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КРАТКА ОБОСНОВКА

Ние, европейците, сме склонни да възприемаме себе си като хора с пълен достъп до 
своите основни права на човека, които можем да упражняваме пълноценно. 

Ако обаче се вгледаме по-отблизо в своето общество, ще открием, че над 100 милиона 
европейци се борят с бедността и материалните лишения всеки ден, а всички знаем, че 
бедността представлява нарушение на правата на човека, тъй като лишава хората от 
достъп до всички техни други права и от упражняването на тези права. Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие отчита вредното въздействие на бедността, като изтъква, 
че изкореняването на бедността във всичките ѝ форми и измерения, включително 
крайната бедност, е най-голямото глобално предизвикателство и незаменимо изискване 
за устойчиво развитие, и посочва „изкореняването на бедността във всичките ѝ форми и 
навсякъде“ като своята първа цел за устойчиво развитие.

За съжаление бедността е само едно от множеството нарушения на основните права в 
Съюза: милиони хора с увреждания все още очакват да получат възможността да 
живеят в рамките на семейството или общността и да участват реално в обществото; 
милиони роми са системно изключвани от обществото от векове насам, милиони млади 
хора, произлизащи от неравностойна социална среда, не получават шанс да реализират 
истинския си потенциал, и милиони жени са системно лишавани от равно заплащане за 
равен труд и са обречени на бедност в напреднала възраст.

Всички тези и много други хора са жив пример за това, че нашите програми и фондове 
на национално равнище и на равнището на Съюза – макар и в много случаи 
непреднамерено и неволно – са дискриминационни, тъй като не отчитат 
предизвикателствата и реалностите на хората, живеещи в Съюза. 

Ако възприемаме сериозно ценностите, определени съвместно от нас в Договорите, и 
ако искаме да изпълним своите съвместно определени ангажименти и да постигнем 
целите за устойчиво развитие, не трябва да допускаме да имаме бюджет на Съюза, 
който не гарантира липсата на дискриминация и равните възможности.

Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) е фондът, който е предназначен да 
инвестира в хората, тяхното развитие и техните нужди. Той обхваща нашия живот от 
раждането до достигането на напреднала възраст в сферите на образованието и 
обучението, заетостта, социалните услуги и полагането на грижи.

Ако ЕСФ+ бъде проектиран правилно, ако органите на държавите членки гарантират 
ползотворното участие на организациите на гражданското общество, социалните 
партньори, органите по въпросите на равенството и институциите за правата на човека 
при планирането, изпълнението, мониторинга и оценката на програмите, подкрепяни от 
ЕСФ+, и ако те се борят с корупцията, ЕСФ+ може постепенно да преобрази нашата 
понастоящем тежка действителност в Европа, да намали бедността, да допринесе за 
реализирането на потенциала на всички наши граждани и жители и да спомогне за 
дългосрочната интеграция на хората, които са намерили нов дом в нашия Европейски 
съюз.

Ето защо основният стремеж на докладчика по становище е ЕСФ+, в качеството си на 
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инструмент за защита, развитие и овластяване на хората, да може да постигне в 
максимална степен своята цел. Намерението на докладчика по становище е чрез текста 
на настоящото предложение да гарантира, че бъдещите проекти ще бъдат възможно 
най-приобщаващи и недискриминационни, както и че те ще създадат условията за по-
добри житейски перспективи за всеки в Съюза, като по този начин ще направят 
обществото ни устойчиво.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 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. 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, социално приобщаване и 
здравеопазване, с което да подпомага 
икономическото, териториалното и 
социалното сближаване в съответствие с 
член 174 от ДФЕС.
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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, рамката на ЕС за 
национални стратегии за 
интегриране на ромите за периода 
след 2020 г., както и, ако 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“.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, миграцията и 
интеграцията и приобщаването на 
гражданите на трети държави, 
прехода към чиста енергия, 
технологичното развитие, все по-
застаряващите общество и 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 съществуващите 
икономически и социални различия 
между регионите и променящата се 
реалност в сферата на труда, Съюзът 
следва да се подготви за настоящите и 
бъдещите предизвикателства, като 
инвестира в съответни умения, направи 
растежа по-приобщаващ и подобри 
политиките в областта на 
образованието, обучението и заетостта 
и социалната политика, включително 
с оглед на мобилността на работната 
ръка.

Изменение 4

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 

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

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 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за 
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните лица, със специален 
акцент върху социалните групи в 
неравностойно положение или 
хората в уязвима ситуация, например 
хората с увреждания, гражданите на 
трети държави, ромите, бездомните 
и бедните лица, лицата, живеещи в 
микрорегиони или селски райони в 
неравностойно положение, лицата на 
възраст над 50 години и хората с 
ниска степен на образование или 
основни умения, както и чрез 
насърчаване на самостоятелната заетост 
и социалната икономика. ЕСФ+ следва 
да има за цел да насърчава 
младежката заетост чрез конкретни 
действия, включително чрез подкрепа 
за справедливата и доброволна 
мобилност и насърчаване на ранното 
интегриране на пазара на труда.
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
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работна сила. да се подобри тяхната ефективност,
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 със 
специален акцент върху социалните 
групи в неравностойно положение, да 
се повиши мобилността на работниците, 
както и техните услуги да се 
предлагат по недискриминационен 
начин. ЕСФ+ следва да допринася за 
преодоляването на несигурността на 
работните места, за да се гарантира, 
че всички видове трудови договори 
предлагат достойни условия на труд с 
необходимото социално осигуряване в 
съответствие с Програмата за 
достоен труд на Международната 
организация на труда, член 9 от 
ДФЕС, Хартата на основните права 
на Европейския съюз и Европейската 
социална харта. ЕСФ+ следва да 
насърчава участието на жените (със 
специален акцент върху самотните 
майки) на пазара на труда чрез мерки, 
целящи, наред с другото, подобряване 
на баланса между професионалния и 
личния живот, улесняване на достъпа до 
висококачествени грижи – безплатни 
или на достъпни цени – за децата, 
лицата, нуждаещи се от грижи, и 
възрастните хора. 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.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

