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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският социален фонд плюс, който е част от бюджета на ЕС за периода 2021 –
2027 г., ще бъде основният финансов инструмент за укрепване на социалното 

измерение на Европа чрез прилагането на практика на принципите на европейския 
стълб на социалните права. 
Регламентът за ЕСФ+ прави пряка връзка между целите на ЕСФ+ и трите глави на 
стълба: 1) равни възможности и достъп до пазара на труда (включително качествени и 
приобщаващи системи за образование и обучение), 2) справедливи условия на труд и 3) 
социална закрила и приобщаване.

ЕСФ+ ще продължи да бъде основният инструмент на ЕС за инвестиране в реформи на 
политиката и на системата с цел подобряване на уменията и образователните равнища 
на хората, включително на цифровите умения, които биха могли да ги подготвят за 
променящия се пазар на труда. 
Докладчикът желае да подчертае значението на образованието в ранна детска възраст 
като ефективна инвестиция за ученето през целия живот и отстраняването на 
неравенствата от ранна възраст. 
Докладчиците също така желаят да насочат вниманието към съществуващото 
неравенство между половете в областта на цифровите технологии и предлагат да се 
преодолее неравенството между половете в секторите на ИКТ и НТИМ чрез 
насърчаване на повторното обучение и преквалификацията на жените и момичетата, 
както и насърчаване на съобразено с възрастта обучение в областта на ИКТ в ранните 
етапи на училищното образование, като се вдъхновят момичетата да развият интерес и 
талант в областта на цифровите технологии.

ЕСФ+ ще подкрепя действията на Съюза в областта на здравеопазването, като 
подпомогне модернизирането на здравните системи в държавите членки. 
В това отношение докладчикът желае да посочи значението на реинтегрирането на 
лицата, боледували от тежко продължително заболяване, на пазара на труда, като се 
обръща надлежно внимание на свързаните с пола аспекти.

Положението на жените на пазара на труда продължава да представлява 
предизвикателство – равнището на заетост сред жените е средно 64% в ЕС, докато за 
мъжете то е 76%. Както показват данните, основната причина за липсата на активност 
на пазара на труда за жените е свързана с липсата на възможност за активно съчетаване 
на професионалния труд със семейните задължения.1

За да се подкрепи активната заетост, да се противодейства на различията между 
половете по отношение на заетостта и да се увеличи трудовата заетост на жените, 
докладът поставя специален акцент върху значението на политиките за постигане на 
баланс между професионалния и личния живот и по-нататъшното развитие на 
инфраструктурата за полагане на грижи на равнището на държавите членки, 
включително и дългосрочните грижи за възрастните хора и хората с увреждания.

                                               
1 Данни от ГД „Правосъдие“.
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Съществува значителна разлика между половете по отношение на дела на младите 
хора, които нито работят, нито учат или се обучават. През 2017 г. повече от една пета 
(21,5%) от младите жени (на възраст 20 – 34 години) в ЕС-28 са незаети с работа, учене 
или обучение (NEET), докато съответният дял сред младите мъже е 8,5 процентни 
пункта по-нисък – 13,0%1.

Съществуват редица фактори, които могат да обяснят това неравенство между 
половете, сред които са:

- социални норми или натиск, които обикновено имат по-голямо значение за ролята на 
жените в семейството и за ролята на мъжете на работното място;
- съвети за професионално развитие, които могат да доведат до засилване на 
сегрегацията на половете и да насочат жените към относително малък брой професии;
- проблеми на пазара на труда, като например: работодателите предпочитат да наемат 
млади мъже вместо млади жени; младите жени са изправени пред трудности при 
интегрирането, когато се връщат на работа след раждане на дете; по-вероятно е 
младите жени да бъдат заети на нископлатени или несигурни работни места.

Диапазонът между половете варира значително между отделните държави членки.

