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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 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 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 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.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) 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;

Or. en

Изменение 4

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 

(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 
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с глобалните предизвикателства. 
Съветът приветства съобщението на 
Комисията „Следващи стъпки за 
устойчиво европейско бъдеще“ от 22 
ноември 2016 г. като първа стъпка към 
интегрирането на целите за устойчиво 
развитие и прилагането на устойчивото 
развитие като основен ръководен
принцип за всички политики на Съюза, 
включително чрез неговите финансови 
инструменти.

с глобалните предизвикателства. 
Съветът приветства съобщението на 
Комисията „Следващи стъпки за 
устойчиво европейско бъдеще“ от 22 
ноември 2016 г. като първа стъпка към 
интегрирането на целите за устойчиво 
развитие и прилагането на устойчивото 
развитие като основен ръководен 
принцип за всички политики на Съюза, 
включително чрез неговите финансови 
инструменти. ЕСФ+ допринася за 
изпълнението на целите за устойчиво 
развитие за намаляване наполовина 
на относителната бедност и за 
изкореняване на крайните форми на 
бедност; качествено и приобщаващо 
образование, насърчаване на 
равенството между половете, 
насърчаване на траен, приобщаващ и 
устойчив икономически растеж, 
пълна и продуктивна заетост и 
достойни условия на труд за всички и 
намаляване на неравенството.

Or. en

Изменение 5

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 

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, въздействието на 
икономическата криза и политиките 
на бюджетни ограничения, 
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 
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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.

МСП. Като отчита променящата се 
реалност в сферата на труда, Съюзът 
следва да се подготви за настоящите и 
бъдещите предизвикателства, като 
инвестира в съответни умения, направи 
растежа по-приобщаващ и подобри 
политиките по заетостта и социалните 
политики, включително с оглед на 
мобилността на работната сила.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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 включва
мобилизирането на набор от политики, 
насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, работещите бедни, 
бездомните лица, хората с 
увреждания, гражданите на трети 
държави, търсещите убежище лица и 
мигрантите, както и всички други 
лица, които са изправен пред 
многобройни социални 
предизвикателства. ЕСФ+ следва да 
насърчава активното приобщаване на 
хората, които са далеч от пазара на 
труда, за да се гарантира тяхната 
социално-икономическа интеграция. 
ЕСФ+ следва да се използва също така 
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следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност.

за подобряване на навременния и равен 
достъп до достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
здравеопазване и дългосрочни грижи, 
по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности. ЕСФ+ 
следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност, 
приобщаване и пълен обхват.

Or. en

Изменение 7

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 

(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.
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материалните лишения на най-
нуждаещите се лица.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) 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.

Or. en

Изменение 9

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.
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Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(32) ЕСФ+ установява разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците при висококачествени 
социални условия и на 
недискриминационна основа, като се 
гарантира тясно сътрудничество между 
централните служби по заетостта на 
държавите членки, със социалните 
партньори и с Комисията. 
Европейската мрежа на службите по 
заетостта заедно със социалните 
партньори следва да насърчава 
висококачествени социални условия и 
лесен достъп до информация за 
мобилните работници. В приложното 
поле на ЕСФ+ се включва 
разработването и подпомагането на 
целеви схеми за мобилност с оглед на 
попълването на свободните 
висококачествени работни места там, 
където са установени слабости при 
функционирането на пазара на труда. 

Or. en

Изменение 11

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

(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 
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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;

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;

Or. en

Изменение 12

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;

Or. en

Изменение 13

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;

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ЕСФ+ има за цел да подпомага 
държавите членки да постигнат високи 
равнища на заетост, справедлива 
социална закрила, квалифицирана и 
устойчива работна сила, да подобрят 
възможностите за заетост, да 
укрепят социалното приобщаване, да 
подобрят социалната справедливост,
да увеличат 
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.

Or. en
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Изменение 15

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
социалната икономика;

Or. en

Изменение 16

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 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 
остаряване в добро здраве;
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Or. en

Изменение 17

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;

Or. en

Изменение 18

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
без сегрегация, по-специално за групите 
в неравностойно положение, от 
образованието и грижите в ранна детска 
възраст, inter alia, през качественото 
общо и професионално образование и 
обучение до висшето образование, както 
и образованието и ученето в зряла 
възраст, включително улесняване на 
мобилността с учебна цел за всички;

Or. en
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Изменение 19

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 с оглед на насърчаването 
на равните възможности, 
недискриминацията и активното 
участие и по-добрата пригодност за 
работа;

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка viii

Текст, предложен от Комисията Изменение

viii) насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
граждани на трети държави и на 
маргинализирани общности, като 
например ромите;

viii) насърчаване на дългосрочната 
социално-икономическа интеграция на 
граждани на трети държави и на 
маргинализирани общности, като 
например ромите;

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 761 000 000 EUR за 
изпълнението на направление „Заетост и 
социални иновации“;

а) 920 000 000 EUR за 
изпълнението на направление „Заетост и 
социални иновации“;

Or. en
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 413 000 000 EUR за 
изпълнението на направление „Здраве“.

б) 450 000 000 EUR за 
изпълнението на направление „Здраве“.

Or. en

Изменение 23

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.

Or. en

Изменение 24

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 

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

Or. en

Изменение 25

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.

Or. en

Изменение 26

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).