подкрепа за подобряване на качеството, 
недискриминационния характер, 
достъпността, приобщаващия 
характер, 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 
социалните, цифровите и езиковите
умения, които са необходими на всички 
лица за личностна реализация и 
развитие, заетост, социално 
приобщаване и активно гражданско 
участие, но които толкова много хора, 
живеещи в Съюза, не притежават 
вследствие на сегрегацията и 
маргинализацията в обществото или 
на факта, че са настанени в 
специализирани заведения. В случая на 
дългосрочно безработните лица и 
лицата, произлизащи от 
неравностойна социална среда, следва 
да се обърне специално внимание на 
тяхното овластяване и на 
засилването на тяхното 
самочувствие и на тяхната 
способност да упражняват и 
предявяват правата си. ЕСФ+ следва 
да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост на всички през целия живот и да 
допринася за социалното приобщаване
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, подкрепа за 
предприятията за назначаване на 
хора с увреждания, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, особено във връзка с 
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работата с учащи се от 
неравностойна среда, роми и учащи 
със затруднения при ученето, 
валидиране на резултатите от 
обучението и признаване на 
квалификациите.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Подкрепата по линия на ЕСФ+ 
следва да се използва за насърчаване на 
равния достъп, по-специално за лицата 
от групи 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, 
например децата, настанени в 
специализирани заведения, и 
бездомните деца) през общото и 
професионалното образование и 
обучение до висшето образование, както 
и образованието и ученето в зряла 
възраст, като по този начин се 
предотвратява предаването на 
бедността между поколенията, 
насърчава се пропускаемостта между 
секторите на образованието и 
обучението, намалява се и се 
предотвратява преждевременното 
напускане на училище, подобрява се
здравната грамотност, укрепват се
връзките с неформалното и 
самостоятелното учене и се улеснява
мобилността с учебна цел за всички. В 
този контекст следва да бъде 
подкрепено полезното взаимодействие с 
програмата „Еразъм“, по-специално 
активните усилия за осведомяване на 
учащите се в неравностойно положение
с цел да се предостави възможност за 
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тяхното участие в мобилността с 
учебна цел.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15 a) ЕСФ+ следва да подкрепя 
образователните схеми, които 
предлагат на възрастните с ниско 
ниво на умения възможността да 
придобият минимално равнище на 
езикова и математическа 
грамотност и компетентност в 
областта на цифровите технологии в 
съответствие с Препоръка № 2016/C 
484/01 на Съвета от 19 декември 2016 
г. относно повишаване на уменията: 
нови възможности за възрастните1а.

__________________

1а ОВ С 484, 24.12.2016 г., стр. 1.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(16) ЕСФ+ следва да насърчава 
гъвкави възможности за повишаване на 
квалификацията и за преквалификация 
за всички, като се вземат под 
внимание предизвикателствата, пред 
които са изправени различните 
социални групи в неравностойно 
положение, по-специално по 
отношение на цифровите умения и 
ключовите базови технологии, с цел да 
се предоставят на хората умения, 
адаптирани към цифровизацията, 
технологичните промени, иновациите и 
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нискоквалифицираните и/или слабо 
квалифицираните възрастни в 
съответствие с европейската програма 
за умения.

социалните и икономическите промени, 
като се улесняват преходите в 
професионалното развитие, 
мобилността и подкрепата за 
нискоквалифицираните и/или слабо 
квалифицираните възрастни в 
съответствие с европейската програма 
за умения.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17 a) Полезното взаимодействие с 
програма „Права и ценности“ следва 
да гарантира, че ЕСФ+ може да 
интегрира и разшири действията за 
предотвратяване и борба с 
дискриминацията, расизма, 
ксенофобията, антисемитизма, 
омразата към мюсюлманите и други 
форми на нетърпимост, както и да 
предвиди специални действия за 
предотвратяване на омразата, 
сегрегацията и стигматизацията, 
включително малтретирането, 
тормоза и нетолерантното 
отношение.

Изменение 11

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 

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

възможности за всички, борба с 
дискриминацията и преодоляване на 
неравенството по отношение на 
здравето и образованието. Това 
предполага мобилизирането на набор от 
активни политики и политики в 
отговор на конкретни явления, 
насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст или тяхното 
гражданство, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, хората с 
увреждания, бездомните лица, 
гражданите на трети държави, 
хората, живеещи в селски райони, 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 устойчиви и 
висококачествени услуги – безплатни 
или на достъпни цени, 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. 
ЕСФ+ следва също така да насочва 
усилията към бедността в селските 
райони, произтичаща от 
специфичните недостатъци на 
селските райони, например 
неблагоприятно демографско 
положение, слаб пазар на труда, 
ограничен достъп до услуги за 
образование и обучение или по-ниско 
качество на тези услуги, липса на 
здравеопазване и социални услуги.
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Изменение 12

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

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид трайната 
необходимост от повишени усилия за 

(20) Като се има предвид 
необходимостта от повишени усилия 
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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“.