Докладчикът желае да обърне специално внимание на тази ситуация и призовава 
настоятелно държавите членки да предприемат целенасочени действия и структурни 
реформи, за да се справят с проблема, като се имат предвид аспектите, свързани с пола. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз,

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

                                               
1 Евростат.
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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 
прогрес; насърчаване на равенството 
между половете, солидарността 
между поколенията и защитата на 
правата на детето; както и борба със 
социалното изключване и 
дискриминацията. В съответствие с 
член 9 от ДФЕС при определянето и 
осъществяването на своите 
политики и дейности Съюзът взема 
предвид изискванията, свързани, inter 
alia, 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, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) В своето съобщение относно 
европейски стълб на социалните 
права от 8 март 2016 г. 
(COM(2016)0127, приложение I) 
Комисията призна, че на 
европейските пазари на труда се 
наблюдава сегрегация въз основа на 
пола и че жените все така са по-слабо 
представени в заетостта, твърде 
силно представени в сферата на 
почасовия труд и в нископлатените 
сектори и получават по-ниски 
почасови надници при изпълнението 
на един и същ труд, въпреки че 
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превъзхождат мъжете по 
образователна степен. В Европейския 
стълб на социалните права се 
определят задължения за държавите 
членки по отношение на равните 
възможности, социалната закрила, 
социалното приобщаване и 
достойните условия на труд на 
пазара на труда. ЕСФ+ следва да има 
за цел да се бори със сегрегацията въз 
основа на пола в образованието, в 
обучението и впоследствие в 
заетостта. Сегрегацията въз основа 
на пола е дълбоко вкоренена 
характеристика на образователните 
системи и професиите в целия ЕС. Тя 
намира проявление в различни модели 
на участие на жените и мъжете на 
пазара на труда, в обществения и 
политическия живот, в неплатения 
труд за домакинска работа и полагане 
на грижи, както в избора на 
образование, който имат младите 
жени и мъже. В това си качество тя 
се отнася до концентрация на един 
пол в определени сфери на 
образованието или в дадени професии, 
което стеснява житейския избор и 
възможностите за образование и 
заетост, води до неравенство в 
заплащането, допълнително засилва 
свързаните с пола стереотипи и 
ограничава достъпа до определени 
работни места, като същевременно 
създава и неравенство между 
половете в частната и публичната 
сфера. Сегрегацията на половете 
оказва отрицателно въздействие по-
специално върху шансовете на 
жените на пазара на труда, но също 
така и върху тези на мъжете.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(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 следва да се разработват в 
партньорство между националните, 
регионалните и местните органи, да 
включват аспектите, свързани с
равенството 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.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) изразява съжаление във връзка 
със значителното намаляване, 
вероятно с около 45%, на 
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финансирането за икономическо и 
социално сближаване по 
предстоящата МФР за периода 2021 –
2027 г. и пренасочването на тези 

средства към други приоритети, по-
специално във военния сектор и в 
сектора на сигурността; припомня, 
че последователни съкращения на 
финансирането за сближаване 
доведоха до задълбочаване на 
различията и неравенствата в ЕС, 
което подкопа социалните реакции, и 
по-специално повиши бедността –
нещо, което засегна жените в по-
голяма степен; призовава за 
увеличаване на финансирането за 
сближаване и свързаното с него 
финансиране, включително ЕСФ+;

Изменение 6

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 

(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 
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развитие като основен ръководен 
принцип за всички политики на Съюза, 
включително чрез неговите финансови 
инструменти.

развитие като основен ръководен 
принцип за всички политики на Съюза, 
включително чрез неговите финансови 
инструменти. ЕСФ+ следва да 
допринася главно за изпълнението на 
целите за устойчиво развитие 
посредством 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 
постоянен, приобщаващ и устойчив 
икономически растеж, пълна и 
продуктивна заетост и достоен труд 
за всички (цел 8) и намаляване на 
неравенствата (цел 10), както и 
социалните неравенства, които имат 
особено отрицателно въздействие 
върху жените.

Изменение 7

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, 

(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, неравномерното 
разпределение на отговорностите за 
полагане на грижи, демографските 
предизвикателства, все по-
застаряващата работна ръка и все по-
големия недостиг на умения и работна 
ръка, с които се сблъскват по-специално 
МСП в някои сектори и региони, 
както и липсата на възможности за 
заетост в други. Като отчита 
променящата се реалност в сферата на 
труда, Съюзът следва да се подготви за 
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включително с оглед на мобилността на 
работната сила.

настоящите и бъдещите 
предизвикателства, като инвестира в 
съответни умения, качествено и 
приобщаващо образование и учене през 
целия живот, направи растежа и 
пазарите на труда по-приобщаващи и 
подобри политиките по заетостта, 
политиките за предприемачеството, 
включително предприемачеството 
сред жените, и социалните политики, 
включително с оглед на мобилността на 
работната сила, и води борба с 
неравенствата между половете и 
дискриминацията на жените inter 
alia по отношение както на достъпа 
до заетост, така и на отпуска по 
майчинство.

