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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският социален фонд (ЕСФ) е основният инструмент на Европейския съюз за 
подпомагане на висококачествени работни места и осигуряване на по-справедливи 
възможности за работа за всички граждани. Неговото действие се осъществява чрез 
инвестиране в човешкия капитал на Европа – нейните работници, младите хора и 
всички лица, които търсят работа.

На 29 май 2018 г. Европейската комисия прие предложението си за нов Европейски 
социален фонд плюс (ЕСФ+), обединяващ съществуващия Европейски социален фонд 
(ЕСФ) с инициативата за младежка заетост (ИМЗ), Фонда за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица (FEAD), Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) 
и Здравната програма на ЕС. ЕСФ+ е един от няколко структурни фондове, които 
заедно образуват европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Докладчикът е съгласен с идеята, че ЕСФ+ следва да продължи да играе ключова роля 
в подкрепа на създаването на нови и висококачествени работни места и за насърчаване 
на социалното приобщаване, по-специално за групите в неравностойно положение, като 
например младите хора, дългосрочно безработните и хората с увреждания.

Докладчикът приветства разпоредбата за обръщане внимание на социалното 
приобщаване чрез предназначаване за този въпрос на 25% от пакета и предназначаване 
на 2% за борба срещу материалните лишения, както и предложението 10% да бъдат 
насочени към младежката заетост в държави с високо равнище на млади хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs). Въпреки че 
признава значението на тези конкретни действия, докладчикът подчертава също така 
значението на традиционните цели на ЕСФ – подкрепа за активна заетост, образование 
и обучение, по-специално чрез активни политики на пазара на труда, които следва да 
продължат да бъдат от ключово значение в следващия ЕСФ+.

Докладчикът отчита значението на развитието на умения за интелигентно 
специализиране чрез модели за учене и обучение през целия живот, насочени по-
специално към младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение (NEETs), но също така и към учители, преподаватели, 
наставници, инструктори, предприемачи и изследователи.

Докладчикът счита, че ясната роля на регионите, както като бенефициер, така и като 
управляващ орган, трябва да бъде по-добре призната в законодателния текст, за да се 
гарантира по-голяма ефективност на целите, посочени в предложението, и да се 
осигури подходяща координация между ЕСФ+ и по-широката политика на сближаване 
и регионална политика и нейните инструменти за финансиране.

Докладчикът приветства намерението на Комисията да опрости регулаторната рамка и 
счита, че полезните взаимодействия и координацията между ЕСФ+ и другите 
структурни фондове (по-специално ЕФРР и КФ) представляват важен фактор за 
подобряване на ефективността и повишаване на ефикасността при постигане на целите 
на ЕСФ+.
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В предложението на Комисията се установява връзка между европейския семестър, 
специфичните за всяка държава препоръки (СДП) и инвестициите по линия на ЕСФ+. 
Докладчикът признава значението на европейския семестър и на специфичните за всяка 
държава препоръки, за да се създаде контекст, в който да бъдат програмирани 
инвестициите. Според докладчика обаче следва да се гарантира подходяща гъвкавост 
на равнище управляващ орган, както на национално, така и на регионално равнище, за 
определяне на приоритетите и областите, в които се изискват инвестиции, като е 
необходимо по-добро определяне на връзката между политиката на сближаване и 
европейския семестър, така че европейският семестър да придобие по-голямо социално 
и териториално измерение.

В това отношение докладчикът счита още, че връзката между специфичните за всяка 
държава препоръки и ЕСФ+ също следва да бъде последователна и съгласувана с 
принципите и правата, заложени в Европейския стълб на социалните права, които 
следва да бъдат ефективно взети под внимание и приложени.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 46, буква г), член 
149, член 153, параграф 2, буква а), член 
164, член 168, параграф 5, член 175, 
параграф 3 и член 349 от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 46, буква г), член 
149, член 153, параграф 2, буква а), член 
164, член 168, параграф 5, член 174, 
член 175, параграф 3 и член 349 от него,