за интеграцията и приобщаването на 
гражданите на трети държави в 
Съюза като цяло и с цел да се осигури 
последователна, силна и съгласувана 
подкрепа на усилията за солидарност и
справедливо споделяне на 
отговорността, ЕСФ+ следва да осигури 
подкрепа за насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
гражданите на трети държави в 
допълнение към действията, 
финансирани по линия на фонд 
„Убежище и миграция“, ЕФРР и 
фондовете, които могат да имат 
положително въздействие върху 
интеграцията и приобщаването на 
граждани на трети държави.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20 a) Органите на държавите 
членки, които отговарят за 
планирането и изпълнението на 
ЕСФ+, следва да се координират с 
органите, определени от държавите 
членки за управление на 
интервенциите по линия на фонд 
„Убежище и миграция“, за да се 
насърчи интеграцията на 
гражданите на трети държави на 
всички равнища по възможно най-
добрия начин чрез стратегии, 
прилагани главно от местните и 
регионалните органи и 
неправителствените организации, и 
чрез най-подходящите мерки, 
адаптирани към конкретната 
ситуация на гражданите на трети 
държави. Мерките за интеграция 
следва да се съсредоточат върху 
гражданите на трети държави, 
които пребивават законно в държава 
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членка, или, ако е целесъобразно –
върху гражданите на трети държави, 
които са в процес на придобиване на 
право на законно пребиваване в 
държава членка, включително лица, 
ползващи се с международна закрила.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20 б) От практически съображения 
някои действия може да се отнасят 
до група лица, които за по-голяма 
ефективност може да се разглеждат 
като едно цяло, без да се прави 
разлика между отделните членове на 
групата. Държавите членки, които 
желаят това, следователно следва да 
могат да предвидят в своите 
национални програми, че действията 
за интеграция могат да включват 
най-близките роднини на гражданите 
на трети държави, доколкото това е 
необходимо за ефективното 
изпълнение на тези действия. Под 
„най-близки роднини“ следва да се 
разбира съпрузите, партньорите и 
всички лица с пряка роднинска връзка 
по низходяща или възходяща линия с 
гражданина на трета държава, към 
когото е насочено действието за 
интеграция, които в противен случай 
не попадат в обхвата на ЕСФ+.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя (21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
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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.

реформите на политиките и системите в 
областта на заетостта, социалното 
приобщаване, здравеопазването и 
дългосрочните грижи, образованието и 
професионалното обучение, както и
изкореняването на бедността. 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.

Изменение 17

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 

(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 
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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.

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 изкореняване на 
бедността и насърчаване на 
социалното приобщаване и 
интеграцията.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(23) В контекста на трайно високите 
равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение – равнища, 
които са още по-високи сред младите 
хора, произлизащи от неравностойна 
социална среда, например по-
голямата част от младите роми – 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 
ефективно осведомяване на младите 
хора чрез приоритизиране, когато това е 
уместно, на дългосрочно безработните 
лица, неактивните млади хора и 
младите хора в неравностойно 
положение, включително чрез работа с 
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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.

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 цел те по-
активно да предоставят съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора и да бъдат в състояние да 
извършват тези услуги без каквато и 
да е дискриминация. 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.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25 a) В съответствие с член 174 от 
ДФЕС Съюзът следва да обърне 
специално внимание на селските 
райони, на районите, засегнати от 
индустриалния преход, както и на 
регионите, които са засегнати от 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, като най-
северните региони с много ниска 
гъстота на населението и 
островните, трансграничните и 
планинските региони.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 26
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между 
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, по-
специално социалните партньори и 
гражданското общество, със специален 
акцент върху неправителствените 
организации (НПО), които 
предоставят услуги в областта на 
заетостта и образователни и 
социални услуги и които извършват 
дейност в областта на борбата с 
дискриминацията или правата на 
човека. Ето защо е от съществено 
значение държавите членки да 
осигуряват участието на социалните 
партньори и гражданското общество в 
програмирането, изпълнението, 
мониторинга и оценката на ЕСФ+ при 
споделено управление на равна нога.
Освен това с оглед на гарантирането 
на недискриминацията и равните 
възможности е жизненоважно 
органите по въпросите на 
равенството и националните 
институции за правата на човека 
също да участват във всеки един 
етап.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С оглед на увеличаване на 
ефективността на политиките в 
отговор на социалните промени и за да 
се насърчават и подкрепят иновативни
решения, подкрепата за социалните 
иновации е от решаващо значение. 

(27) Подкрепата за социалните 
иновации е от решаващо значение, за 
да може политиките да реагират по-
успешно и по по-целесъобразен начин
на социалните промени и за да се 
насърчават и подкрепят иновативните
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По-специално изпитването и 
оценяването на иновативните решения 
преди прилагането им в по-голям мащаб 
е от основно значение за подобряването 
на ефикасността на политиките и 
следователно е основание за 
предоставянето на специална подкрепа 
от ЕСФ+.

