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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) На 17 ноември 2017 г. 
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията провъзгласиха съвместно 
Европейския стълб на социалните права 
в отговор на социалните 
предизвикателства в Европа и на 
апелите от страна на 
обществеността за консолидиране на 
социалното измерение на Съюза. 
Двадесетте основни принципа на стълба 
са структурирани около три категории: 
равни възможности и достъп до пазара 
на труда; справедливи условия на труд; 
социална закрила и приобщаване. 
Двадесетте принципа на Европейския 
стълб на социалните права следва да 
направляват действията, свързани с 
Европейския социален фонд плюс 
(ЕСФ+), които следва да отразяват 
правата и принципите, съдържащи се 
в Хартата на основните права на 
Европейския съюз. За да допринесе за 
прилагането на Европейския стълб на 
социалните права, ЕСФ+ следва да 
подкрепя инвестиции в хора и системи в 
областите на политиките за заетост, 
образование и социално приобщаване, с 
което да подпомага икономическото, 
териториалното и социалното 
сближаване в съответствие с членове
174 и 175 от ДФЕС.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На равнището на Съюза 
европейският семестър за координация 
на икономическите политики е рамка за 
определяне на националните 
приоритети за реформи и за мониторинг 
на тяхното 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
социална стойност от финансовата 
подкрепа, предоставяна по-конкретно от 
програмите, подпомагани, когато е 
уместно, от Съюза по линия на 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския 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 3

Предложение за регламент



AD\1169650BG.docx 5/66 PE628.700v02-00

BG

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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



PE628.700v02-00 6/66 AD\1169650BG.docx

BG

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 a) Добавената стойност на 
политиката на сближаване на ЕС се 
състои по-специално в подхода на 
съобразено с местните условия 
териториално измерение, 
многостепенното управление, 
многогодишното планиране и 
споделените и измерими цели, 
интегрирания подход за развитие и 
сближаването по отношение на 
европейските стандарти в 
административния капацитет.

Изменение 5

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 

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

развитие и прилагането на устойчивото 
развитие като основен ръководен 
принцип за всички политики на Съюза, 
включително чрез неговите финансови 
инструменти. ЕСФ+ допринася за 
изпълнението на целите за устойчиво 
развитие за намаляване наполовина 
на относителната бедност и 
изкореняване на крайните форми на 
бедност, насърчаване на 
приобщаващо и справедливо 
качествено образование и на 
равенството на половете, както и на 
траен, приобщаващ и устойчив 
икономически растеж, на пълна и 
продуктивна заетост и достоен труд 
за всички и намаляване на 
неравенството.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от социалните 
неравенства, глобализацията на 
икономиката, управлението на 
миграционните потоци и свързаните с 
тях предизвикателства по 
отношение на приобщаването, 
прехода към чиста енергия, 
технологичното развитие, 
демографските предизвикателства, 
неравнопоставения достъп до 
образование и социална закрила, 
небалансираното разпределение на 
отговорностите за предоставяне на 
грижи, все по-застаряващата работна 
ръка, липсата на възможности за 
заетост, както и от все по-големия 
недостиг на умения и работна ръка в 
някои сектори и региони, с които се 
сблъскват по-специално МСП. 
Същевременно Съюзът следва да 
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отговаря на социалните 
предизвикателства, свързани с 
трайно високите равнища на бедност 
и социално изключване, както и 
безработица, която е два пъти по-
висока от равнището на 
безработицата сред младите хора, 
както и с проблемите, свързани с 
интеграцията на граждани на трети 
държави. Като отчита променящата се 
реалност в сферата на труда, Съюзът 
следва да се подготви за настоящите и 
бъдещите предизвикателства, като се 
ангажира със справедлив преход, 
инвестира в качествено и 
приобщаващо образование и обучение, 
учене през целия живот и умения, 
направи пазарите на труда по-
приобщаващи и подобри политиките 
относно образованието и обучението, 
политиките по заетостта и социалните 
политики, включително по отношение
на мобилността на работната сила, и 
като се бори с неравенствата между 
половете и дискриминацията на 
жените.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 10

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 

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

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.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Интегрирането на програмата 
за действие на Съюза в областта на 
здравето с ЕСФ+ ще създаде също 
полезно взаимодействие между 
разработването и изпитването на 
инициативи и политики за 
подобряване на ефективността, 
издръжливостта и устойчивостта на 
здравните системи, разработени по 
направлението „Здраве“ на ЕСФ+, и 
тяхното изпълнение в държавите 
членки посредством инструментите, 
предоставени от другите направления
на Регламента за ЕСФ+.

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

Изменение 12

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

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава висококачествената 
заетост чрез политики в областта на 
образованието, обучението и заетостта 
и чрез активна намеса, която дава 
възможност за (повторно) интегриране 
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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.

на пазара на труда, особено на младите 
хора, лицата с увреждания и хората с 
хронични заболявания, дългосрочно 
безработните, икономически
неактивните, както и тези, които се 
сблъскват с различни форми на 
дискриминация, чрез насърчаване на 
самостоятелната заетост, 
предприемачеството и социалната 
икономика. ЕСФ+ следва да има за цел 
да подобри функционирането на 
пазарите на труда чрез подпомагане на 
модернизацията и гъвкавостта по 
отношение на различни целеви групи
на институциите на пазара на труда, 
като например публичните служби по 
заетостта, с цел да се подобри техният 
капацитет за предоставяне на по-
интензивни целенасочени и 
индивидуални консултации и насоки по 
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за 
подпомагане на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да има за 
цел решаване на проблема с 
несигурната заетост, за да се 
гарантира, че всички видове трудови 
договори включват достойни условия 
на труд с подходящо 
социалноосигурително покритие в 
съответствие с член 9 от ДФЕС, 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, Европейската 
социална харта и Програмата на 
МОТ за достоен труд. ЕСФ+ следва да 
насърчава участието на жените и 
устойчивата заетост, която 
гарантира равни възможности, със 
специално внимание към самотните 
майки, на пазара на труда чрез мерки, 
целящи, наред с другото, зачитане на 
принципа на равно заплащане за равен 
труд и за труд с равна стойност, 
подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до финансово достъпни грижи 
за децата, както и до други услуги за 
предоставяне на грижи или подкрепа 
за насърчаване на равенството между 
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половете. ЕСФ+ следва също така да се 
стреми да осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила. ЕСФ+ следва също така 
да подпомага мерки, насочени към 
улесняване на прехода на младите 
хора между образование и заетост. 

Изменение 13

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 

(14) Като основен европейски 
инструмент за заетостта и 
уменията, ЕСФ+ следва да може да 
допринесе за социалното, 
икономическото и териториалното 
сближаване в цяла Европа. За тази 
цел той следва да предоставя подкрепа 
за подобряване на качеството, 
ефективността, достъпността 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 
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резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество със социалните 
партньори, модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

Изменение 14

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 за всички, по-специално 
за групите в неравностойно положение, 
до качествено и приобщаващо 
образование и обучение — от 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст, като се обръща специално 
внимание на децата от 
неравностойна социална среда, 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, като се отчита 
крайната цел, а именно борбата с 
младежката безработица. 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 
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мобилността с учебна цел.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Комисията и държавите 
членки гарантират, че равенството 
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 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 на 
всички равнища на управление, 
включително на регионално и местно 
равнище, за борба с бедността с оглед 
на прекъсване на цикъла на 
неравностойното положение между 
поколенията и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
гарантиране на равни възможности за 
всички, борба с дискриминацията и 
преодоляване на неравенството по 
отношение на здравето и лишаването 
от жилища, включително на 
бездомността, като същевременно се 
поставя силен акцент върху борбата с 
феминизирането на бедността. Това 
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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.