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Подпомагането по 
инвестиционния приоритет „Водено 
от общностите местно развитие“ 
може да допринесе за всички цели, 
изложени в настоящия регламент. 
Подпомаганите от ЕСФ+ стратегии 
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за водено от общностите местно 
развитие следва да бъдат 
приобщаващи по отношение на 
намиращите се на територията лица 
в неравностойно положение, както 
във връзка с управлението на 
местните групи за действие, така и 
във връзка със съдържанието на 
стратегията. ЕСФ може да подкрепя 
водени от общностите стратегии за 
местно развитие в градски и селски 
райони, а така също и интегрирани 
териториални инвестиции (ИТИ).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На равнището на Съюза 
европейският семестър за координация 
на икономическите политики е рамка за 
определяне на националните 
приоритети за реформи и за мониторинг 
на тяхното изпълнение. В подкрепа на 
тези приоритети за реформи държавите 
членки разработват свои собствени 
национални многогодишни 
инвестиционни стратегии. Тези 
стратегии трябва да се представят 
заедно с годишните национални 
програми за реформи като начин да се 
очертаят и координират приоритетните 
инвестиционни проекти, които да бъдат 
подкрепени с национални средства 
и/или финансиране от Съюза. Освен 
това те следва да служат за 
съгласуваното използване на средствата 
на Съюза и за постигането на 
максимална добавена стойност от 
финансовата подкрепа, предоставяна по-
конкретно от програмите, подпомагани, 
когато е уместно, от Съюза по линия на 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския социален фонд плюс, 

(2) На равнището на Съюза 
европейският семестър за координация 
на икономическите политики е рамка за 
определяне на националните 
приоритети за реформи и за мониторинг 
на тяхното изпълнение за постигане на 
поставени цели. В подкрепа на тези 
приоритети за реформи държавите 
членки разработват свои собствени 
национални многогодишни 
инвестиционни стратегии. Тези 
стратегии следва да се изготвят 
съвместно в партньорство с 
националните, регионалните и 
местните органи и да се представят 
заедно с годишните национални 
програми за реформи като начин да се 
очертаят и координират приоритетните 
инвестиционни проекти, които да бъдат 
подкрепени с национални средства 
и/или финансиране от Съюза. Освен 
това те следва да служат за 
съгласуваното използване на средствата 
на Съюза и за постигането на 
максимална добавена стойност от 
финансовата подкрепа, предоставяна по-
конкретно от програмите, подпомагани, 
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Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, 
Европейската функция за стабилизиране 
на инвестициите и InvestEU.

когато е уместно, от Съюза по линия на 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския социален фонд плюс, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, 
Европейската функция за стабилизиране 
на инвестициите и InvestEU.

Изменение 4

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 

(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
на национално, регионално и местно 
равнище, 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 възходящо социално 
сближаване в ЕС и за съответните 
аспекти на изпълнението на ключови 
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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“.

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“. С цел укрепване на 
европейското измерение на 
програмата ЕСФ+ следва да 
продължи да подкрепя дейностите по 
линия на своята транснационална 
платформа.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) Съюзът е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от социалните и 
икономическите неравенства, 
глобализацията, управлението на
миграционните потоци и свързаните с 
това предизвикателства пред 
интеграцията, прехода към чиста 
енергия, технологичното развитие, 
демографските промени, неравния 
достъп до образование и
цифровизация, 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 по-
приобщаващ трудовия пазар, в т.ч. 
качественото образование и обучение 
и ученето през целия живот, и 
подобри политиките по заетостта, 
образованието и социалните политики, 
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включително с оглед на една 
доброволна мобилност на работната
сила.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В Регламент (ЕС, Евратом) № 
[новия ФР] („Финансовия регламент“) 
се определят правилата за изпълнението 
на бюджета на Съюза, включително 
правилата за безвъзмездните средства, 
наградите, обществените поръчки, 
непрякото изпълнение, финансовата 
помощ, финансовите инструменти и 
бюджетните гаранции. С цел да се 
осигури съгласуваност при 
изпълнението на програмите за 
финансиране на Съюза Финансовият 
регламент следва да се прилага за 
дейностите, които трябва да се 
изпълняват при пряко или непряко 
управление в рамките на ЕСФ+.

(7) В Регламент (ЕС, Евратом) № 
[новия ФР] („Финансовия регламент“) 
се определят правилата за изпълнението 
на бюджета на Съюза, включително 
правилата за безвъзмездните средства, 
наградите, обществените поръчки, 
непрякото изпълнение, финансовата 
помощ, финансовите инструменти и 
бюджетните гаранции и полезни 
взаимодействия между финансовите 
инструменти. С цел да се осигури 
съгласуваност при изпълнението на 
програмите за финансиране на Съюза 
Финансовият регламент следва да се 
прилага за дейностите, които трябва да 
се изпълняват при пряко или непряко 
управление в рамките на ЕСФ+.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С оглед на този по-широк обхват 
на ЕСФ+ е целесъобразно да се 
предвиди, че целите за повишаване на 
ефективността на пазарите на труда и 
насърчаване на достъпа до качествена 
заетост, за подобряване на достъпа до 
образование и обучение и на тяхното 
качество, както и за насърчаване на 
социалното приобщаване и здравето и за 
намаляване на бедността се изпълняват 
не само при споделено управление, но 

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

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.