решения. По-специално изпитването и 
оценяването на иновативните решения 
преди прилагането им в по-голям мащаб 
е от основно значение за подобряването 
на ефикасността на политиките и 
следователно е основание за 
предоставянето на специална подкрепа 
от ЕСФ+.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(28) При прилагането на правото 
на Съюза институциите на Съюза, 
както и държавите членки, трябва да 
зачитат изцяло правата, заложени в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, да съблюдават 
принципите на Хартата и да 
насърчават нейното прилагане, както 
и правата, заложени в Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи. 
Съответно държавите членки и 
Комисията следва да гарантират, че 
ЕСФ+ допринася и способства за 
равенството между жените и мъжете в 
съответствие с член 8 от ДФЕС с цел 
насърчаване на равното третиране и 
равните възможности между жените и 
мъжете във всички области, 
включително по отношение на 
участието на пазара на труда, реда и 
условията за наемане на работа и 
кариерното развитие. Аспектът на 
равенството между половете следва 
да бъде вземан под внимание във 
всички измерения и на всички етапи 
от планирането и изпълнението на 
програмите. ЕСФ+ следва в частност 
да спазва член 21 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
според който всяка форма на 
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от медико-социални грижи с 
настаняване/институционални грижи 
към грижи, предлагани в семейството и 
общността, по-специално за лицата, 
които са изправени пред множествена 
дискриминация. ЕСФ не следва да 
подкрепя действия, които допринасят за 
сегрегация или социално изключване. В 
Регламент (ЕС) № […][бъдещия РОР] се 
предвижда правилата за допустимост на 
разходите да се установяват на 
национално равнище с някои 
изключения, за които е необходимо да 
се определят специални разпоредби по 
отношение на направлението на ЕСФ+ 
при споделено управление.

дискриминация, основана по-
специално на пол, раса, цвят на 
кожата, етнически или социален 
произход, генетични характеристики, 
език, религия или убеждения, 
политически или други мнения, 
принадлежност към национално 
малцинство, имотно състояние, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, е забранена; 
освен това всяка дискриминация, 
основана на полови характеристики 
или полова идентичност, както и въз 
основа на гражданство, също следва 
да бъде забранена. Държавите членки 
и Комисията следва също да 
гарантират, че ЕСФ+ насърчава 
приобщаването в обществото на хората 
с увреждания на равна основа с всички 
останали и допринася за прилагането на 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората 
с увреждания. Тези принципи следва да 
бъдат взети предвид във всички 
измерения и на всички етапи на 
подготовката, мониторинга, 
изпълнението и оценката на програмите 
по навременен и последователен начин, 
като същевременно се гарантира, че са 
предприети конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
половете и равните възможности. ЕСФ+ 
следва също така да подпомага прехода 
от медико-социални грижи с 
настаняване/институционални грижи 
към грижи, предлагани в семейството и 
общността, по-специално за лицата, 
които са изправени пред множествена и 
комбинирана дискриминация. ЕСФ не 
следва да подкрепя действия, които 
допринасят за сегрегация или социално 
изключване. В Регламент (ЕС) № 
[…][бъдещия РОР] се предвижда 
правилата за допустимост на разходите 
да се установяват на национално 
равнище с някои изключения, за които е 
необходимо да се определят специални 
разпоредби по отношение на 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
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управление.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(29) С цел да се намали 
административната тежест при 
събирането на данни, когато тези данни 
са налични в регистри, държавите 
членки следва да позволяват на 
управляващите органи да събират данни 
от регистрите, като същевременно се 
спазва защитата на личните данни в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/679 на Европейския парламент и 
на Съвета1а.

__________________

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение 24

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 

(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 
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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.

мрежа на службите по заетостта следва 
да насърчава по-доброто 
функциониране на пазарите на труда 
чрез улесняване на трансграничната 
мобилност на работниците, по-
голямата прозрачност на 
информацията за пазарите на труда и 
по-широкото признаване на уменията 
и квалификациите. В приложното поле 
на ЕСФ+ се включва също така 
разработването и подпомагането на 
целеви схеми за улесняване на 
доброволната трудова мобилност с 
оглед на попълването на свободните 
работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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, и жертвите на 
дискриминация в областта на 
заетостта. В Регламента за ЕСФ+ се 
определят разпоредби с цел да се 
създаде пазарна екосистема, която да 
увеличи предлагането и достъпа до 
финансиране за социалните 
предприятия, както и да се отговори на 
търсенето от онези, които най-много се 
нуждаят от него, и по-специално 
безработните, жените и хората в 
уязвимо положение, 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 
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умения на фонда InvestEU. рамките на компонента за социални 
инвестиции и умения на фонда 
InvestEU.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(36) Запазването на здравето и 
активността на всички хора по 
недискриминационен начин, 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, 
конкурентоспособността и 
приобщаването, 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 27

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Направлението „Здраве“ на (38) Направлението „Здраве“ на 
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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, 
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.

ЕСФ+ следва да допринесе за
профилактиката на заболяванията през 
целия живот на хората, живеещи в
Съюза, както и за укрепването на 
здравето чрез превантивни действия и
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, дължащи се по-
специално на бедност, и липсата на 
физическа активност, както 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 за всички, 
иновативни технологии и нови бизнес 
модели и решения, за да допринесе за 
изграждането на иновативни, ефикасни, 
достъпни и устойчиви системи на 
здравеопазване в държавите членки и да 
улесни достъпа на хората, живеещи в 
Европа, до по-качествено и безопасно 
здравно обслужване.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Комисията направи наскоро 
предложение18 за оценка на здравните 
технологии (ОЗТ) с цел подкрепа на 
сътрудничеството във връзка с 
оценяването на здравните технологии на 
равнището на Съюза за подобряване на 
наличността на иновативни здравни 
технологии в целия Съюз, по-добро 
използване на наличните ресурси и 

(41) Комисията направи наскоро 
предложение18 за оценка на здравните 
технологии (ОЗТ) с цел подкрепа на 
сътрудничеството във връзка с 
оценяването на здравните технологии на 
равнището на Съюза за подобряване на 
наличността и достъпността на
иновативните здравни технологии в 
целия Съюз, по-добро използване на 
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повишаване на предвидимостта на 
стопанската среда.