В допълнение към минималния размер 
на разпределените средства от най-
малко 30% от средствата от ЕСФ+ 
при споделено управление за 
специфичните цели, посочени в 
член 4, параграф 1, подточки vii) – x), 



PE628.700v01-00 18/34 PA\1165674BG.docx

BG

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 лица и/или
материалните лишения, посочена в 
член 4, параграф 1, подточки х) и xi).

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В надлежно обосновани случаи 
средствата, разпределени за 
специфичната цел, посочена в член 4, 
параграф 1, подточка x), и насочени 
към най-нуждаещите се лица, могат 
да бъдат взети предвид при 
проверката на съответствието с 
минималния размер на 
разпределените средства от най-
малко 2%, посочен в първа алинея от 
настоящия параграф.

заличава се

Or. en

Изменение 28

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 

1. Всяка държава членка гарантира 
съгласно член 6 от Регламента за 
общоприложимите разпоредби и 
Делегиран регламент (ЕС) № 240/2014 
на Комисията съдържателно и 
приобщаващо участие на социалните 
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приобщаване, подкрепяни от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление.

партньори, организациите на 
гражданското общество и 
представители на бенефициерите в 
изготвянето, планирането, 
управлението, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
политиките в областта на заетостта, 
образованието и социалното 
приобщаване, подкрепяни от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление.

Or. en

Изменение 29

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.

Or. en

Изменение 30

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%.



PE628.700v01-00 20/34 PA\1165674BG.docx

BG

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепа за съответните 
специфични за всяка държава 
препоръки

Преодоляване на 
предизвикателствата на местно и 
регионално равнище

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

Действията за преодоляване на 
специфични социални 
предизвикателства на местно и 
регионално равнище в рамките на 
настоящия регламент се програмират 
в рамките на специални приоритети.

Or. en

Изменение 33

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-

1. Държавите членки подкрепят 
действията в областта на социалните 
иновации и социалните експерименти 
и/или укрепват подходите „отдолу-
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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.

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.

Or. en

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. 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.

Or. en
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Изменение 35

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

Or. en

Изменение 36

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. 

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4
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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 мерки, целящи 
социалното приобщаване на най-
нуждаещите се лица.

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) разходите за съпътстващи мерки, 
предприети от бенефициерите или от 
тяхно име и декларирани от 
бенефициерите, които доставят храните 
и/или основното материално 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица, под формата на единна ставка в 
размер на 5% от разходите, посочени в 
буква а).

д) разходите за съпътстващи мерки, 
предприети от бенефициерите или от 
тяхно име и декларирани от 
бенефициерите, които доставят храните 
и/или основното материално 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица, в размер на минимум 5% от 
разходите, посочени в буква а).

Or. en

Изменение 39

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 

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 
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основава на образеца, който се определя 
от Комисията посредством акт за 
изпълнение.

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.

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) предоставяне на специфични 
услуги в подкрепа на 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. уязвими 
лица);

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 42

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;

Or. en

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) подкрепа на 
транснационалното сътрудничество
за ускоряване на трансфера и за 
улесняване на по-мащабното 
прилагане на иновативни решения, 
по-специално в областите на 
заетостта, уменията и социалното 
приобщаване, в цяла Европа;

и) предоставяне на насоки за 
развитието на социална 
инфраструктура (включително 
жилищно настаняване, грижи за деца 
и образование и обучение, 
здравеопазване и дългосрочни грижи, 
както и стратегии за водено от 
обществото развитие), необходими за 



PE628.700v01-00 26/34 PA\1165674BG.docx

BG

изпълнението на Европейския стълб
на социалните права и целите на 
ООН за устойчиво развитие;

Or. en

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Допустимите действия на 
трансграничните партньорства или 
заинтересовани лица, посочени в 
параграф 2, се съфинансират от 
Съюза в размер на 95% от общите 
допустими разходи. Допълнителна 
финансова подкрепа се предоставя 
единствено в случай на достатъчно 
обосновани извънредни 
обстоятелства.

Or. en

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 46

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Комисията установява 
необходимите връзки с Комитета по 
заетостта, Комитета за социална 
закрила, Консултативния комитет за 
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. 

Or. en

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Резултатите от действията, 
извършени по направлението 
„Заетост и социални иновации“, се 
съобщават редовно 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 
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стойност на тези резултати на 
равнището на Съюза. 

Or. en

Изменение 48

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii а) подкрепа за развитието на 
умения и инструменти за ефективна 
стратегия за обмяна на информация 
за риска

Or. en

Изменение 49

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

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;

Or. en

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 51

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)

Or. en

Изменение 52

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii в) подкрепа за овластяване на 
гражданите и участие на общността 
в направлението „Здраве“ (напр. чрез 
насърчаване на гражданското 
участие в здравната грамотност и 
сътрудничество между организации 
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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)

Or. en

Изменение 53

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;

Or. en

Изменение 54

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;

Or. en

Изменение 55

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

Or. en

Изменение 56

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.

Or. en

Изменение 57

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 

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

съответно организациите на 
работниците и на работодателите и 
организациите на гражданското 
общество на равнището на Съюза.

Or. en

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички лични данни следва да се 
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.

Всички лични данни следва да се 
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. 

Or. en

Изменение 59

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – буква 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.
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Or. en

Изменение 60

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,

Or. en

Изменение 61

Предложение за регламент
Приложение І - точка 1 - подточка 1б - параграф 1 - тире 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници на възраст под 18 
години.

Or. en

Изменение 62

Предложение за регламент
Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение Iа: 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 
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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

Or. en
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