Изменения 8

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменения

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

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

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за 
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и 
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел подобряване на 
функционирането на пазарите на труда 

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

дългосрочно безработните и
икономически неактивните, както и 
чрез насърчаване и популяризиране на 
самостоятелната заетост, придружено 
от специални програми за обучение, 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 и 
индивидуални консултации и насоки по 
време на търсенето на работа и на 
прехода към трудова заетост, както и за 
улесняване на мобилността на 
работниците. ЕСФ+ следва да насърчава 
участието на жените на пазара на труда, 
да насърчава равенството между 
половете чрез мерки, целящи, наред с 
другото, подобряване на баланса между 
професионалния и личния живот и на 
достъпа до финансово достъпни 
качествени грижи за децата и други 
услуги за полагане на грижи или 
подкрепа. 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 10

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 

(14) Като основен инструмент на 
ЕС за инвестиране в човешки капитал
и умения, ЕСФ+ играе ключова роля за 
насърчаване на социалното, 
икономическото и териториалното 
сближаване. ЕСФ+ следва да 
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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.

предоставя подкрепа за подобряване на 
качеството, ефективността и 
съответствието на системите за 
образование и обучение – а при 
необходимост и преквалификация – с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите и трансверсалните 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, вземайки 
предвид технологичното развитие и 
ускоряващия се темп на промяна в 
необходимите знания и умения, 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 висококачествено учене 
в процеса на работа и стажуване, 
ориентиране през целия живот, 
прогнозиране на уменията в 
сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

Изменение 11

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 

(15) Подкрепата по линия на ЕСФ+ 
следва да се използва за насърчаване на 
равния достъп, по-специално за групите 
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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.

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 и 
адаптирането към промените в 
обществото, 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. Следва да се търсят 
полезни взаимодействия с други 
програми на ЕС, като например
програмата „Еразъм“, за използване в 
по-широк мащаб на иновативни 
практики и улесняване на участието на 
учащите се в неравностойно положение 
и на младите хора в уязвими 
ситуации.

Изменение 12

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 
нискоквалифицираните и/или слабо 

(16) ЕСФ+ следва да насърчава 
гъвкави възможности за повишаване на 
квалификацията и за преквалификация 
за всички чрез доставчици на 
формално и неформално образование, 
включително чрез развиване 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 между 
образование и заетост, преходите в 
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квалифицираните възрастни в 
съответствие с европейската програма 
за умения.

професионалното развитие, 
доброволната мобилност и подкрепата 
за нискоквалифицираните, хората с 
увреждания или с хронични 
заболявания и/или слабо 
квалифицираните възрастни, или 
хората, неблагоприятно засегнати от 
глобализацията, в съответствие с 
европейската програма за умения.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Полезно взаимодействие с 
програмата „Хоризонт Европа“ следва 
да гарантира, че ЕСФ+ може да 
интегрира и използва в по-широк мащаб 
иновативните учебни програми, 
подкрепяни от програма „Хоризонт 
Европа“, за да се предоставят на хората 
уменията и компетентностите, 
необходими за работните места в 
бъдеще.

(17) Полезно взаимодействие с 
програмата „Хоризонт Европа“ следва 
да гарантира, че ЕСФ+ може да 
интегрира и използва в по-широк мащаб 
иновативните учебни програми, 
подкрепяни от програма „Хоризонт 
Европа“, за да се предоставят на хората 
уменията и компетентностите, 
необходими за работните места в 
бъдеще, и да се преодолеят 
настоящите и бъдещи социални 
предизвикателства.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки за борба 
с бедността с оглед на прекъсване на 
цикъла на неравностойното положение 
между поколенията и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
гарантиране на равни възможности за 
всички, борба с дискриминацията и
преодоляване на неравенството по 
отношение на здравето. Това предполага 

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки на 
всички равнища на управление, 
включително на регионално и местно 
равнище, за борба с бедността с оглед 
на прекъсване на цикъла на 
неравностойното положение между 
поколенията и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
гарантиране на равни възможности за 
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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.

всички, борба с дискриминацията и 
преодоляване на неравенството по 
отношение на здравето. Това предполага 
мобилизирането на набор от политики и 
стратегии и планове за действие, 
насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, мигрантите, хората 
със заболявания и хронични 
заболявания, бездомните лица, 
изправени пред многобройни социални 
предизвикателства, и работещите 
бедни. Освен това следва да се обърне 
внимание на регионите, които поради 
лошото си икономическо, социално 
или демографското положение са 
изправени пред „изтичане на мозъци“ 
предимно на млади хора. ЕСФ+ следва 
да насърчава активното приобщаване на 
хората, които са далеч от пазара на 
труда, включително чрез подобрен 
достъп до интернет и съответно до 
дистанционна работа, 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.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) ЕСФ+ следва да допринася за 
намаляването на бедността чрез 

(19) ЕСФ+ следва да допринася за 
намаляването на бедността чрез 
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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.