Изменение 8

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 с по-добро заплащане и 
постоянни договори, 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.
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Обосновка

По-доброто заплащане, защитата на работното място, трудовото законодателство 
и по-сигурните условия на заетост са съществени условия за икономическото 
овластяване на жените, намаляващи несигурността и уязвимостта, които засягат 
особено жените.

Изменение 9

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, хората 
с увреждания и хората с хронични 
заболявания, лицата, боледували от 
продължително заболяване (напр. 
рак), дългосрочно безработните, 
икономически неактивните, хората от 
маргинализираните общности, както 
и тези, които се сблъскват с различни 
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 да улесни
мобилността на работниците. ЕСФ+ 
следва да насърчава участието на 
жените на в устойчива и 
висококачествена заетост и 
предприемачеството на жените, 
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като се обърне специално внимание на 
самотните майки, чрез мерки, 
насочени към гарантиране, наред с 
другото, на зачитане на принципа на 
равно заплащане за равен труд между 
жените и мъжете. ЕСФ+ следва да 
има за цел да подобри баланса между 
професионалния и личния живот и 
достъпа до икономически достъпни 
грижи за деца, както и услугите за 
предоставяне на грижи през целия 
жизнен цикъл, предназначени за 
работещите родители и за лицата, 
полагащи грижи, за да се улесни 
тяхното участие в качествена 
заетост, и в това си качество да се 
бори с бедността сред работниците с 
отговорности за полагане на грижи. 
ЕСФ+ следва също така да се стреми да 
осигури здравословна, безопасна и 
добре адаптирана работна среда, 
свободна от тормоз и насилие както 
във виртуалното пространство, така 
и на физическите работни места, за 
да се отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) При управлението на своите 
бюджети държавите членки следва 
да са подготвени да предвидят 
финансиране за ефективни мерки за 
борба с всички форми на неравенство, 
включително неравенство между 
половете, като извършат оценка на 
оперативните си програми и при 
необходимост увеличат ресурсите.
Подходящото финансиране за мерки 
за борба с неравенството между 
половете е от ключово значение за 
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изпълнението на политиките 
относно равните възможности.

Изменение 11

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 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

(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, 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 социалното сближаване, 
намаляването на хоризонталната и 
вертикалната сегрегация и за 
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, 
прогнозиране на уменията в 
сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, подпомагане на 
неформалното и самостоятелното 
учене, валидиране на резултатите от 
обучението и признаване на 
квалификациите и предишното 
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обучение.

Изменение 12

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 
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.

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

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 15а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Комисията и държавите 
членки гарантират, че равенството 
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между половете и интеграцията на 
перспективата за равенство между 
половете е задължителен принцип 
във всички етапи на програмата – от 
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.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 15 б (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.

Изменение 15

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, 

(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, 
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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.

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, като същевременно се 
преодолее неравенството между 
половете в секторите на ИКТ и 
НТИМ чрез насърчаване на 
повторното обучение и 
преквалификацията на жените и 
момичетата, както и чрез 
предоставяне на целенасочена 
подкрепа за увеличаване на броя на 
жените в дисциплини като НТИМ и в 
компютърните и техническите 
специалности с конкретната цел за 
засилване на участието на жени в 
сектора на ИКТ и цифровите 
технологии.

Изменение 16

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 

(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, като 
същевременно се поставя специален 
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, пол и географско 
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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.

местоположение, включително децата, 
жените в селските райони, 
маргинализираните общности като 
ромите, хората с увреждания и 
работещите бедни, както и други хора, 
които се сблъскват с различни форми 
на дискриминация. 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, грижи и образование в 
ранна детска възраст и дългосрочни 
грижи, по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности. ЕСФ+ 
следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) ЕСФ+ следва да има за цел 
преодоляване на бедността сред 
възрастните жени в целия ЕС, като 
се има предвид, че разликата в 
пенсиите на мъжете и жените, 
която възлиза на 40%, представлява 
сериозен риск за влошаване на 
равнищата на бедност сред по-
възрастните жени, особено сред тези, 
които живеят без партньор, като по 
този начин се предприемат 
последващи действия във връзка с 
ангажиментите, поети в 
заключенията на Съвета от 2015 г. 
относно равните възможности за 
жените и мъжете: премахване на 
неравнопоставеността на половете 
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по отношение на 
пенсиите.1aБедността сред 
възрастните жени се изостря силно и 
от повишаването на преките разходи 
за здравеопазване и лекарства, които 
трябва да се поемат от възрастните 
пациенти, по-специално жените, 
които живеят по-голяма част от 
живота си в по-лошо здравословно 
състояние от мъжете, предимно 
поради по-голямата 
продължителност на живота при 
жените.