предполага мобилизирането на набор от 
политики, насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, хората с 
увреждания, заболявания и/или и 
хронични състояния, работещите 
бедни, бездомните, гражданите на 
трети държави, включително 
бежанци, търсещи убежище лица, 
мигранти без документи и лица без 
гражданство, както и всички други 
лица, изправени пред множество 
социални предизвикателства и 
различни форми на дискриминация. 
ЕСФ+ следва да насърчава активното 
приобщаване на хората, които са далеч 
от пазара на труда, за да се гарантира 
тяхното социално-икономическо 
приобщаване и пълноценно участие в 
обществото. ЕСФ+ следва да се 
използва също така за подобряване на
социалните права чрез навременния и 
равен достъп до достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
консултации, здравеопазване, грижи 
за децата и образование в ранна 
детска възраст и дългосрочни грижи, 
по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности, както 
и на достъпа до достойни, енергийно 
ефективни и финансово достъпни 
жилища, включително социално 
жилищно настаняване. ЕСФ+ следва 
да допринася за модернизирането на 
системите за социална закрила и на 
социалните услуги с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност и 
покритие.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

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

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19 a) С цел изкореняване на 
бедността и гарантиране на 
социалното приобщаване ЕСФ+ 
следва да насърчава активното 
участие на специализираните 
социални организации, 
представляващи и работещи с 
хората, живеещи в условия на 
бедност, в изготвянето, 
изпълнението и оценката на 
програмите, посветени на това.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 21
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Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22б) 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. 

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В контекста на трайно високите (23) В контекста на трайно високите 



PE628.700v02-00 22/66 AD\1169650BG.docx

BG

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

равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение или които 
произлизат от маргинализирани 
общности, 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, по-специално 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/или 
обучението и мерките за осведомяване 
на младите хора чрез приоритизиране, 
когато това е уместно, на дългосрочно 
безработните и неактивни млади хора, 
тези в неравностойно положение и 
маргинализираните 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 15% от 
своите национални средства от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление, за да подкрепят 
пригодността за заетост на младите 
хора.

Изменение 26

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

(23a) Предвид разширяването на 
приложното поле на ЕСФ+ трябва да 
се гарантира, че тези допълнителни 
задачи са съчетани с увеличаване на 
бюджета, за да бъдат изпълнени 
целите на програмата. Необходими са 
допълнителни средства за борба с 
безработицата, по-конкретно 
младежката безработица, 
бедността, както и за подкрепа на 
професионалното развитие и 
обучение, особено на работните 
места в цифровата икономика, в 
съответствие с принципите, 
залегнали в Европейския стълб на 
социалните права.

Изменение 27

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 
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общество в стратегическото 
управление на ЕСФ+ при споделено 
управление – от формулирането на 
приоритетите за оперативните 
програми до изпълнението, 
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 28

Предложение за регламент
Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) С оглед на пълноценното 
оползотворяване на потенциала на 
междусекторното сътрудничество и 
подобряване на полезното 
взаимодействие и съгласуваността с 
други области на политиката с цел 
постигане на общите цели на ЕСФ+, 
спортът и физическата активност 
следва да се използват като 
инструмент в действията на ЕСФ+, 
насочени по-специално към борба с 
младежката безработица, 
подобряване на социалното 
приобщаване на маргинализираните 
групи, насърчаване на здравето и 
профилактика на заболяванията. 

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(28a) Следва да се обмисли 
използването на регионални 
показатели, за да се даде възможност 
за по-добро отчитане на 
подрегионалните различия.

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(31) Социалното експериментиране 
представлява изпитването на малък по 
мащабите си проект, което дава 
възможност да се съберат доказателства 
за осъществимостта на социалните
иновации. Следва да е възможно и да се 
насърчава идеите да бъдат тествани
на местно равнище, а за осъществими 
идеи – да се преследват в по-широк 
мащаб или да се прехвърлят в друг 
контекст в различни региони или 
държави членки с финансова подкрепа 
от ЕСФ+ или в комбинация с други 
източници.

Изменение 31

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 

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

организации на гражданското 
общество, следва да насърчава по-
доброто функциониране на пазарите на 
труда чрез улесняване на сигурната 
трансгранична мобилност на 
работниците и по-голяма прозрачност, с 
разбита по признаци информация 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 
функционирането на пазара на труда. 
Освен това обхватът на ЕСФ+ 
включва трансграничните 
партньорства между регионалните 
публични служби по заетостта и 
социалните партньори и техните 
дейности за насърчаване на 
доброволната и справедлива 
мобилност, както и прозрачността и 
интеграцията на трансграничните 
пазари на труда посредством 
информация, консултации и 
назначаване. В много гранични 
региони те играят важна роля в 
развитието на истински европейски 
пазар на труда. 

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Липсата на достъп до 
финансиране за микропредприятията, 
социалната икономика и социалните 
предприятия е една от основните пречки 
пред създаването на бизнес, особено 
сред хората, които са най-отдалечени от 
пазара на труда. В Регламента за ЕСФ+ 
се определят разпоредби с цел да се 
създаде пазарна екосистема, която да 

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

увеличи предлагането и достъпа до 
финансиране за социалните 
предприятия, както и да се отговори на 
търсенето от онези, които най-много се 
нуждаят от него, и по-специално 
безработните, жените, младите хора,
уязвимите хора и хората от 
неравностойни общности, които 
желаят да стартират или да развият 
микропредприятие или социално 
предприятие. По тази цел ще се действа 
също и посредством финансовите 
инструменти и бюджетната гаранция в 
рамките на компонента за социални 
инвестиции и умения на фонда 
InvestEU.

Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 34

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Запазването на здравето и 
активността на хората за по-дълго 

(36) Запазването на здравето и 
активността на хората за по-дълго 
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време, както и предоставянето им на 
възможност да участват активно в 
полагането на грижи за собственото си 
здраве ще имат цялостен положителен 
ефект върху здравето, включително 
намаляване на неравенството по 
отношение на здравето, и ще се отразят 
благоприятно на качеството на живот, 
производителността и 
конкурентоспособността, като 
едновременно с това ще намалят 
натиска върху националните бюджети. 
Комисията има ангажимент да 
подпомага държавите членки в 
постигането на целите им за устойчиво 
развитие (ЦУР), и по-специално на 
ЦУР 3 „Осигуряване на здравословен 
начин на живот и насърчаване на 
благоденствието за всички хора от 
всички възрастови групи“.17 .