подпомагане на националните, 
регионалните и местните схеми, 
когато е целесъобразно, 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 се насърчават да 
отделят поне 4% от своите национални 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за справяне с 
формите на крайна бедност, които 
допринасят най-много за социалното 
изключване, като например 
бездомността, детската бедност и 
хранителния недоимък. Поради 
естеството на операциите и вида на 
крайните получатели е необходимо да 
се прилагат опростени правила по 
отношение на подкрепата за справяне с 
материалните лишения на най-
нуждаещите се лица.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Като се има предвид трайната 
необходимост от повишени усилия за 
справяне с управлението на 
миграционните потоци в Съюза като 
цяло и с цел да се осигури 
последователна, силна и съгласувана 
подкрепа на усилията за солидарност и 
споделяне на отговорността, ЕСФ+ 
следва да осигури подкрепа за 
насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
гражданите на трети държави в 

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

убежище лица, в допълнение към 
действията, финансирани по линия на 
фонд „Убежище и миграция“, а така 
също и по-добра интеграция на 
мигрантите на трудовия пазар.
Държавите членки следва да 
разпределят подходящо количество 
ресурси от ЕСФ+ на местните 
органи, за да посрещнат 
потребностите за интеграцията на 
мигрантите на местно равнище.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) ЕСФ+ следва да подкрепя 
реформите на политиките и системите в 
областта на заетостта, 
висококачествените работни места, 
социалното приобщаване, 
здравеопазването и дългосрочните 
грижи, образованието и обучението, 
свързани с предизвикателствата, 
набелязани от набора от социални 
показатели в рамките на 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+, и по-
специално за тези, които са издадени 
през първата програмна година и по 
повод на средносрочния преглед и 
които съответстват на основните 
цели на ЕСФ+. Комисията и държавите 
членки следва да включат адекватно 
регионалните и местни органи в 
процеса, за да гарантират 
съгласуваност, координация и взаимно 
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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.

допълване между направлението при 
споделено управление и направлението 
„Здраве“ на ЕСФ+ и Програмата за 
подкрепа на реформите (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, при зачитане на 
принципа на партньорство.

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 

(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 и 
достъпа на младите хора до 
висококачествени работни места, 
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 и техните региони следва да 
продължат да насърчават пътищата за 
реинтеграция в заетостта и 
образованието и мерките за 
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неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора. Засегнатите държави членки 
следва да заделят поне 10 % от своите 
национални средства от направлението 
на ЕСФ+ при споделено управление, за 
да подкрепят пригодността за заетост на 
младите хора.

осведомяване на младите хора чрез 
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивните млади хора и младите 
хора в неравностойно положение, 
включително чрез работа с младежта, в 
т.ч. програми, позволяващи 
развитието на предприемачески 
дейности. Държавите членки следва 
също така да инвестират в мерки, 
насочени към улесняване на прехода от 
училище към трудова заетост, както и 
към реформиране и адаптиране на 
службите по заетостта с оглед на 
осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора и по-специално младите хора в 
уязвими ситуации. Засегнатите 
държави членки следва да заделят 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 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Държавите членки следва да 
гарантират координацията и взаимното 
допълване между действията, 
подпомагани с тези средства.

(24) Държавите членки следва да 
гарантират координацията и взаимното 
допълване между действията, 
подпомагани с тези средства, и да 
улесняват балансираното развитие 
на по-слабо развитите региони по 
отношение на средните за ЕС 
показатели.

Изменения 20

Предложение за регламент
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменения

(25) В съответствие с член 349 от 
ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към 
Акта за присъединяване от 1994 г. най-
отдалечените региони и северните слабо 
населени региони имат право на 
специални мерки в рамките на общи 
политики и програми на ЕС. Поради 
постоянните ограничения тези 
региони се нуждаят от специална 
подкрепа.

(25) В съответствие с членове 174 и
349 от ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 
към Акта за присъединяване от 1994 г. 
най-отдалечените региони и северните 
слабо населени региони имат право на 
специални мерки в рамките на общи 
политики и програми на ЕС. Поради 
факта, че те са засегнати от 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни условия, тези региони 
се нуждаят от специална подкрепа.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(26) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни от ЕСФ+, зависи от доброто 
управление и партньорството между 
всички участници на съответните 
териториални равнища и социално-
икономическите участници, социалните 
партньори и гражданското общество
(член 6 от Регламента за 
общоприложимите разпоредби). Ето 
защо е от съществено значение 
държавите членки да включват 
регионалните и местните органи в 
прилагането на ЕСФ+ при споделено 
управление, тъй като те са в най-
добра позиция да познават нуждите 
на под-национално ниво, и да 
насърчават участието на социалните 
партньори и гражданското общество в 
съответствие с правната и 
институционална рамка на 
държавата членка.