_________________

1a

http://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-9302-2015-INIT/bg/pdf 

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 22 a (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, а 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 
подпомага действия, насърчаващи 
ефективни намеси, които допринасят 
за реализирането на правата на 
детето.
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Изменение 19

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. Особено 
внимание следва да се обърне в този 
контекст на факта, че съществува 
значителна разлика между половете 
по отношение на дела на младите 
хора, които нито работят, нито 
учат или се обучават. През 2017 г. 
повече от една пета (21,5%) от 
младите жени (на възраст 20 – 34 
години) в ЕС-28 са незаети с работа, 
учене или обучение (NEET), докато 
съответният дял сред младите мъже 
е с 8,5 процентни пункта по-нисък –
13,0%1a. 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 
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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.

_______________

1a Евростат.

Изменение 20

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 
правата на човека. Ето защо е от 
съществено значение държавите членки 
да гарантират пълноценното участие
на регионалните и местните органи, 
социалните партньори и гражданското 
общество в стратегическото 
управление на ЕСФ+ при споделено 
управление – от формулирането на 
приоритетите за оперативните 
програми до изпълнението, 
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мониторинга и оценката 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.

Изменение 21

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+ 

(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 образованието и 
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 на квалификацията 
и реинтеграцията на жени, жертви 
на насилие, в обществото и на пазара 
на труда. Полезните взаимодействия 
и съгласуваността на политиката с 
програмата „Права и ценности“ във 
връзка с това следва да гарантират, 
че ЕСФ+ може да интегрира 
осъществяването на действията в 
по-широк мащаб. Държавите членки 
и Комисията следва също така да 
гарантират, че ЕСФ+ насърчава равните 
възможности за всички, без 
дискриминация, основана на пол, расов 
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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.

или етнически произход, религия или 
убеждения, увреждане, възраст, 
сексуална ориентация, 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, заетостта, 
социалната закрила 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 институционални грижи към грижи, 
предлагани в семейството и общността, 
по-специално за лицата, които са 
изправени пред множествена и 
комбинирана дискриминация. ЕСФ не 
следва да подкрепя действия, които 
допринасят за сегрегация или социално 
изключване или възпроизвеждането на 
стереотипи въз основа на пола. 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 
социалното сближаване и 
социалните права.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28a) В съответствие с 
категоричния ангажимент на ЕС за 
интегриране на равенството между 
половете, изразен в Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, държавите членки и Комисията 
гарантират, че при изпълнението на 
ЕСФ+ се разработва съобразено с 
равенството между половете 
бюджетиране като стратегия, която 
се прилага във всичките му програми и 
действия и се съпровожда от 
технически капацитет за 
интегриране на равенството между 
половете.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 28 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28б) Държавите членки и 
Комисията следва да гарантират, че 
ЕСФ+ също така укрепва по-голямо 
предоставяне на услугите за полагане 
на грижи, включително на грижи за 
деца, грижи за възрастни хора и хора 
с увреждания, изискващи дългосрочни 
грижи. Предоставянето на услуги за 
полагане на грижи е важно не само от 
гледна точка на пазара на труда на 
жените, но и за развитието на 
децата. Образованието и грижите в 
ранна детска възраст осигуряват 
многобройни краткосрочни и 
дългосрочни ползи за отделните хора 
и обществото, включително за 
хората с неравностоен социално-
икономически произход или със 
специални образователни 
потребности и за хората с 
увреждания. Те представляват също 
така ефективна инвестиция, която 
осигурява основа за успешно обучение 
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през целия живот и отстранява 
неравенствата от ранна възраст.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 25

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 

(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, с групирани по полов 
признак данни за пазарите на труда, 
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 
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пазара на труда. функционирането на пазара на труда.