наличните ресурси и повишаване на 
предвидимостта на стопанската среда.

__________________ __________________

18 COM(2018) 51 final. 18 COM(2018) 51 final.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Законодателството на ЕС в 
областта на здравеопазването има 
незабавно въздействие върху живота на 
гражданите, върху ефикасността и 
устойчивостта на здравните системи и 
върху доброто функциониране на 
вътрешния пазар. Регулаторната рамка 
относно медицинските продукти и 
технологии (медицински продукти, 
медицински изделия и веществата от 
човешки произход), както и относно 
тютюневите изделия, относно правата 
на пациентите на трансгранично 
здравно обслужване и относно 
сериозните трансгранични заплахи за 
здравето е от съществено значение за 
защитата на здравето в ЕС. 
Разпоредбите на регламента, както и 
тяхното привеждане в действие и 
прилагане трябва да бъдат в крак с 
иновациите и напредъка в научните 
изследвания и с обществените промени 
в тази област, като същевременно 
спомагат за постигане целите в областта 
на здравето. Поради това е необходимо 
да се развива непрекъснато 
доказателствената база, необходима за 
прилагането на законодателството от 
такова научно естество.

(44) Законодателството на Съюза в 
областта на здравеопазването има 
незабавно въздействие върху живота на 
гражданите, върху ефикасността и 
устойчивостта на здравните системи и 
върху доброто функциониране на 
вътрешния пазар. Регулаторната рамка 
относно медицинските продукти и 
технологии (медицински продукти, 
медицински изделия и веществата от 
човешки произход), както и относно 
тютюневите изделия, относно правата 
на пациентите на трансгранично 
здравно обслужване и относно 
сериозните трансгранични заплахи за 
здравето е от съществено значение за 
защитата на здравето в Съюза. 
Разпоредбите на регламента, както и 
тяхното привеждане в действие и 
прилагане трябва да бъдат в крак с 
иновациите и напредъка в научните 
изследвания и с обществените промени 
в тази област, но също така трябва да 
вземат под внимание 
предизвикателствата, пред които са 
изправени хората, произлизащи от 
неравностойна социална среда и 
живеещи в селски райони, като 
същевременно спомагат за постигане на
целите в областта на здравето във 
всички държави членки. Поради това е 
необходимо да се развива непрекъснато 
доказателствената база, необходима за 



PE625.435v02-00 28/53 AD\1168328BG.docx

BG

прилагането на законодателството от 
такова научно естество в целия Съюз.

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 31

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 

1) „съпътстващи мерки“ означава 
дейности, предвидени в допълнение към 
разпределянето на храни и основно 
материално подпомагане с цел справяне 
със социалното изключване и 
изкореняване на бедността, например 
предоставяне на информация относно 
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управлението на бюджета на 
домакинствата или предоставянето
на тези услуги или консултации;

съответните обществени и помощни
услуги, разходите за домакинствата 
и др., насочване към социални услуги и 
психологическа подкрепа или 
предоставяне на такива услуги и 
подкрепа;

Изменение 32

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 обективни 
критерии, определени от националите 
компетентни органи след консултации с 
местните и регионалните органи и
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 33

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 

ЕСФ+ има за цел да подпомага 
държавите членки ефективно да 
изкоренят бедността и да се борят 
със социалното изключване, да 
постигнат напредък в областта на 
равенството и недискриминацията и 
да постигнат високи равнища на заетост, 
подходяща и устойчива социална 
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парламент, Съвета и Комисията на 17 
ноември 2017 г.

закрила, подходящо равнище на здраве 
за всички, както 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 също така 
за цел да допринася за изпълнението 
на ангажимента на Съюза и неговите 
държави членки да постигнат целите 
за устойчиво развитие.

Изменение 34

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 равни 
възможности, равен и 
недискриминационен достъп до пазара 
на труда и до образование, справедливи 
условия на труд, социална закрила, 
интеграция и приобщаване на всички, 
изкореняване на бедността и високо 
равнище на закрила на човешкото 
здраве. Всички действия в рамките на 
ЕСФ+ спазват Хартата на основните 
права на Европейския съюз.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

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 

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

политиката за „Недискриминационна, 
приобщаваща и по-социална Европа –
изпълнение на Европейския стълб на 
социалните права и изкореняване на 
бедността и социалното 
изключване“, посочена в член 4 от 
[бъдещия РОР]:

Изменение 36

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 
достойна трудова заетост с достойно 
заплащане на всички лица, търсещи 
работа, и по-специално на младите хора 
и дългосрочно безработните, както и на 
неактивните лица, като се предвиждат 
специални мерки за хората в 
неравностойно положение и 
маргинализираните хора и 
социалните групи в уязвимо 
положение, например хората с 
увреждания, хората на възраст над 50 
години, самотните майки или 
родители, възрастните хора, ромите 
и хората с ниска степен на 
образование или основни умения, като 
се поощряват самостоятелната заетост 
и социалната икономика;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) модернизиране на институциите 
и службите на пазара на труда с цел 
преустановяване на дискриминацията 
и оценяване и предвиждане на 
потребностите от умения, 
задълбочаване на сътрудничеството с 
предприятията и осигуряване на 
своевременна, недискриминационна, 
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пазара на труда, на преходите и на 
мобилността;