Изменение 22

Предложение за регламент



PE625.392v02-00 20/55 AD\1165823BG.docx

BG

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. 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+.

(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. По-
специално изпитването и оценяването 
на иновативните решения на местно 
равнище 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 23

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27а) Европейският съюз и всички 
негови държави членки са страни по 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания.

Изменение 24

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 

(28) Държавите членки, чрез своите 
управляващи органи на национално и 
регионално равнище, 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 
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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 
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) 
№ […][РОР] се предвижда правилата за 
допустимост на разходите да се 
установяват на национално ниво с някои 
изключения, за които е необходимо да 
се определят специфични разпоредби по 
отношение на ЕСФ + при споделено 
управление.

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 и 
пенсиите. 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 и с 
хронични заболявания 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 институционални медико-социални 
грижи към грижи, предлагани в 
семейството и общността, по-специално 
за лицата, които са изправени пред 
множествена дискриминация. Това 
следва да включва и изработването на 
национална/регионална стратегия за 
деинституционализация и план за 
действие. ЕСФ не следва да подкрепя 
действия, които допринасят за 
сегрегация или социално изключване. В 
Регламент (ЕС) № […][РОР] се 
предвижда правилата за допустимост на 
разходите да се установяват на 
национално ниво с някои изключения, 
за които е необходимо да се определят 
специфични разпоредби по отношение 
на ЕСФ + при споделено управление.

Изменение 25

Предложение за регламент
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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, при условия че тези 
данни за надлежно защитени.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(32) ЕСФ+ установява разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците на недискриминационна 
основа, като се гарантира тясно 
сътрудничество между централните 
публични служби по заетостта на 
държавите членки и с Комисията. 
Европейската мрежа на службите по 
заетостта и трансграничните услуги, с 
участието на социалните партньори, 
следва да насърчава по-доброто 
функциониране на пазарите на труда 
чрез улесняване на доброволна 
трансгранична мобилност на 
работниците при справедливи условия 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 
висококачествените свободни работни 
места там, където са установени 
слабости при функционирането на 
пазара на труда.

Изменение 27
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Предложение за регламент
Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменения 28

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменения

(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 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 и 
регионалните 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 
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групи“17.

. .

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

Изменения 29

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменения

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

(38) Направлението „Здраве“ на 
ЕСФ+ следва да допринесе за 
профилактиката на заболяванията през 
целия живот на гражданите на Съюза, 
както и за укрепването на здравето чрез 
противодействие на рискови фактори 
като тютюнопушенето и пасивното 
тютюнопушене, вредната консумация на 
алкохол, употребата на незаконни 
наркотични вещества, чрез намаляване 
на вредите за здравето, причинени от 
наркотиците, нездравословните 
хранителни навици и липсата на 
физическа активност, и чрез 
поощряването на среда, 
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 на национално, 
регионално и местно равнище и да 
направи по-лесен достъпа на 
европейските граждани до по-
качествено и безопасно здравно 
обслужване.

Изменение 30
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Предложение за регламент
Съображение 50 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50а) Предвид разнообразието на 
равнището на развитие в регионите и 
различните социални реалности в 
цяла Европа, степента на гъвкавост 
на ЕСФ+ следва да бъде достатъчна, 
за да се вземат предвид регионалните 
и териториалните особености.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) „мерки за социално 
приобщаване“ означава процес, чрез 
който се полагат усилия за борба 
срещу бедността и социалното 
изключване, за осигуряване на равни 
възможности и за създаване на 
условия, които позволяват 
пълноценно и активно участие в 
обществото;

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 

13. „най-нуждаещи се лица“ 
означава физически лица, били те 
отделни лица, семейства –
включително семейства с един 
родител, 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 
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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;

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 2 – параграф 1 – точка 13 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) „социално приобщаване“ 
означава подобряването на условията 
за участие в обществото, особено за 
хората в неравностойно положение, 
чрез увеличаване на техните 
възможности.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ЕСФ+ има за цел да подпомага 
държавите членки, на национално, 
регионално и местно равнище, да 
постигнат, чрез създаване на 
устойчиви работни места, високи 
равнища на заетост, социална закрила, 
социално приобщаване и 
квалифицирана и устойчива работна 
сила, готова за настоящия и бъдещия 
свят на труда, в съответствие с 
принципите и правата, определени в 
Европейския стълб на социалните права, 
провъзгласен от Европейския 
парламент, Съвета и Комисията на 17 
ноември 2017 г., като по този начин 
допринася за целите на Съюза за 
засилване на икономическото, 
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социалното и териториалното 
сближаване.