Изменение 26

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.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „основно материално 
подпомагане“ означава стоки, с които се 
задоволяват основните потребности на 
дадено лице за живот с достойнство, 
като облекло, продукти за хигиенни 
цели, училищни материали;

(3) „основно материално 
подпомагане“ означава стоки, с които се 
задоволяват основните потребности на 
дадено лице за живот с достойнство, 
като облекло, продукти за хигиенни 
цели, включително дамски хигиенни 
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продукти и продукти за лична грижа, 
училищни материали;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕСФ+ има за цел да подпомага 
държавите членки да постигнат високи 
равнища на заетост, социална закрила и
квалифицирана и устойчива работна 
сила, готова за бъдещия свят на труда, в 
съответствие с принципите, определени 
в Европейския стълб на социалните 
права, провъзгласен от Европейския 
парламент, Съвета и Комисията на 17
ноември 2017 г.

ЕСФ+ има за цел да подпомага 
държавите членки да постигнат високи 
равнища на заетост, като намалява 
различията между половете по 
отношение на заетостта, социална 
закрила, квалифицирана и устойчива 
работна сила, готова за бъдещия свят на 
труда, и равни възможности за всички 
в съответствие с принципите, 
определени в Европейския стълб на 
социалните права, провъзгласен от 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията на 17 ноември 2017 г. ЕСФ+ 
има също така за цел да допринесе за 
изпълнението на ангажимента на 
Съюза и на неговите държави членки 
за постигане на целите за устойчиво 
развитие. ЕСФ+ подпомага, допълва и 
добавя стойност към политиките на 
държавите членки за гарантирането 
на равенство между половете, равни 
възможности, достъп до пазара на 
труда, справедливи условия на труд, 
недискриминация, социална закрила за 
всички и приобщаване, както и 
достъп до основни услуги и високо 
равнище на закрила на човешкото 
здраве.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение
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i) подобряване на достъпа до 
трудова заетост на всички лица, 
търсещи работа, и по-специално на 
младите хора и дългосрочно 
безработните, както и на неактивните 
лица, като се поощрява 
самостоятелната заетост и 
социалната икономика;

i) подобряване на достъпа до 
качествена трудова заетост на всички 
лица, търсещи работа, и по-специално 
на младите хора, жените, самотните 
родители, дългосрочно безработните, 
както и на икономически неактивните 
лица, хората с увреждания или 
хронични заболявания, хората от 
маргинализираните общности и 
лицата, които страдат от различни 
форми на дискриминация, като се 
поощрява предприемачеството и 
социалната икономика;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) модернизиране на институциите 
и службите на пазара на труда за 
оценяване и предвиждане на 
потребностите от умения с цел 
осигуряване на своевременна и 
съобразена с нуждите помощ, а също и 
за подпомагане на съответствието 
между търсенето и предлагането на 
пазара на труда, на преходите и на 
мобилността;

ii) модернизиране на институциите 
и службите на пазара на труда за 
оценяване и предвиждане на 
потребностите от умения с цел 
осигуряване на своевременна и 
съобразена с нуждите помощ, а също и 
за подпомагане на съответствието 
между търсенето и предлагането на 
пазара на труда, на преходите през 
целия живот и на мобилността;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) насърчаване на участие на 
жените на пазара на труда, по-добър 
баланс между професионалния и 
личния живот, включително достъп до 
грижи за деца, здравословна и добре 
приспособена работна среда, 
отчитаща рисковете за здравето, 
адаптиране на работниците, 

iii) насърчаване на равенство 
между половете във всички сфери, 
като на жените се гарантира 
икономическа независимост и 
участие на пазара на труда, 
предприемачество и 
висококачествена заетост чрез мерки 
чрез мерки, които имат за цел 
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предприятията и предприемачите 
към промените и активен живот за 
възрастните хора и остаряване в 
добро здраве;

гарантиране, наред с другото, на 
зачитане на принципа на равно 
заплащане за равен труд и трус с 
равна стойност между жените и 
мъжете, както и подобряване на 
баланса между професионалния и 
личния живот и на достъпа до
икономически достъпни, 
приобщаващи и несегрегирани грижи 
за деца и услуги за предоставяне на 
образование в ранна детска възраст и 
на грижи през целия жизнен цикъл 
(включително дългосрочни грижи за 
възрастните хора, хората с 
увреждания и/или хронични 
заболявания), предназначени за 
работещите родители и за лицата, 
полагащи грижи, за да се улесни 
тяхното участие в качествена 
заетост и в това качество да се води 
борба с бедността сред работниците 
с отговорности за полагане на грижи;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка iii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) насърчаване на здравословна и 
добре приспособена работна среда, 
отчитаща рисковете за здравето, 
сексуалното насилие и сексуалния 
тормоз на работното място, 
адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите 
към промените и активен живот за 
възрастните хора и остаряване в 
добро здраве;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка iv

