския стълб на социалните 
права;

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато ангажиментите за 
реформи, включително съответните 
етапни цели и цели, вече не могат да 
бъдат постигнати частично или изцяло 
от съответната държава членка поради 
обективни обстоятелства, съответната 
държава членка може да отправи 
обосновано искане до Комисията, за да 
измени или замени решението, посочено 
в член 12, параграф 1. За тази цел 
държавата членка може да предложи 
изменен набор или нов набор от 
ангажименти за реформи.

1. Когато ангажиментите за 
реформи, включително съответните 
етапни цели и цели, вече не могат да 
бъдат постигнати частично или изцяло, 
или когато социалните и 
икономическите показатели се 
променят, така че засягат 
значително първоначалното 
предложение, направено от 
съответната държава членка поради 
обективни обстоятелства, съответната 
държава членка може да отправи 
обосновано искане до Комисията, за да 
измени или замени решението, посочено 
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в член 12, параграф 1. За тази цел 
държавата членка може да предложи 
изменен набор или нов набор от 
ангажименти за реформи.

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) комуникационни проекти за 
обучение, сътрудничество, повишаване 
на осведомеността, дейности за 
разпространение и обмен на добри 
практики; организиране на кампании за 
повишаване на осведомеността и 
информиране, медийни кампании и 
мероприятия, включително 
институционална комуникация, както и 
по целесъобразност, комуникация чрез 
социални мрежи; както и

з) комуникационни проекти за 
обучение, сътрудничество, повишаване 
на осведомеността, дейности за 
разпространение и обмен на добри 
практики, включително чрез 
технически проучвателни посещения 
в държави членки, провели сходни 
реформи; организиране на кампании за 
повишаване на осведомеността и 
информиране, медийни кампании и 
мероприятия, включително 
институционална комуникация, както и 
по целесъобразност, комуникация чрез 
социални мрежи; както и

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 19 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпълнението на реформи, 
предприети от държавите членки по 
тяхна собствена инициатива, по-
специално за постигане на устойчив 
икономически растеж и създаване на 
работни места;

а) изпълнението на реформи, 
предприети от държавите членки по 
тяхна собствена инициатива, по-
специално за постигане на устойчив 
икономически растеж, създаване на 
работни места и социално 
приобщаване;
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изпълнението на реформи, които 
са от значение за подготовката за 
членство в еврозоната на държавите 
членки, чиято валута не е еврото и 
които са предприели доказуеми стъпки 
за приемане на единната валута в 
определен срок.

д) изпълнението на реформи, които 
са от значение за подготовката за 
членство в еврозоната на държавите 
членки, чиято валута не е еврото и 
които са предприели или предприемат 
доказуеми стъпки за приемане на 
единната валута в определен срок.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) действия, които могат да 
допринесат за прилагането на 
принципите на Европейския стълб на 
социалните права.

Or. en