време, както и предоставянето им на 
възможност да участват активно в 
полагането на грижи за собственото си 
здраве ще имат дълготраен
положителен ефект върху здравето, 
включително намаляване на 
неравенството по отношение на 
здравето, и ще се отразят благоприятно 
на качеството на живот, активното 
участие в обществото, 
производителността и 
конкурентоспособността, като 
едновременно с това ще намалят 
натиска върху националните бюджети. 
Комисията има ангажимент да 
подпомага държавите членки в 
постигането на целите им за устойчиво 
развитие (ЦУР), и по-специално на 
ЦУР 3 „Осигуряване на здравословен 
начин на живот и насърчаване на 
благоденствието за всички хора от 
всички възрастови групи“17 .

_________________ _________________

17 СОМ(2016) 739 final. 17 СОМ(2016) 739 final.

Изменение 35

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Направлението „Здраве“ на 
ЕСФ+ следва да допринесе за 
профилактиката на заболяванията през 
целия живот на гражданите на Съюза, 
както и за укрепването на здравето чрез 
противодействие на рискови фактори 
като тютюнопушенето и пасивното 
тютюнопушене, вредната консумация на 
алкохол, употребата на незаконни 
наркотични вещества, чрез намаляване 
на вредите за здравето, причинени от 
наркотиците, нездравословните 
хранителни навици и липсата на 
физическа активност, и чрез 
поощряването на среда, 

(38) Направлението „Здраве“ на 
ЕСФ+ следва да допринесе за 
профилактиката на заболяванията през 
целия живот на гражданите на Съюза, 
както и за укрепването на здравето чрез 
противодействие на рискови фактори 
като тютюнопушенето и пасивното 
тютюнопушене, вредната консумация на 
алкохол, употребата на незаконни 
наркотични вещества, чрез намаляване 
на вредите за здравето, причинени от 
наркотиците, нездравословните 
хранителни навици, излагането на 
замърсяване на въздуха в затворени 
помещения и на открито и липсата на 
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благоприятстваща здравословен начин 
на живот, така че да бъдат допълнени 
действията на държавите членки в 
съответствие със съответните стратегии. 
Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ 
следва да интегрира модели на 
ефективна профилактика, иновативни 
технологии и нови бизнес модели и 
решения, за да допринесе за 
изграждането на иновативни, ефикасни 
и устойчиви системи на здравеопазване 
в държавите членки и да направи по-
лесен достъпа на европейските 
граждани до по-качествено и безопасно 
здравно обслужване.

физическа активност, и чрез
поощряването на среда, 
благоприятстваща здравословен начин 
на живот, така че да бъдат допълнени 
действията на държавите членки в 
съответствие със съответните стратегии. 
Направлението „Здраве“ на ЕСФ+ 
следва да интегрира модели на 
ефективна профилактика, иновативни 
технологии и нови бизнес модели и 
решения, за да допринесе за 
изграждането на иновативни, ефикасни 
и устойчиви системи на здравеопазване 
в държавите членки и да направи по-
лесен достъпа на европейските 
граждани до по-качествено и безопасно 
здравно обслужване.

Изменение 36

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Незаразните болести са причина 
за над 80 % от случаите на 
преждевременна смърт в Съюза и 
ефективната профилактика включва 
множество трансгранични измерения. 
Редом с това Европейският парламент и 
Съветът подчертаха необходимостта от 
свеждане до минимум на последиците за 
общественото здраве от сериозни 
трансгранични заплахи за здравето, като 
например заразни болести и други 
биологични, химични, екологични и 
непознати заплахи, чрез подкрепа за 
изграждането на капацитет за готовност 
и за реагиране срещу кризи.

(39) Незаразните болести са причина 
за над 80% от случаите на 
преждевременна смърт в Съюза и 
ефективната профилактика включва 
множество междусекторни действия 
и трансгранични измерения. Редом с 
това Европейският парламент и Съветът 
подчертаха необходимостта от свеждане 
до минимум на последиците за 
общественото здраве от сериозни 
трансгранични заплахи за здравето, като 
например заразни болести и други 
биологични, химични, екологични и 
непознати заплахи, чрез подкрепа за 
изграждането на капацитет за готовност 
и за реагиране срещу кризи.

Изменение 37

Предложение за регламент
Съображение 46
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 38

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 

(51) Доколкото целта на настоящия 
регламент, а именно повишаване на 
ефективността и справедливостта на 
пазарите на труда и насърчаване на 
достъпа до качествени работни места, 
подобряване на достъпа до образование 
и обучение и на тяхното качество, 
насърчаване на социалното 
приобщаване и здравето и 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 
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на тази цел. надхвърля необходимото за постигане 
на тази цел.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „съпътстващи мерки“ означава 
дейности, предвидени в допълнение към 
разпределянето на храни и/или основно 
материално подпомагане с цел справяне 
със социалното изключване, като 
например насочването към социални 
услуги или консултации във връзка с 
управлението на бюджета на 
домакинствата или предоставянето на 
тези услуги или консултации;

(1) „съпътстващи мерки“ означава 
дейности, предвидени в допълнение към 
разпределянето на храни и/или основно 
материално подпомагане с цел справяне 
с бедността и със социалното 
изключване, като например насочването 
към социални услуги или консултации 
във връзка с управлението на бюджета 
на домакинствата или предоставянето 
на тези услуги или консултации;

Изменение 40

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 
продукти и продукти за лична грижа, 
училищни материали;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) „пътна карта за справедлив 
преход“ означава стратегия, 
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очертаваща регионалните действия 
към благоприятна за климата 
икономика с ефективно използване на 
ресурсите; 

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „най-нуждаещи се лица“ 
означава физически лица, били те 
отделни лица, семейства, домакинства 
или групи, съставени от такива лица, 
чиято нужда от подпомагане е
установена въз основа на обективни 
критерии, определени от националите 
компетентни органи след консултации 
със съответните заинтересовани страни, 
като същевременно се избягват 
конфликти на интереси, и които са 
одобрени от националните компетентни 
органи и могат да включват елементи, 
позволяващи насоченост към най-
нуждаещите се лица в определени 
географски райони;

(13) „най-нуждаещи се лица“ 
означава физически лица, били те 
отделни лица, семейства, домакинства 
или групи, съставени от такива лица, 
чиято нужда от подпомагане е 
установена въз основа на жизнените 
им условия (като например 
бездомничество) или на обективни 
критерии, определени от националите 
компетентни органи след консултации 
със съответните заинтересовани страни, 
като същевременно се избягват 
конфликти на интереси, и които са 
одобрени от националните компетентни 
органи и могат да включват елементи, 
позволяващи насоченост към най-
нуждаещите се лица в определени 
географски райони;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 15 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „социално предприятие“ 
означава предприятие, независимо от 
правната му форма, или физическо 
лице, което:

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение 44

Предложение за регламент
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Член 2 – параграф 1 – точка 15 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в съответствие със своя 
учредителен акт, устав или друг правен 
документ, който може да поражда 
отговорност по силата на разпоредбите 
на държавата членка, в която се намира, 
има за основна социална цел 
постигането на измеримо, положително 
социално въздействие, а не 
генерирането на печалба за други цели, 
и предоставя услуги или стоки, които 
генерират социална възвръщаемост, 
и/или използва методи за производство 
на стоки или услуги, които отразяват 
социални цели;

a) в съответствие със своя 
учредителен акт, устав или друг правен 
документ, който може да поражда 
отговорност по силата на разпоредбите 
на държавата членка, в която се намира, 
има за основна социална цел 
постигането на измеримо, положително 
социално или екологично въздействие, 
а не генерирането на печалба за други 
цели, и предоставя социални услуги или 
стоки, които генерират социална 
възвръщаемост, и/или използва методи 
за производство на стоки или услуги, 
които отразяват социални цели;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „социални иновации“ означава 
дейности, които са социални както по 
отношение на целите, така и на 
средствата си, по-конкретно тези, които 
се отнасят до разработването и 
прилагането на нови идеи (относно 
продукти, услуги и модели), които
едновременно отговарят на социални 
нужди и създават нови социални 
взаимоотношения или сътрудничества, 
като така се създават ползи за 
обществото и се увеличава 
способността му за действие;

(16) „социални иновации“ означава 
дейности, които са социални както по 
отношение на целите, така и на 
средствата си, по-конкретно тези, които 
се отнасят до разработването и 
прилагането на нови идеи (относно 
продукти, услуги, модели или 
практики или комбинация от тези), 
които отговарят на социални нужди и 
създават нови социални 
взаимоотношения или сътрудничества, 
като така се овластява обществото, 
създават се ползи за него и се увеличава 
способността му за действие;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „социално експериментиране“ 
означава интервенции в областта на 
политиката, които предлагат иновативен 
отговор на социални нужди, които се 
прилагат в малък мащаб и при условия, 
които дават възможност за измерване на 
тяхното въздействие преди да бъдат 
приложени в друг контекст или по-
широк мащаб, ако резултатите се 
окажат убедителни;

(17) „социално експериментиране“ 
означава интервенции в областта на 
политиката, които предлагат иновативен 
отговор на социални нужди, които се 
прилагат в малък мащаб и при условия, 
които дават възможност за измерване на 
тяхното въздействие, преди да бъдат 
приложени в друг географски или 
секторен контекст или в по-широк 
мащаб, ако резултатите покажат, че 
имат предимства пред настоящите 
практики;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 19 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) „социално приобщаване“ 
означава процеса на подобряване на 
условията, при които отделните 
лица и групите участват в 
обществото – подобряване на 
способностите, възможностите и 
укрепване на достойнството на онези, 
които са в неравностойно положение 
въз основа на своята идентичност.

Изменение 48

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 

ЕСФ+ подпомага държавите членки за 
постигане на високи равнища на 
заетост, създаване на работни места, 
качествено и приобщаващо 
образование, равни възможности за 
всички равнища, социален напредък и 
социално сближаване, справедлива 
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социалните права, провъзгласен от 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията на 17 ноември 2017 г.

социална закрила, изкореняване на 
бедността, квалифицирана и 
устойчива работна сила, подобряване на 
възможностите за заетост, 
укрепване на социалното сближаване, 
повишаване на социалната 
справедливост, повишаване на 
конкурентоспособността в цяла 
Европа, в съответствие с принципите, 
определени в Европейския стълб на 
социалните права, провъзгласен от 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията на 17 ноември 2017 г., и с 
правата, посочени в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
като по този начин се подпомага 
укрепването на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване на ЕС.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕСФ+ подпомага, допълва и добавя 
стойност към политиките на държавите 
членки за гарантирането на равни 
възможности, достъп до пазара на 
труда, справедливи условия на труд, 
социална закрила и приобщаване и 
високо равнище на закрила на 
човешкото здраве.

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, достъп до 
основни услуги, включително 
финансово достъпни енергийно 
ефективни жилища, приобщаване, по-
конкретно на граждани на трети 
държави и маргинализирани 
общности, и високо равнище на 
закрила на човешкото здраве.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ+ подкрепя следните 
специфични цели в областите на 
политиката за заетост, образование, 
социално приобщаване и здраве, като по 
този начин допринася също така за 
постигането на целта на политиката за 
„По-социална Европа — изпълнение на 
Европейския стълб на социалните 
права“, посочена в член 4 от [бъдещия 
РОР]:

1. ЕСФ+ подкрепя следните 
специфични цели в областите на 
политиката за заетост, образование, 
мобилност, социално приобщаване, 
изкореняване на бедността и здраве, 
като по този начин допринася също така 
за постигането на целта на политиката 
за „По-социална Европа – изпълнение 
на Европейския стълб на социалните 
права“, посочена в член 4 от [бъдещия 
РОР]:

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
подходяща и справедлива трудова 
заетост на всички лица, търсещи работа, 
и по-специално на младите хора, 
жените, хората с увреждания,
дългосрочно безработните, и на 
неактивните лица и поощряване на 
заетостта, самостоятелната заетост и 
социалната икономика, като така се 
гарантират справедливи условия на 
труд;

Изменение 52

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 

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 по справедлив начин на 
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между търсенето и предлагането на 
пазара на труда, на преходите и на 
мобилността;

съответствието между търсенето и 
предлагането на пазара на труда, на 
преходите и на мобилността;

Изменение 53

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) преход към благоприятна за 
климата, с ефективно използване на 
ресурсите и устойчива икономика 
съгласно пътните карти на 
регионите за справедлив преход; 

Изменение 54

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, предприятията и 
предприемачите към промените и 
активен живот за възрастните хора и 
остаряване в добро здраве;

iii) насърчаване на равенство 
между половете във всички сфери, 
включително участие на жените на 
пазара на труда, като се спазва 
принципът на равно заплащане за 
равен труд и за труд с равна 
стойност и се предлага справедливо 
възнаграждение, осигуряващо 
жизнения минимум, по-добър баланс 
между професионалния и личния живот, 
включително равен достъп до 
приобщаващо и качествено 
образование и грижи без сегрегация в 
ранна детска възраст, както и други 
грижи, полагани в местни общности 
за хора с увреждания и възрастни 
хора, здравословна и добре 
приспособена работна и жизнена среда, 
отчитаща рисковете за здравето,
безпроблемно адаптиране на 
работниците, предприятията и 
предприемачите към промените и 
активен живот за възрастните хора и 
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остаряване в добро здраве;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
способности и умения, включително 
цифрови умения; насърчаване на 
електронното приобщаване и 
улесняване на прехода от образование 
към работа;

Изменение 56

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) насърчаване на равния достъп до 
и завършването на качествено и 
приобщаващо образование и обучение, 
като се гарантира, че то е без 
сегрегация и обръща достатъчно 
внимание на преждевременното 
напускане на училище, наред с 
другото, чрез възможности за втори 
шанс, 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 и достъпността за хората с 
увреждания;
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Изменение 57

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 в 
среда на формално, неформално и 
самостоятелно учене, 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 и участието в 
обществото;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка vii

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) поощряване на активното 
приобщаване с оглед на насърчаването 
на равните възможности и активното 
участие и по-добрата пригодност за 
работа;

vii) поощряване на активното 
приобщаване и пълноценното участие 
в обществото с оглед на насърчаването 
на равните възможности, 
недискриминацията, демокрацията и 
активното участие, и подобряването на 
възможностите за трудова заетост и 
социално приобщаване;

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка viii

Текст, предложен от Комисията Изменение

viii) насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 

viii) насърчаване на дългосрочната 
социално-икономическа интеграция на 



PE628.700v02-00 40/66 AD\1169650BG.docx

BG

граждани на трети държави и на 
маргинализирани общности, като 
например ромите;

граждани на трети държави и на 
маргинализирани общности, като 
например ромите;

Изменение 60

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 публичните служби 
по заетостта, както и 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;

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По-екологична и 
нисковъглеродна Европа чрез 
подобряване на системите за 
образование и обучение, необходими за 
адаптиране на уменията и 
квалификациите, повишаване на 
квалификацията на всички, 
включително на работната сила, и 
създаване на нови работни места в 
сектори, свързани с околната среда, 
климата и енергетиката, както и 
биоикономиката.