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

iv) подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
нуждите на пазара на труда в подкрепа 
на придобиването на ключови умения, 
включително цифрови умения, като се 
обръща надлежно внимание на 
неравенството между половете в 
областта на цифровите технологии;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 –  подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка v а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) насърчаване на съобразено с 
възрастта обучение по ИКТ в 
ранните етапи на училищното 
образование, при което се поставя 
особен акцент върху вдъхновяването 
на момичетата да развиват интерес 
и талант в областта на цифровите 
технологии, и насърчаване на 
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образованието в областта на НТИМ 
на момичета от ранна възраст;

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка vi

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка ix

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ix) подобряване на равния и 
навременен достъп до качествени, 
устойчиви и достъпни услуги; 
модернизиране на системите за 
социална закрила, включително 
насърчаване на достъпа до социална 
закрила; подобряване на достъпността, 
ефективността и устойчивостта на 
системите на здравеопазване и на 
услугите за полагане на дългосрочни 
грижи, по-специално чрез 
консолидиране и насърчаване на 
безплатни и универсални услуги в 
областта на общественото 
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здравеопазване;

Обосновка

Жените са особено уязвими, що се отнася до неравния достъп до здравеопазване. 
Единственият начин за гарантиране на равен достъп до здравеопазване е чрез 
безплатни и универсални обществени услуги. 

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 - подточка x

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

x) насърчаване на социалната 
интеграция на хора, изложени на риск 
от бедност или социално изключване, 
включително най-нуждаещите се лица, 
хората с увреждания или хронични 
заболявания, хората от 
маргинализирани общности, децата и 
възрастните, по-специално 
възрастните жени;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По-интелигентна Европа чрез 
развиването на умения за интелигентна 
специализация, умения в сферата на 
ключовите базови технологии, 
промишления преход, секторно 
сътрудничество относно уменията и 
предприемачеството, обучението на 
изследователи, дейности за създаване на 
мрежи от контакти и партньорства 
между висшите учебни заведения, 
институциите за професионално 
образование и обучение (ПОО), 
научноизследователските и 
технологичните центрове и клъстерите, 

1. По-интелигентна Европа чрез 
развиването на умения за интелигентна 
специализация, умения в сферата на 
ключовите базови технологии, 
промишления преход, секторно 
сътрудничество относно уменията и 
предприемачеството, като се поставя 
специален акцент върху 
предприемачеството на жените, 
обучението на изследователи, дейности 
за създаване на мрежи от контакти и 
партньорства между висшите учебни 
заведения, институциите за 
професионално образование и обучение 
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подкрепа за микропредприятията, 
малките и средните предприятия и 
социалната икономика.

(ПОО), научноизследователските и 
технологичните центрове и клъстерите, 
подкрепа за микропредприятията, 
малките и средните предприятия и 
социалната икономика.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Равенство между мъжете и жените и 
равни възможности и недискриминация

Равенство между половете и равни 
възможности и недискриминация

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички програми, изпълнявани 
по направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление, както и 
операциите, подкрепяни от 
направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“, гарантират 
равенство между мъжете и жените
през цялото време на тяхната 
подготовка, изпълнение, мониторинг и 
оценка. Те също така насърчават 
равните възможности за всички, без 
дискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, през цялото 
време на тяхната подготовка, 
изпълнение, мониторинг и оценка.