Изменение 35

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, добавя стойност и 
допълва политиките на държавите 
членки на национално, регионално и 
местно равнище за гарантирането на 
равни възможности, равенство между 
половете, достъп до пазара на труда, 
справедливи условия на труд, социална 
закрила и приобщаване и високо 
равнище на закрила на човешкото 
здраве, както е посочено в 
Европейския стълб на социалните 
права.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при споделено управление по 
отношение на частта от помощта, която 
съответства на специфичните цели, 
посочени в член 4 („направление на 
ЕСФ+ при споделено управление“), и

а) при споделено управление, 
взимайки предвид регионалните 
органи, когато институционалната и 
правна рамка на държавата членка 
предвижда това, по отношение на 
частта от помощта, която съответства на 
специфичните цели, посочени в член 4 
(„направление на ЕСФ+ при споделено 
управление“), и

Изменение 37

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

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

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

Изменение 38

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 
висококачествена трудова заетост на 
всички лица, търсещи работа, 
включително на младите хора, във 
връзка с високата младежка 
безработица, маргинализираните 
групи или групите в неравностойно 
положение, хората с увреждания или 
живеещи в селски, планински и 
необлагодетелствани градски райони, 
хората, които са близо до пенсионна 
възраст, дългосрочно безработните, 
както и на неактивните лица, като се 
поощрява самостоятелната заетост, 
предприемачеството, в т.ч. 
развитието на МСП, придружено от 
специални програми за обучение, и 
социалната икономика, също и чрез 
обучение на място и стажове;

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка ii
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) модернизиране и интегриране 
на институциите и службите на пазара 
на труда на национално, регионално и 
местно равнище за оценяване и 
предвиждане на потребностите от 
умения с цел осигуряване на 
своевременна и съобразена с нуждите 
помощ, а също и за подпомагане на 
съответствието между търсенето и 
предлагането на пазара на труда, на 
преходите на пазара на труда през 
целия жизнен цикъл и на 
доброволната мобилност, 
включително на трансгранично 
равнище, като същевременно се 
подобрява качеството на работните 
места във всички аспекти;

Изменение 40

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 и стимулиране на 
равенството между половете, 
участието на жените на пазара на 
труда, също така за да им се даде 
възможност да натрупват права на 
пенсия, 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;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка iv
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iv) подобряване на качеството, 
ефективността, гъвкавостта и 
съответствието на системите за 
образование и обучение, включително 
неформалните, с нуждите на пазара на 
труда в подкрепа на придобиването на 
ключови умения, включително цифрови 
умения, за да не се изостава от 
променящото се общество, като 
същевременно се насърчава 
електронното приобщаване;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка v

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

v) насърчаване на равния достъп до 
и завършването на качествено и 
приобщаващо образование и обучение, 
като се обръща подходящо внимание 
на преждевременното напускане на 
училище, по-специално за 
маргинализираните групи и групите в 
неравностойно положение, за хората в 
градски, селски и отдалечени райони,
от образованието и грижите в ранна 
детска възраст през общото и 
професионалното образование и 
обучение до висшето образование, както 
и образованието и ученето в зряла 
възраст, включително улесняване на 
мобилността с учебна цел за всички и 
достъпността за хората с 
увреждания;

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка vi
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка vii

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

vii) поощряване на активното 
приобщаване с оглед на насърчаването 
на равните възможности и активното 
участие и по-добрата пригодност за 
работа и достъп до заетост за 
групите в неравностойно положение;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка viii

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

viii. насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
граждани на трети държави, 
включително мигранти и бежанци, 
ползващи се с международна закрила,
и на маргинализирани общности, като 
например ромите, и по-добра 
интеграция на мигрантите на пазара 
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на труда;

Изменение 46

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

xiа) повишаване на 
институционалния капацитет на 
публичните органи и 
заинтересованите лица и ефективна 
публична администрация;

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка xi б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

xiб) повишаване на социално-
икономическата интеграция на 
маргинализираните общности, 
мигрантите и групите в 
неравностойно положение чрез 
интегрирани мерки, включително 
жилищно настаняване и социални 
услуги;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По-интелигентна Европа чрез 
развиването на умения за интелигентна 
специализация, умения в сферата на 
ключовите базови технологии, 
промишления преход, секторно 
сътрудничество относно уменията и 
предприемачеството, обучението на 
изследователи, дейности за създаване на 

1. По-интелигентна Европа чрез 
развиването и непрекъснатото 
адаптиране на умения за интелигентна 
специализация в тясна връзка с 
развитието на новите технологии, 
умения в сферата на ключовите базови 
технологии, промишления преход, 
зелените работни места и 
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мрежи от контакти и партньорства 
между висшите учебни заведения, 
институциите за професионално 
образование и обучение (ПОО), 
научноизследователските и 
технологичните центрове и клъстерите, 
подкрепа за микропредприятията, 
малките и средните предприятия и 
социалната икономика.