2. По-екологична и 
нисковъглеродна Европа чрез 
подобряване на системите за 
образование и обучение, необходими за 
адаптиране на уменията и 
квалификациите, повишаване на 
осведомеността сред населението 
относно устойчивото развитие и 
начин на живот, създаване на нови
висококачествени работни места в 
сектори, свързани с околната среда, 
климата и енергетиката, както и 
кръговата икономика и 
биоикономиката.
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Изменение 62

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общият финансов пакет за ЕСФ+ 
за периода 2021—2027 г. е 
101 174 000 000 EUR по текущи цени.

1. Общият финансов пакет за ЕСФ+ 
за периода 2021 – 2027 г. е 
118 861 000 000 EUR по постоянни
цени.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Равенство между мъжете и жените и
равни възможности и недискриминация

Равенство между половете, равни 
възможности и недискриминация

Изменение 64

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 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,
етническа или социална
принадлежност, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, през цялото време на 
тяхната подготовка, изпълнение, 
мониторинг и оценка. Ресурсите следва 
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да се заделят в съответствие с 
принципите на съобразено с 
равенството между половете 
бюджетиране.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки и 
Комисията подпомагат специфични 
целеви действия, насочени по-
специално към увеличаване на 
дългосрочното участие на жените в 
трудовия живот, като се спазва 
принципът на равно заплащане за 
равен труд или за труд с равна 
стойност и да получават заплащане, 
гарантиращо жизнен минимум, 
както и към подобряване на тяхното 
професионално развитие, като по 
този начин се води борба с 
феминизирането на бедността, 
намаляват се сегрегацията въз основа 
на пола и стереотипите по 
отношение на пола в сферата на 
образованието и обучението, на 
пазара на труда и извън него, и се 
насърчава баланс между личния и 
професионалния живот за всички, 
включително по-равномерно 
разпределяне на отговорностите за 
полагане на грижи между мъжете и 
жените. 

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавите членки 
интегрират перспективата за 
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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 
бюджетни средства. Бюджетът, 
съобразен с равенството на половете 
се признава като важен инструмент 
на политиката за равни 
възможности, за да станат 
различията между половете в 
равното участие прозрачни, като по 
този начин се засили равенството 
между половете в ЕСФ+. 

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 6 –параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Държавите членки и 
Комисията насърчават равните 
възможности за всички, без 
дискриминация, основана на пол, раса 
или етнически произход, религия или 
убеждения, увреждания, възраст, 
полови белези, израз на полова 
идентичност и полова идентичност 
или сексуална ориентация, чрез 
интегрирането на принципа на 
недискриминация, посочен в член 7 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013. Чрез 
ЕСФ+ държавите членки и 
Комисията подпомагат специфични 
действия, които имат за цел борба 
срещу всички форми на 
дискриминация, както и подобряване 
на достъпността за хората с 
увреждания и за лицата, които са 
обект на многостранна 
дискриминация, и съответно да се 
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задълбочи социалното приобщаване и 
да се намалят неравенствата. 

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки и Комисията 
също така подкрепят специфични 
целеви действия за насърчаването на 
посочените в параграф 1 принципи в 
рамките на всички цели на ЕСФ+, 
включително прехода от медико-
социални грижи с 
настаняване/институционални грижи 
към грижи, предлагани в семейството и 
общността.

2. Държавите членки и Комисията 
също така подкрепят специфични 
целеви действия и разработването на 
национални стратегии и планове за 
действие за насърчаването на 
посочените в параграфи 1 – 1в
принципи в рамките на всички цели на 
ЕСФ+, включително подобряване на 
достъпността за всички и прехода от 
институционални грижи към грижи, 
предлагани в семейството и общността.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки съсредоточават 
средствата на ЕСФ+ при споделено 
управление върху интервенции за 
преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 
техните национални програми за 
реформи, в европейския семестър, 
както и в съответните специфични 
за всяка държава препоръки, приети в 
съответствие с член 121, параграф 2 и 
член 148, параграф 4 от ДФЕС, като 
вземат предвид принципите и правата, 
определени в Европейския стълб на 
социалните права.

Държавите членки съсредоточават 
средствата на ЕСФ+ при споделено 
управление върху интервенции за 
преодоляване на социалните 
предизвикателства, набелязани на 
национално, регионално и местно 
равнище, в съответствие с член 151 от 
ДФЕС, преразгледаната Европейска 
социална харта (ETS № 163) и
принципите и правата, определени в 
Европейския стълб на социалните права.

Изменение 70



AD\1169650BG.docx 45/66 PE628.700v02-00

BG

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и когато е 
необходимо, Комисията насърчават 
полезното взаимодействие и гарантират 
координацията, взаимното допълване и 
съгласуваността между ЕСФ+ и други 
фондове, програми и инструменти на 
Съюза, като „Еразъм“, фонд „Убежище 
и миграция“ и Програмата за подкрепа 
на реформите, включително 
Инструмента за осъществяване на 
реформи и Инструмента за техническа 
подкрепа, както във фазата на 
планиране, така и по време на 
изпълнението. Държавите членки и 
когато е необходимо, Комисията 
оптимизират механизмите за 
координация, за да се избегне 
дублирането на усилия и да се осигури 
тясно сътрудничество между 
отговарящите за изпълнението лица с 
цел осъществяването на съгласувани и 
рационализирани действия за подкрепа.