1. Всички програми, изпълнявани 
по направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление, както и 
операциите, подкрепяни от 
направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“, гарантират 
равенство на всички хора през цялото 
време на тяхната подготовка, 
изпълнение, мониторинг и оценка. Тези 
програми и операции подкрепят 
целеви действия, насочени към 
увеличаване на участието и 
напредъка на жените в заетостта 
при зачитане на принципа на равно 
заплащане за равен труд и за труд с 
равна стойност между жените и 
мъжете, намаляване на 
стереотипите и сегрегацията по 
полов признак в образованието, 
обучението и пазара на труда, 
насърчаване на баланса между 
професионалния и личния живот за 
всички с балансирано разпределение 
на отговорностите за полагане на 
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грижи и борба срещу феминизирането 
на бедността в рамките на 
задължения за интегриране на 
принципа на равенство между 
половете, които са съчетани с 
технически капацитет за 
интегриране на принципа на 
равенство между половете. Те също 
така насърчават равните възможности и 
достъпността за всички, без 
дискриминация, основана на без 
дискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация в съответствие 
с член 10 от ДФЕС, през цялото време 
на тяхната подготовка, изпълнение, 
мониторинг и оценка, както и 
подкрепа на конкретни действия, 
насочени към борба с всички форми на 
дискриминация, подобряване на 
достъпността за хората с 
увреждания и на лицата, подложени 
на множествена дискриминация, 
като по този начин се подобрява 
социалното приобщаване и се 
намаляват неравенствата. За тези 
цели програмите ще въведат 
инструменти, като например 
съобразена с равенството между 
половете оценка на въздействието. 
Всички компоненти за мониторинг и 
оценка ще включват показатели за 
мониторинг на въздействието върху 
равенството между половете и за 
събиране на групирани по полов 
признак данни. Държавите членки 
интегрират перспективата за 
равенство между половете във всички 
фази на програмирането – от 
формулирането на приоритетите на 
оперативните програми до 
изпълнението, мониторинга и 
оценката – и задълбочават своя 
ангажимент за съобразено с 
равенството между половете 
бюджетиране, като установяват 
специфични цели със съответните 
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бюджетни средства.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки с процент на 
младите хора на възраст между 15 и 29 
години, които не участват в никаква 
форма на заетост, образование или 
обучение, над средното равнище за 
Съюза през 2019 г. въз основа на данни 
на Евростат разпределят най-малко 10 % 
от своите средства от ЕСФ+ при 
споделено управление за периода 
2021—2025 г. за целеви действия и 
структурни реформи в подкрепа на 
заетостта сред младите хора и прехода 
от училище към работа, възможности за 
повторно включване в системата на 
образованието или обучението и втори 
шанс за образование, по-специално в 
контекста на прилагането на схемите за 
гаранция за младежта.

5. Държавите членки с процент на 
младите хора на възраст между 15 и 29 
години, които не участват в никаква 
форма на заетост, образование или 
обучение, над средното равнище за 
Съюза през 2019 г. въз основа на данни 
на Евростат разпределят най-малко 10% 
от своите средства от ЕСФ+ при 
споделено управление за периода 
2021—2025 г. за целеви действия и 
структурни реформи в подкрепа на 
заетостта сред младите хора и прехода 
от училище към работа, възможности за 
повторно включване в системата на 
образованието или обучението и втори 
шанс за образование, по-специално в 
контекста на прилагането на схемите за 
гаранция за младежта, като се поставя 
специален акцент върху 
преодоляването на неравенството 
между половете при незаети с 
работа, учене или обучение (NEET).

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10a

Инвестиции в децата

Средствата, посочени в член 7, 
параграф 5, буква а), се програмират в 
рамките на специален приоритет или 
специална програма.

Държавите членки гарантират, че 
размерът на насочените към децата 
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средства, програмиран съгласно 
член 4, параграф 1, подточки iii) – v) 
и/или ix) и/или х), е в съответствие с 
Препоръката на Европейската 
комисия от 2013 г. относно 
„Инвестициите в децата“.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Събраните данни се групират 
по полов признак.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 6. На Комисията се предоставя 
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правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 38, за да 
изменя показателите в приложение I, 
когато прецени, че това е необходимо, 
за да се гарантира ефективна оценка на 
напредъка в изпълнението на 
програмите.

правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 38, за да 
изменя показателите в приложение I, 
когато прецени, че това е необходимо, 
за да се гарантира извършването на 
ефективна оценка на напредъка в 
изпълнението на програмите, която 
включва оценка на въздействието 
върху половете с цел да се следи 
изпълнението на програмите в 
рамките на ЕСФ+ от гледна точка на 
равенството между половете.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията и държавите членки 
гарантират, че при предоставянето на 
подпомагането в рамките на подкрепата 
от ЕСФ+ за справяне с материалните 
лишения се зачита достойнството и се 
предотвратява стигматизирането на най-
нуждаещите се лица.