устойчивото развитие, секторно 
сътрудничество относно уменията и 
предприемачеството, обучението на 
изследователи, наставници, 
преподаватели и инструктори, 
особено в областта на развитието на 
човешкия капитал и човешките 
ресурси, дейности за създаване на 
мрежи от контакти и партньорства 
между висшите учебни заведения, 
институциите за професионално 
образование и обучение (ПОО), 
научноизследователските и 
технологичните центрове и клъстерите, 
подкрепа за микропредприятията, 
малките и средните предприятия и 
социалната икономика и 
професионалните корпорации.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. По-екологична и 
нисковъглеродна Европа чрез 
подобряване на системите за 
образование и обучение в различните 
етапи на професионална дейност, 
необходими за повишаване на
осведомеността относно 
изменението на климата, адаптиране 
на уменията и квалификациите, 
повишаване на квалификацията на 
работещите и на търсещите работа
и създаване на нови зелени работни 
места в сектори, свързани с околната 
среда, климата и енергетиката,
кръговата икономика, както и 
биоикономиката.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – точка 2 a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Постигане на Европа, която е 
по-близо до гражданите, чрез 
намаляване на бедността и чрез 
мерки за социално приобщаване, като 
се вземат под внимание особеностите 
на градските, селските и 
крайбрежните райони с оглед на 
преодоляването на социално-
икономическите неравенства в 
градовете и регионите.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Средствата, налични за ЕСФ+, 
възлизат на 27,5% от средствата по 
цел „Инвестиции за работни места и 
растеж“ (т.е. 99 786 000 000 EUR по 
цени за 2018 г.), с изключение на 
сумите за здравеопазване, заетост и 
социални иновации.

Изменение 52

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 

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 
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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.

дискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, както и 
достъпност за хората с увреждания, 
през цялото време на тяхната 
подготовка, изпълнение, мониторинг и 
оценка.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки, също посредством 
своите управляващи органи на 
национално и регионално равнище,
съсредоточават средствата на ЕСФ+ при 
споделено управление върху 
интервенции за преодоляване на 
предизвикателствата, свързани с 
обхвата и мисията на ЕСФ+ и 
набелязани в техните регионални 
стратегии, национални програми за 
реформи, относими специфични за 
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предвид принципите и правата, 
определени в Европейския стълб на 
социалните права.

всяка държава препоръки, вземащи 
предвид набора от социални 
показатели в европейския семестър и
приети в съответствие с член 121, 
параграф 2 и член 148, параграф 4 от 
ДФЕС, при зачитане на принципите и 
правата, определени в Европейския 
стълб на социалните права, местните, 
регионалните и националните 
потребности от инвестиции и 
ангажираността с реформите на 
място.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки, посредством 
своите управляващи органи на 
национално и регионално равнище, и 
когато е необходимо, Комисията 
насърчават полезното взаимодействие и 
гарантират координацията, взаимното 
допълване и съгласуваността между 
ЕСФ+ и други фондове на Съюза, като 
например ЕСИ фондовете и по-
специално Европейския фонд за 
регионално развитие и Кохезионния 
фонд, както и програми и 
инструменти като „Еразъм“, 
„Хоризонт Европа“, фонд „Убежище и 
миграция“, 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, без да се 
засягат целите на ЕСП+, определени в 
членове 3 и 4. Държавите членки и 
когато е необходимо, Комисията 
оптимизират механизмите за 
координация, за да се избегне 
дублирането на усилия и да се осигури 
тясно сътрудничество между 
управляващите органи, отговарящи за 
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изпълнението, с цел осъществяването на
интегрирани подходи, съгласувани и 
рационализирани действия за подкрепа.

Изменение 56

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, като 
вземат предвид специфичните 
регионални особености, 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, заедно с 
достатъчна гъвкавост на равнище 
управляващи органи, за да се 
определят приоритетите и 
областите за инвестиции от ЕСФ+ в 
съответствие със специфичните 
местни/регионални 
предизвикателства, като се вземат 
предвид принципите и правата, 
посочени в Европейския стълб на 
социалните права, както и целта за 
подобряване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки разпределят 
най-малко 25 % от своите средства от 

3. Държавите членки разпределят 
най-малко 25% от своите средства от 
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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.