Държавите членки и когато е 
необходимо, Комисията насърчават 
полезното взаимодействие и гарантират 
координацията, взаимното допълване и 
съгласуваността между ЕСФ+ и други 
фондове, програми и инструменти на 
Съюза, като ЕФРР, InvestEU, фонд 
„Правосъдие, права и ценности“, 
„Еразъм“, фонд „Убежище и миграция“ 
и Програмата за подкрепа на реформите, 
включително Инструмента за 
осъществяване на реформи и 
Инструмента за техническа подкрепа, 
както във фазата на планиране, така и по 
време на изпълнението. Държавите 
членки и когато е необходимо, 
Комисията оптимизират механизмите за 
координация, за да се избегне 
дублирането на усилия и да се осигури 
тясно сътрудничество между 
управляващите органи, отговарящи за 
изпълнението, с цел осъществяването на
интегрирани подходи, съгласувани и 
рационализирани действия за подкрепа.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки 
разпределят адекватен дял от своите 
средства от ЕСФ+ при споделено 
управление за преодоляване на 
предизвикателствата, определени в 
съответните специфични за всяка 
държава препоръки, приети в 
съответствие с член 121, параграф 2 
и член 148, параграф 4 от ДФЕС, а 
също и в рамките на европейския 
семестър, попадащи в приложното 

заличава се
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поле на ЕСФ+, определено в член 4.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки разпределят 
най-малко 25 % от своите средства от 
ЕСФ+ при споделено управление за 
специфичните цели в областта на 
политиката на социално приобщаване, 
посочени в член 4, параграф 1, подточки
vii) — xi), включително насърчаването 
на социално-икономическата 
интеграция на гражданите на трети 
държави.

3. Държавите членки разпределят 
най-малко 30% от своите средства от 
ЕСФ+ при споделено управление за 
специфичните цели в областта на 
политиката на социално приобщаване, 
посочени в член 4, параграф 1, 
подточки vii) – x), включително 
насърчаването на социално-
икономическото приобщаване на 
гражданите на трети държави.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разпределят най-
малко 2 % от своите средства от ЕСФ+ 
при споделено управление за 
специфичната цел за справяне с
материалните лишения, посочена в 
член 4, параграф 1, подточка xi).

Държавите членки разпределят най-
малко 4% от своите средства от ЕСФ+ 
при споделено управление за 
специфичната цел за справяне със 
социалното приобщаване на най-
нуждаещите се и материалните
лишения, посочена в член 4, параграф 1, 
подточка xi).

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки с процент на 
младите хора на възраст между 15 и 
29 години, които не участват в 

Държавите членки разпределят най-
малко 5% от своите средства от ЕСФ+ 
при споделено управление за периода 
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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.

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. 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, или когато техният 
процент на NEET е над 15% или 
равнището им на младежка 
безработица е над 15%, разпределят 
най-малко 15% от своите средства 
от ЕСФ+ при споделено управление 
през програмния период за 
гореспоменатите действия и мерки за 
структурни реформи.

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При програмирането на средствата на 
ЕСФ+ при споделено управление за 
2026 г. и 2027 г. в средата на периода в 
съответствие с член [14] от [бъдещия 
РОР] 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 2024 г. въз основа на данни 
на Евростат разпределят най-малко 10 % 
от своите средства от ЕСФ+ при 
споделено управление за периода между 
2026 г. и 2027 г. за посочените действия.

При програмирането на средствата на 
ЕСФ+ при споделено управление за 
2026 г. и 2027 г. в средата на периода в 
съответствие с член [14] от [бъдещия 
РОР] 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 2024 г. въз основа на данни 
на Евростат, или когато техният 
процент на NEET е над 15%,
разпределят най-малко 15% от своите 
средства от ЕСФ+ при споделено 
управление за периода между 2026 г. и 
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2027 г. за посочените действия.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки разпределят най-
малко 10% от своите средства от 
ЕСФ+ при споделено управление за 
Европейската гаранция за детето, за 
да се гарантира равен достъп на 
децата до безплатно здравеопазване, 
безплатно образование, безплатни 
детски грижи, приемливо жилище и 
пълноценно хранене.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Най-отдалечените региони, които 
отговарят на условията, определени в 
първа и втора алинея, разпределят най-
малко 15 % от средствата от ЕСФ+ при 
споделено управление в своите 
програми за целевите действия, 
посочени в първа алинея. Това 
разпределение се взема предвид при 
проверката на съответствието с 
минималния процент на национално 
равнище, посочен в първа и втора 
алинея.

Най-отдалечените региони, които 
отговарят на условията, определени в 
първа и втора алинея, разпределят най-
малко 20% от средствата от ЕСФ+ при 
споделено управление в своите 
програми за целевите действия, 
посочени в първа алинея. Това 
разпределение се взема предвид при 
проверката на съответствието с 
минималния процент на национално 
равнище, посочен в първа и втора 
алинея. Тези средства не заместват 
финансирането, необходимо за 
инфраструктура и развитие за най-
отдалечените региони.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а

Зачитане на основните права

Държавите членки и Комисията 
гарантират зачитането на 
основните права и спазването на 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз при изпълнението 
на фондовете. Всеки направен разход 
за действие, което не е в 
съответствие с Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
е недопустим съгласно член 58, 
параграф 2 от Регламента за 
общоприложимите разпоредби xx/xx и 
Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията. 

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Партньорство Партньорство и многостепенно 
управление

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка гарантира
съответно участие на социалните 
партньори и организациите на 
гражданското общество в 
изпълнението на политиките в 
областта на заетостта, 
образованието и социалното 
приобщаване, подкрепяни от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 

1. Всяка държава членка гарантира
съгласно член 6 от Регламента за 
общоприложимите разпоредби xx/xx и 
Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията съдържателно участие 
на местните и регионалните органи, 
социалните партньори и организациите 
на гражданското общество и 
ползвателите на услуги в 
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управление. стратегическото управление на 
ЕСФ+ във всички фази на 
програмирането, от формулирането 
на приоритетите на оперативните 
програми до изпълнението, 
мониторинга и оценката на всички 
политики, подкрепяни от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление. Това следва да включва 
специален подход към изграждането 
на капацитет на социалните 
партньори в съответствие с 
четиристранното съвместно 
изявление от 2016 г. относно „Ново 
начало за социалния диалог“.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки разпределят 
адекватен дял от средствата на ЕСФ+ 
при споделено управление за всяка 
програма за изграждане на капацитет на 
социалните партньори и организациите 
на гражданското общество.

2. Държавите членки разпределят 
най-малко 2% от средствата на ЕСФ+ 
при споделено управление за всяка 
програма за изграждане на капацитет на 
местните и регионалните органи, 
социалните партньори и организациите 
на гражданското общество на 
национално и европейско равнище.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средствата, посочени в член 7, параграф 
4, се програмират в рамките на 
специален приоритет или програма.

Средствата, посочени в член 7, параграф 
4, се програмират в рамките на 
специален приоритет или програма. 
Процентът на съфинансиране за този 
приоритет или тази програма се 
определя на 85%.
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Изменение 83

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се

Подкрепа за съответните 
специфични за всяка държава 
препоръки

Действията за преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 
съответните специфични за всяка 
държава препоръки и в европейския 
семестър, както е посочено в член 7, 
параграф 2, се програмират в рамките 
на един или повече специални 
приоритета.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки подкрепят 
действията в областта на социалните 
иновации и социалните експерименти 
или укрепват подходите „отдолу-
нагоре“, основани на партньорства с 
участието на публични органи, частния 
сектор и гражданското общество, като 
например местните групи за действие, 
които разработват и изпълняват 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие.