приобщаваща и съобразена с нуждите 
помощ, а също и с цел подпомагане на 
съответствието между търсенето и 
предлагането на пазара на труда, на 
преходите и на мобилността;

Изменение 38

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 равенството 
между мъжете и жените във всички 
области, включително насърчаване на 
участието на жените на пазара на 
труда, кариерното развитие, равното 
заплащане за равен труд и по-добрия
баланс между професионалния и личния 
живот, със специален акцент върху 
самотните майки или родители, 
включително достъп до грижи за деца, 
лица, нуждаещи се от грижи, и 
възрастни хора; насърчаване на 
здравословната и добре приспособена 
работна среда, отчитаща рисковете за 
здравето (включително психичното 
здраве); насърчаване на адаптирането 
на предприятията и предприемачите 
към промените и на активния живот за 
възрастните хора и остаряването в 
добро здраве;

Изменение 39

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 по 
недискриминационен начин на
достъпността, приобщаващия 
характер, качеството, ефективността и 
съответствието на системите за 
образование и обучение с нуждите на 
пазара на труда в подкрепа на 
придобиването на ключови умения, 
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включително социални, цифрови и 
езикови умения, от всички хора;

Изменение 40

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 
висококачествено и приобщаващо 
образование и обучение, включително 
професионално образование, като се 
намалява и предотвратява 
преждевременното напускане на 
училище, по-специално за групите в 
неравностойно положение, 
включително децата мигранти 
независимо от правното им 
положение от гледна точка на 
правото им на пребиваване в 
страната, децата, настанени в 
специализирани заведения, и 
бездомните деца, както и учениците 
от селски райони и/или от селски 
райони 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 
подобряване на признаването на 
уменията и квалификациите, 
придобити в която и да е държава 
членка;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка vi

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) насърчаване на ученето през 
целия живот, по-специално гъвкавите 

vi) насърчаване на ученето през 
целия живот за всички възрастови 
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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;

групи, по-специално гъвкавите 
възможности за повишаване на 
квалификацията и за преквалификация 
за всички, и по-специално за 
дългосрочно безработните и хората с 
ниска степен на образование или 
основни умения, 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;

Изменение 42

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 постигането
на равни възможности, 
недискриминация и активно участие, 
както и по-добра пригодност за работа;

Изменение 43

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) борба с всички форми на 
дискриминация и насърчаване на 
социално-икономическото 
приобщаване на маргинализираните
общности, като например ромите, чрез 
комплексен подход, обхващащ 
различни сектори, като по този 
начин се оказва противодействие на 
антиромските настроения;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка viii  а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

viiiа) премахване на дискриминацията 
и насърчаване на дългосрочното 
социално-икономическо приобщаване 
на гражданите на трети държави 
(със специален акцент върху жените 
и децата, включително 
непридружените малолетни и 
непълнолетни лица) чрез комплексен 
подход, обхващащ различни сектори, 
и с участието на местни или 
регионални участници, включително 
чрез специални мерки в областта на 
образованието и обучението, 
например езиково обучение и 
подготвителни действия за 
улесняване на достъпа до пазара на 
труда, действия за насърчаване на 
самоутвърждаването и 
осъществяването на ползотворни 
контакти с местното общество, 
равен достъп до услуги и повишаване 
на капацитета на държавните 
служители, както и организиране на 
обучения, посветени на 
многообразието, за държавните 
служители;

Изменение 45

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 услуги – безплатни или на
достъпни цени – със специален акцент 
върху бедните и изолирани селски 
райони; модернизиране на системите за 
социална закрила, включително 
насърчаване на равния достъп до 
социална закрила; подобряване на 
достъпността, ефективността и 
устойчивостта на системите на 
здравеопазване и на услугите за 
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полагане на дългосрочни грижи;

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 - подточка x

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

x) насърчаване на социалната 
интеграция на хора, живеещи в 
условията на бедност или социално 
изключване или изложени на риск от 
бедност или социално изключване, по-
специално най-нуждаещите се лица, 
например бездомните лица и 
семейства, както и децата;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 - подточка xi

Текст, предложен от Комисията Изменение

xi) справяне с проблема на 
материалните лишения чрез 
предоставянето на храни и/или основно 
материално подпомагане на най-
нуждаещите се лица, включително 
съпътстващи мерки.

xi) справяне с проблема на 
материалните лишения чрез 
предоставянето на храни и основно 
материално подпомагане на най-
нуждаещите се лица, включително 
съпътстващи мерки, с акцент върху 
децата в уязвима ситуация.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на направление
„Здраве“ ЕСФ+ подкрепя насърчаването 
на здравето и профилактиката на 
заболяванията, допринася за 
ефективността, достъпността и 
устойчивостта на системите на 
здравеопазване, прави по-безопасно 

3. В рамките на направление 
„Здраве“ ЕСФ+ подкрепя насърчаването 
на здравето (включително психичното 
здраве) и профилактиката на 
заболяванията, допринася за 
ефективността, достъпността, 
недискриминационния характер и 
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здравното обслужване, намалява 
неравенството по отношение на 
здравето, защитава гражданите от 
трансгранични заплахи за здравето и 
подкрепя европейското 
законодателство в областта на 
здравеопазването.