3. Комисията и държавите членки 
гарантират, че при предоставянето на 
подпомагането в рамките на подкрепата 
от ЕСФ+ за справяне с материалните 
лишения се зачита достойнството и се 
предотвратява стигматизирането на най-
нуждаещите се лица. Това подпомагане 
се разработва по съобразен с 
равенството между половете начин, 
за да се отговори по най-добрия начин 
на социалните потребности на 
жените, децата и хората в 
неравностойно положение.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) разработване на мерки за борба 
с различията между половете по 
отношение на заетостта и 
повишаване на равнището на заетост 
на жените чрез политики за 
постигане на баланс между 
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професионалния и личния живот и 
по-нататъшно развитие на 
инфраструктурата за полагане на 
грижи на равнището на държавите 
членки;

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) предоставяне на специфични 
услуги в подкрепа на работодатели и 
търсещи работа лица с оглед на 
развитието на интегрирани европейски 
пазари на труда, от подготовка преди 
наемането до подпомагане след 
назначаването на работа, с цел 
попълване на свободните работни места 
в определени сектори, професии, 
държави, гранични региони или за 
определени групи (напр. уязвими лица);

г) предоставяне на специфични 
услуги в подкрепа на работодатели и 
търсещи работа лица с оглед на 
развитието на интегрирани европейски 
пазари на труда, от подготовка преди 
наемането до подпомагане след 
назначаването на работа, с цел 
попълване на свободните работни места 
в определени сектори, професии, 
държави, гранични региони или за 
определени групи (напр. уязвими лица и 
лица, боледували от продължително 
заболяване);

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) предоставяне на насоки за 
развитието на социална инфраструктура 
(включително жилищно настаняване, 
грижи за деца и образование и 
обучение, здравеопазване и 
дългосрочни грижи), необходими за 
изпълнението на Европейския стълб на 
социалните права;

з) предоставяне на насоки за 
развитието на социална инфраструктура 
при надлежно отчитане на 
свързаните с пола аспекти, 
участието на жените на пазара на 
труда и потребностите на крайните 
потребители (включително жилищно 
настаняване, грижи за деца и 
образование и обучение, здравеопазване 
и дългосрочни грижи за възрастни 
хора, хора с увреждания и/или 
хронични заболявания), необходими за 
изпълнението на Европейския стълб на 
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социалните права;

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) подкрепа за реинтеграцията на 
лица, боледували от продължително 
заболяване, на пазара на труда при 
надлежно отчитане на равенството 
между половете и принципа на 
недискриминация;

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Определят се показатели за 
мониторинг на изпълнението и 
напредъка на направленията към 
постигането на специфичните цели, 
посочени в член 4, и оперативните цели, 
посочени в член 23 и член 26.

1. Определят се показатели за 
мониторинг на изпълнението и 
напредъка на направленията към 
постигането на специфичните цели, 
посочени в член 4, и оперативните цели, 
посочени в член 23 и член 26, по 
възможност по начин, отчитащ 
аспектите на пола. 

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 38, за да 
допълва или изменя показателите в 
приложение III, когато прецени, че това 
е необходимо, за да се гарантира 

3. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 38, за да 
допълва или изменя показателите в 
приложение III, когато прецени, че това 
е необходимо, за да се гарантира 
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ефективна оценка на напредъка в 
изпълнението на направленията.

ефективна оценка на напредъка в 
изпълнението на направленията. При 
допълването и изменението на 
показателите Комисията надлежно 
отчита свързаните с пола аспекти, 
така че показателите да отразяват, 
когато е възможно, различията, 
обусловени от пола.

Изменение 54

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 55
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Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Гарантира се баланс между 
половете, както и подходящо 
представителство на 
малцинствените и други 
маргинализирани групи в Комитета за 
ЕСФ+.

Изменение 56

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Ia

Общи показатели за подкрепа по 
ЕСФ+ за насърчаване на социалното 
приобщаване на хора, застрашени от 
бедност или социално изключване

Всички събрани лични данни следва да 
бъдат групирани по полов признак 
(женски, мъжки, небинарен). В случай 
че резултатите са нерелевантни, не е 
необходимо да се анализират и 
предават наличните данни. 
Предоставянето на тези данни е 
доброволно и непредоставянето не 
води до никакви неблагоприятни 
последици за участника или 
доставчика на дейността или 
мярката.

- група в неравностойно положение, 
към която принадлежи участникът

- участници под 18-годишна възраст

- участници под 30-годишна възраст

– участници над 54-годишна възраст
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