1. Държавите членки подкрепят 
действията в областта на социалните 
иновации и социалните експерименти 
и/или укрепват подходите „отдолу-
нагоре“, основани на партньорства с 
участието на публични органи, 
социалните партньори, социалните 
предприятия и гражданското общество, 
като например местните групи за 
действие, които разработват и 
изпълняват стратегии за водено от 
общностите местно развитие, както и 
тематични действия, 
съсредоточаващи се върху 
преодоляване на потребностите на 
специфични групи, включително най-
нуждаещите се лица.



PE628.700v02-00 52/66 AD\1169650BG.docx

BG

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. За да се увеличи 
иновационният капацитет на 
съответните заинтересовани лица 
(като националните, регионалните 
или местните органи, организациите 
на гражданското общество и 
организациите от социалната 
икономика, социалните партньори, 
кооперациите и местните групи за 
действие), специалните приоритети 
ще осигурят средства за финансиране 
на платформи за финансиране на 
социалните иновации и платформи за 
компетентност със задачата да 
подпомагат ефективно 
проектирането, подготовката, 
изпълнението, оценката, 
адаптирането или 
възпроизвеждането на иновативни 
действия.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преките разходи за персонал са 
допустими за принос от общата 
подкрепа по направлението на ЕСФ+ 
при споделено управление, при условие 
че тяхното равнище не е по-високо 
от 100 % от обичайното 
възнаграждение за съответната 
професия в държавата членка 
съгласно данните на Евростат.

заличава се

Изменение 87
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Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
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.

6. На Комисията се предоставя 
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 88

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Храните и/или основното материално 
подпомагане могат да бъдат 
предоставяни пряко на най-
нуждаещите се лица или непряко чрез 
електронни ваучери или карти, при 
условие че те могат осребрени само 
под формата на храните и/или 
основното материално подпомагане, 
посочени в член 2, параграф 3.

Храните и/или основното материално 
подпомагане се предоставят пряко на 
най-нуждаещите се лица или непряко 
чрез електронни ваучери или карти, при 
условие че те могат да бъдат
осребрени само под формата на храните 
и/или основното материално 
подпомагане, посочени в член 2, 
параграф 3, и не заменят 
съществуващи социални престации, 
нито засягат допустимостта за 
получаване на социални престации в 
бъдеще. 

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
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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, 
насърчава се независимостта и 
личностното развитие и се 
предотвратява стигматизирането на най-
нуждаещите се лица.

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Доставката на храни и/или 
материално подпомагане може да бъде 
допълнена с пренасочване към 
компетентни служби и други 
съпътстващи мерки, целящи социалното 
приобщаване на най-нуждаещите се 
лица.

4. Доставката на храни и/или 
материално подпомагане се допълва с 
пренасочване към компетентни служби 
и други съпътстващи стимули или 
психологическа мотивация, целящи 
социалното приобщаване на най-
нуждаещите се лица.

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До 30 юни 2025 г. и 30 юни 2028 
г. управляващите органи докладват на 
Комисията резултатите от 
структурираното проучване на крайните 
получатели, извършено през 
предходната година. Това проучване се 
основава на образеца, който се определя 
от Комисията посредством акт за 
изпълнение.

3. До 30 юни 2025 г. и 30 юни 2028 
г. управляващите органи докладват на 
Комисията за резултатите от 
структурираното проучване на крайните 
получатели, извършено през 
предходната година, в което 
вниманието е насочено по-специално 
към техните условия на живот и 
естеството на техните материални 
лишения. Това проучване се основава 
на образеца, който се определя от 
Комисията посредством акт за 
изпълнение.
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Изменение 92

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) разработване и предоставяне
на специфични услуги в подкрепа на
работници, 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. 
трансгранични работници и лица в 
уязвимо положение);

Изменение 93

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) подпомагане на 
трансграничните партньорства 
между публичните служби по 
заетостта, гражданското общество 
и социалните партньори с цел 
насърчаване на трансграничния пазар 
на труда и трансграничната 
мобилност при социално справедливи 
условия; 

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подкрепа за развитието на 
пазарната екосистема, свързана с 

д) подкрепа за развитието на 
пазарната екосистема, свързана с 
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предоставянето на микрофинансиране за 
микропредприятия в етапа на 
стартиране и развитие, особено за тези, 
които наемат уязвими лица;

предоставянето на микрофинансиране за 
микропредприятия в етапа на 
стартиране и развитие, особено за тези, 
които предоставят на уязвимите лица
висококачествени условия на труд и 
достъп до социално осигуряване, с цел 
да се спомогне за определянето и 
утвърждаването на примери за добри 
практики, например ефективни 
подходи при възлагането на 
обществени поръчки за микро-, 
малките и средните структури; 

Изменение 95

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) оказване на подкрепа за 
трансграничните партньорства 
между публичните служби по 
заетостта и социалните партньори с 
цел насърчаване на трансграничния 
пазар на труда и трансграничната 
мобилност при висококачествени 
социални условия в граничните 
райони;

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подпомагане създаването на 
мрежи и диалог на равнището на Съюза 
със съответните заинтересовани страни 
и помежду им в областите, посочени в 
член 4, както и принос към 
изграждането на институционалния 
капацитет на тези заинтересовани 
страни, включително публичните 
служби по заетостта (ПСЗ), 
институциите за социално осигуряване, 

е) подпомагане на създаването на 
мрежи и диалог на равнището на Съюза 
със съответните заинтересовани страни 
и помежду им в областите, посочени в 
член 4, както и принос към 
изграждането на институционалния 
капацитет на тези заинтересовани 
страни, включително публичните 
служби по заетостта (ПСЗ), 
институциите за социално осигуряване, 
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институциите за микрофинансиране и 
институциите, предоставящи 
финансиране на социалните 
предприятия и социалната икономика;

институциите за микрофинансиране и 
институциите, предоставящи 
финансиране на социалните 
предприятия и социалната икономика, и 
неправителствените организации;

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 24 — параграф 2 — буква б — подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) трансгранични партньорства и 
услуги за подкрепа в трансгранични 
региони;

i) трансгранични партньорства и 
услуги за подкрепа, които 
предоставят информация, съвети и 
назначаване за работници, 
включително чираци, стажанти и 
трансгранични работници, както и 
търсещи работа лица и 
работодатели в трансгранични 
региони;

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 25 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 25a

Управление

1. Комисията се консултира със 
заинтересованите страни в Съюза, 
по-специално със социалните 
партньори и организациите на 
гражданското общество, по 
работните програми в областта на 
заетостта и социалните иновации, 
техните приоритети и 
стратегическа ориентация и 
тяхното изпълнение. 

2. Комисията установява 
необходимите връзки с Комитета по 
заетостта, Комитета за социална 
закрила, Консултативния комитет за 
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здравословни и безопасни условия на 
труд, групата на генералните 
директори за колективни трудови 
правоотношения и Консултативния 
комитет за свободното движение на 
работници с цел да гарантира, че те 
са информирани редовно и по 
подходящ начин за напредъка при 
изпълнението на програмата.
Комисията информира също така 
други комитети, които се занимават 
със стратегии, инструменти и 
действия от значение за програмата. 

3. Резултатите от действията, 
извършени по направлението 
„Заетост и социални иновации“, се 
съобщават редовно и по подходящ 
начин и се изпращат на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите, както и на 
социалните партньори и на 
обществеността с цел максимално 
увеличаване на въздействието, на 
устойчивостта и добавената 
стойност на тези резултати на 
равнището на Съюза. 