устойчивостта на системите на 
здравеопазване, прави по-безопасно 
здравното обслужване, намалява 
неравенството по отношение на 
здравето, преустановява 
патологизирането на 
стигматизираните групи, 
включително на лицата с психични 
или умствени увреждания, 
транссексуалните и 
интерсексуалните лица, защитава 
хората, живеещи в Съюза, от 
трансгранични заплахи за здравето и 
подкрепя законодателството на 
Съюза в областта на здравеопазването.

Изменение 49

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. Чрез 
ЕСФ+ държавите членки и 
Комисията подпомагат също така 
целевите действия в рамките на 
всяка от конкретните цели, посочени 
в член 4, с цел увеличаване на 
устойчивата трудова заетост и 
кариерното развитие на жените, 
като по този начин се води борба с 
феминизирането на бедността, 
намалява се сегрегацията въз основа 
на пола, води се борба със 
стереотипите по отношение на пола 
на пазара на труда и в сферата на 
образованието и обучението и се 
насърчава съчетаването на 
професионалния и личния живот на 
всички, както и равномерното 
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разпределяне на отговорностите за 
полагане на грижи между мъжете и 
жените.

Изменение 50

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a. Всички програми насърчават 
равните възможности за всички без 
дискриминация, основана на пол, раса, 
цвят на кожата, етнически или 
социален произход, генетични 
характеристики, език, религия или 
убеждения, политически или други 
мнения, принадлежност към 
национално малцинство, имотно 
състояние, рождение, увреждане, 
възраст, сексуална ориентация, 
полови характеристики или полова 
идентичност чрез интегриране на 
принципа на недискриминация във 
всички етапи от изготвянето, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката им. Чрез ЕСФ+ държавите 
членки и Комисията подпомагат 
също така целевите действия в 
рамките на всяка от конкретните 
цели, посочени в член 4. Тези действия 
повишават достъпността за хората 
с увреждания, с цел да се подобри 
интеграцията им на пазара на труда 
и в сферата на образованието и 
обучението и съответно да се 
задълбочи социалното им 
приобщаване, да се намали 
неравенството по отношение на 
степента на образование и 
здравословното състояние и да се 
улесни преходът от медико-социални 
грижи с 
настаняване/институционални 
грижи към грижи, предлагани в 
семейството и общността, по-
специално за лицата, които са 
изправени пред множествена 
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дискриминация.

Изменение 51

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.

заличава се

Изменение 52

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 

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 рамката на ЕС за 
национални стратегии за 
интегриране на ромите за периода 
след 2020 г., „Еразъм“, Европейския 
фонд за регионално развитие, фонд 
„Правосъдие, права и ценности“, 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 
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рационализирани действия за подкрепа. дублирането на усилия и да се осигури 
тясно сътрудничество между 
отговарящите за изпълнението лица с 
цел осъществяването на съгласувани и 
рационализирани действия за подкрепа.

Изменение 53

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 поле на ЕСФ+, 
определено в член 4.

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 поле на ЕСФ+, 
определено в член 4, като вземат 
предвид правата и принципите, 
заложени в Хартата на основните 
права на Европейския съюз.

Изменение 54

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 стратегическите 
области на социалното приобщаване и
борбата срещу материалните 
лишения, посочени в член 4, 
параграф 1, подточки vii) – xii), 
включително насърчаването на 
социално-икономическата интеграция 
на гражданите на трети държави.
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Изменение 55

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 с 
материалните лишения, посочена в 
член 4, параграф 1, подточка xii).

Изменение 56

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 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.

Държавите членки с процент на младите 
хора на възраст между 15 и 29 години, 
които не участват в никаква форма на 
заетост, образование или обучение, над 
средното равнище за Съюза през 2019 г. 
въз основа на данни на Евростат 
разпределят най-малко 15% 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.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 2



PE625.435v02-00 42/53 AD\1168328BG.docx

BG

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 разпределят най-малко 15% 
от своите средства от ЕСФ+ при 
споделено управление за периода между 
2026 г. и 2027 г. за посочените действия.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При осъществяването на тези действия 
държавите членки дават предимство на 
неактивните и трайно безработните 
млади хора и въвеждат целеви мерки за 
осведомяване.

При осъществяването на тези действия 
държавите членки дават предимство на 
неактивните и дългосрочно
безработните млади хора, включително 
младите роми, хората с увреждания и 
гражданите на трети държави, и 
въвеждат целеви мерки за осведомяване.

Изменение 59

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 

1. Всяка държава членка гарантира 
ползотворното участие на социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество, органите по 
въпросите на равенството, 
националните институции за 
правата на човека и други организации
в тази област или други 
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споделено управление. представителни организации в 
планирането, изпълнението, 
мониторинга и оценката на всички 
политики, подкрепяни от ЕСФ+, 
включително по целесъобразност 
политиките и програмите в областта на 
заетостта, образованието, 
изкореняването на бедността, 
социалното изключване и борбата с 
дискриминацията.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящата глава се отнася до 
подкрепата от ЕСФ+ съгласно член 4, 
параграф 1, подточки i) — x), когато се 
изпълнява при споделено управление 
(„обща подкрепа по направлението на 
ЕСФ+ при споделено управление“).

1. Настоящата глава се отнася до 
подкрепата от ЕСФ+ съгласно член 4, 
параграф 1, подточки i) – xi), когато се 
изпълнява при споделено управление 
(„обща подкрепа по направлението на 
ЕСФ+ при споделено управление“).