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а – подточка iii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii a) подпомагане за развитието на 
умения и инструменти за ефективна 
стратегия за обмяна на информация 
за риска

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка ii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(ii) подпомагане на цифровата 
трансформация на здравеопазването и 
грижите;

(ii) подпомагане на цифровата 
трансформация на здравеопазването и 
грижите и на изграждането на мрежи;

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iii а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii a) подпомагане за преориентиране 
на здравните услуги към поставяне на 
човека в центъра им, извършване на 
здравни грижи у дома или в близост 
(напр. услуги в близост, инициативна 
медицина, интеграция между 
болниците и териториалната 
мрежа, междинни грижи, 
интегрирани палиативни грижи, 
хуманизиране на грижите)

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iii б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii б) предотвратяване на 
неравенствата (напр. чрез 
насърчаване на достъпа до услуги за 
лица в неравностойно 
положение/уязвими групи, борба със 
социалното изключване, медицина, 
съобразена с характеристиките на 
пола, методологии и средства за 
справедливост, включване на 
новопристигнали чужденци, равни 
възможности, подкрепа за 
сексуалното здраве и активно 
остаряване)
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Изменение 103

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iii в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii в) подпомагане за овластяване на 
гражданите и участие на общността 
в направлението „Здраве“ (напр. чрез 
насърчаване на гражданското 
участие в здравната грамотност и 
сътрудничество между организации 
от публичния и третия сектор, 
включване в трудова заетост на 
уязвимите хора, противодействие на 
насилието въз основа на пола, 
противодействие на бедността като 
социален фактор/риск за здравето)

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) разработване и въвеждане на 
подходи в отговор на бъдещи 
предизвикателства в здравната система;

iv) разработване и въвеждане на 
подходи в отговор на бъдещи 
предизвикателства в здравната система, 
като например релевантни модели с 
мултидисциплинарен подход;

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) чрез трансфер, адаптиране и 
въвеждане на най-добри практики с 
установена добавена стойност на 
равнището на Съюза между държавите 
членки;

i) чрез обмен, трансфер, 
адаптиране и въвеждане на най-добри 
практики с установена добавена 
стойност на равнището на Съюза между 
държавите членки;
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Изменение 106

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) на националните звена за 
контакт, предоставящи насоки, 
информация и помощ, свързани с 
изпълнението на програмата;

iv) на регионалните, 
надрегионалните и националните звена 
за контакт, предоставящи насоки, 
информация и помощ, свързани с 
изпълнението на програмата;

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка определя 
един правителствен представител, един 
представител на организациите на 
работниците, един представител на 
организациите на работодателите и по 
един техен заместник за максимален 
срок от седем години. При отсъствието 
на даден член заместникът получава 
автоматично право да участва в 
работата на комитета.

2. Всяка държава членка определя 
един правителствен представител, един 
представител на организациите на 
работниците, един представител на 
организациите на работодателите, един 
представител на гражданското 
общество в съответствие с член 6, 
параграф 1, раздел 1в от общите 
разпоредби относно структурните 
фондове и по един техен заместник за 
максимален срок от седем години. При 
отсъствието на даден член заместникът 
получава автоматично право да участва 
в работата на комитета.

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комитетът за ЕСФ+ включва по 
един представител от всяка от 
организациите, представляващи 
съответно организациите на
работниците и на работодателите на 

3. Комитетът за ЕСФ+ включва по 
един представител от всяка от 
организациите, представляващи 
съответно организациите на 
работниците и служителите и на 
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равнището на Съюза. работодателите и организациите на 
гражданското общество на равнището 
на Съюза.

Изменение 109

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комитетът за ЕСФ + може да 
кани представители на Европейската 
инвестиционна банка и на 
Европейския инвестиционен фонд, 
както и представители на 
съответните организации на 
гражданското общество на своите 
заседания. 

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Становищата на Комитета за ЕСФ+ се 
приемат с абсолютно мнозинство от 
подадените действителни гласове и се 
предоставят за сведение на Европейския 
парламент, на Съвета, на Европейския 
икономически и социален комитет и на 
Комитета на регионите. Комисията 
информира Комитета за ЕСФ+ за това 
по какъв начин е отчела становищата 
му.

Становищата на Комитета за ЕСФ+ се 
приемат с абсолютно мнозинство от 
подадените действителни гласове и се 
предоставят за сведение на Европейския 
парламент, на Съвета, на Европейския 
икономически и социален комитет и на 
Комитета на регионите. Комисията 
информира писмено Комитета за ЕСФ+ 
за това по какъв начин е отчела 
становищата му.

Изменение 111

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички лични данни следва да се Всички лични данни следва да се 
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представят с разбивка по пол (женски, 
мъжки, небинарен). Ако някои 
резултати не са възможни, данни за 
тези резултати не трябва да бъдат 
събирани и докладвани.

представят с разбивка по пол (женски, 
мъжки, небинарен). Ако някои 
резултати не са релевантни, данни за 
тези резултати не трябва да бъдат 
събирани и докладвани. 
Чувствителните лични данни могат 
да бъдат регистрирани анонимно в 
случай на лица в особено 
неравностойно положение. 

Изменение 112

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – подточка 1б – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако данните за тези показатели не се 
събират от регистри с данни, 
стойностите на тези показатели могат да 
бъдат определени от бенефициера въз 
основа на обосновани оценки.

Ако данните за тези показатели не се 
събират от регистри с данни, 
стойностите на тези показатели могат да 
бъдат определени от бенефициера въз 
основа на обосновани оценки. Данните 
се предоставят от участниците на 
доброволен принцип. Отказът за 
посочване на данни не води до 
отрицателни последици за 
участниците или за ръководителите 
на проектите.

Изменение 113

Предложение за регламент
Приложение І - точка 1 - подточка 1б - параграф 1 - тире 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници от географски 
области с висока степен на бедност и 
социално изключване,

Изменение 114

Предложение за регламент
Приложение І - точка 1 - подточка 1б - параграф 1 - тире 6 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници на възраст под 18 
години.

Изменение 115

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Ia

Общи показатели за подкрепа по 
ЕСФ+ за насърчаване на социалното 
интегриране на хора, застрашени от 

бедност или социално изключване.

Всички събрани лични данни следва да 
бъдат групирани по пол (женски, 
мъжки, небинарен). В случай че 
резултатите не са от значение, не е 
необходимо наличните данни да се 
проучват и предават. Всички събрани 
данни се проучват анонимно. 
Предоставянето на данни за 
участниците е на доброволен 
принцип. Отказът за предоставяне на 
данни не води до отрицателни 
последици за участниците или за 
ръководителите на проектите.

Общи показатели за крайните 
показатели:

- групи в неравностойно положение 
(напр. безработни, трайно 
безработни, хора с увреждания, 
бездомни хора, самотни родители, 
граждани на трети държави, 
малцинствени групи и др.)

- деца на възраст под 18 години

- лица на възраст под 30 години

- лица на възраст над 54 години
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