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Иновативни действия и подходи 
могат да бъдат програмирани в рамките 
на всяка от специфичните цели, 
посочени в член 4, параграф 1, подточки 
i) — x).

3. Иновативни действия и подходи 
могат да бъдат програмирани в рамките 
на всяка от специфичните цели, 
посочени в член 4, параграф 1, подточки 
i) – xi).

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

материално подпомагане се допълва с 
пренасочване към компетентни служби 
и други съпътстващи мерки, целящи 
социалното приобщаване на най-
нуждаещите се лица.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 64

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 и социални 
кооперативи в етапа на стартиране и 
развитие, особено за 
микропредприятията и социалните 
кооперативи, които наемат лица в 
уязвимо положение или които се 
учредяват и управляват от 
предприемачи, произлизащи от 
социална група в неравностойно 
положение, например роми, граждани 
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на трети държави, хора с увреждания 
и др.;

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

з) предоставяне на насоки за 
развитието на социална инфраструктура 
(включително жилищно настаняване, 
грижи за деца, грижи за възрастни 
лица, преход от специализирани 
институции към подкрепа в рамките 
на общността или семейството,
образование и обучение, здравеопазване 
и дългосрочни грижи), необходими за 
изпълнението на Европейския стълб на 
социалните права;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква б – подточка ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) признаване на уменията и 
квалификациите с цел улесняване на 
достъпа до пазара на труда и 
трудовата мобилност;

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква г – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) информационни системи за 
разпространение на данни, свързани с 
областите, посочени в член 4, параграф 

iii) информационни системи за 
събиране, анализиране и 
разпространение на доказателства и
данни, свързани с областите, посочени в 
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1; член 4, параграф 1;

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква г – подточка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) мероприятия, конференции и 
семинари, организирани от 
председателството на Съвета.

iv) мероприятия, конференции и 
семинари в тази сфера, организирани 
от гражданското общество и НПО.

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всеки правен субект, учреден 
съгласно правото на Съюза, или всяка 
международна организация.

б) всеки правен субект, учреден 
съгласно правото на Съюза, или всяка 
международна организация, която 
извършва дейност в Съюза.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 26 — параграф 2 — буква б — подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) инвестиране в насърчаването на 
здравето и профилактиката на 
заболяванията;

i) инвестиране в насърчаването на 
здравето (включително психичното 
здраве) и профилактиката на 
заболяванията, със специален акцент 
върху социалните групи в 
неравностойно положение;

Изменение 71

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

iii) подкрепа на държавите членки с 
трансфер на знания, полезни за 
националните процеси на реформа за 
по-ефективни, достъпни и устойчиви 
системи на здравеопазване и за по-
успешни насърчаване на здравето и 
профилактика на заболяванията, с цел 
справяне по-специално с набелязаните в 
рамките на европейския семестър 
предизвикателства;

iii) подкрепа на държавите членки с 
трансфер на знания, полезни за 
националните процеси на реформа за 
по-ефективни, достъпни, 
недискриминационни, приобщаващи и 
устойчиви системи на здравеопазване и 
за по-успешно насърчаване на здравето 
и по-добра профилактика на 
заболяванията, с цел справяне по-
специално с набелязаните в рамките на 
европейския семестър 
предизвикателства;

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 40 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комитет съгласно член 163 от ДФЕС Комитет за ЕСФ+

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от 
комитет, създаден съгласно член 163 от 
ДФЕС („Комитет за ЕСФ+“).

1. Комисията се подпомага от 
комитет с разширен състав, учреден
съгласно член 163 от ДФЕС („Комитет 
за ЕСФ+“). Съставът на комитета се 
одобрява от Комисията, за да се 
гарантира прозрачност и балансирано 
представителство.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2
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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 съответните 
организации на гражданското 
общество, участващи в изготвянето, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на програмите в рамките 
на ЕСФ+, един представител на 
органите по въпросите на 
равенството или на други независими 
институции за правата на човека 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 75

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 
равнището на Съюза.

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

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 77

Предложение за регламент
Приложение  I – точка 1 – точка 1 б – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

— малцинства (включително 
маргинализирани общности като 
ромите)**,

— роми**,

Изменение 78

Предложение за регламент
Приложение І - точка 1 - подточка 1 б - параграф 1 - тире 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- малцинства (различни от 
ромите),

Изменение 79

Предложение за регламент
Приложение I – точка 2 – тире 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой на получаващите 
подкрепа доставчици на услуги на 
гражданското общество на 
национално, регионално или местно 
равнище.
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Изменение 80

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – параграф 1 – тире 5 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

— брой на крайните получатели 
роми;

Изменение 81

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – параграф 1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

— брой на крайните получатели с 
произход от друга държава и от 
малцинствени общности (включително 
маргинализирани общности като
ромите); , 

— брой на крайните получатели с 
произход от друга държава и от 
малцинствени общности (включително 
маргинализирани общности, различни 
от ромите);

Изменение 82

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – параграф 2 – тире 6 (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

— брой на крайните получатели 
роми;

Изменение 83

Предложение за регламент
Приложение II – точка 3 – параграф 2 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

— брой на крайните получатели с 
произход от друга държава и от 
малцинствени общности (включително 
маргинализирани общности като
ромите); , 

— брой на крайните получатели с 
произход от друга държава и от 
малцинствени общности (включително 
маргинализирани общности, различни 
от ромите);
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