ЕСФ+ при споделено управление, по 
целесъобразност, за специфичните 
цели в областта на политиката на 
социално приобщаване, посочени в 
член 4, параграф 1, подточки vii) — xi), 
включително модернизирането на 
системите за социална закрила и
насърчаването на социално-
икономическата интеграция на 
гражданите на трети държави. 
Държавите членки могат да 
използват тези средства за справяне с 
предизвикателства, различни от 
безработицата, за да подкрепят 
мерки срещу бедността, които 
надхвърлят активните мерки на 
пазара на труда.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Обосновка

Минималната сума от 4% ще позволи също така да се поддържа нивото на 
наличните ресурси в рамките на настоящия Фонд за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) (4 млрд. евро между 2014 г. и 2020 г.). Държавите 
членки следва да имат свободата да решават дали искат да предоставят хранителни 
помощи, материални помощи или мерки за социално приобщаване на най-нуждаещите 
се в зависимост от техния национален контекст.

Изменение 59

Предложение за регламент
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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 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, схеми за чиракуване и прехода от 
училище към работа, 
предприемачество, възможности за 
повторно включване в системата на 
образованието или обучението и втори 
шанс за образование, със специално 
внимание към най-добрите практики 
в прилагането на схемите за гаранция за 
младежта на национално и регионално 
равнище.

Изменение 60

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 трайно безработните 
млади хора, като се съсредоточават 
върху тези в селските райони, за да се 
предотврати обезлюдяването, и 
въвеждат целеви мерки за осведомяване.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Управляващите органи на 
държавите членки, на национално и 
регионално равнище, гарантират, че 
участието на регионалните и 
местните органи, социалните и 
икономическите партньори, 
организациите на гражданското 
общество и бенефициерите на всички 
етапи от подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката по ЕСФ+ е гарантирано в
съответствие с принципите, 
установени в член 6 от Регламента за 
общоприложимите разпоредби, 
включително Европейския кодекс за 
поведение за партньорство (ЕКПП). 
Това се отнася за изпълнението на 
политиките в областта на заетостта, 
образованието и социалното 
приобщаване, подкрепяни от 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Подкрепата в съответствие с член 7, 
параграф 5 се програмира в рамките на 
специален приоритет и спомага за 
специфичната цел, посочена в член 4, 
параграф 1, подточка i).

Подкрепата в съответствие с член 7, 
параграф 5 се програмира в рамките на 
специален приоритет и спомага за 
специфичната цел, посочена в член 4, 
параграф 1, подточки i) и v).

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Действията за преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 
съответните специфични за всяка 
държава препоръки и в европейския 
семестър, както е посочено в член 7, 
параграф 2, се програмират в рамките на 
един или повече специални приоритета. 
Управляващите органи разполагат с 
достатъчна гъвкавост, за да 
определят приоритетите и 
областите за инвестициите на ЕСФ+ 
в съответствие със специфичните 
предизвикателства на местно или 
регионално равнище с оглед на 
годишния характер на специфичните 
за всяка държава препоръки и 
многогодишния характер на 
програмирането в рамките на ЕСФ+.
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Държавите членки осигуряват 
последователност, съгласуваност и 
взаимодействие на тези приоритети 
с Европейския стълб на социалните 
права, Парижкото споразумение и 
целите за устойчиво развитие. 
Управляващите органи разполагат с 
достатъчна гъвкавост, за да 
определят приоритетите и 
областите за инвестициите на ЕСФ+ 
в съответствие със специфичните 
предизвикателства на местно и 
регионално равнище.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а

Интегрирано териториално развитие

ЕСФ+ може да подпомага 
интегрираното териториално 
развитие в рамките на програмите по 
двете цели, посочени в член 4, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2018/xxxx [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби] в 
съответствие с разпоредбите на 
дял III, глава II от посочения 
регламент [новия Регламент за 
общоприложимите разпоредби]. 2.
Държавите членки осъществяват 
интегрирано териториално развитие, 
подкрепяно от ЕСФ+, изключително 
чрез формите, посочени в член [22] от 
Регламент (ЕС) 2018 / xxxx [нов РОР].

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 11 б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11б

Транснационално сътрудничество

Държавите членки могат да 
подпомагат действия за 
транснационално сътрудничество в 
рамките на специален приоритет. 
Действията за транснационално 
сътрудничество могат да бъдат 
програмирани в рамките на която и 
да е от специфичните цели, посочени 
в член 4, параграф 1, подточки i) – x). 
Максималният процент на 
съфинансиране за този приоритет 
може да бъде увеличен на 95% при 
разпределяне за тези приоритети на 
максимално 5% от националното 
финансиране по линия на ЕСФ+ при 
споделено управление.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Иновативни действия Иновативни действия и интегрирано 
териториално развитие

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Държавите членки подкрепят 
действията в областта на социалните 
иновации и социалните експерименти
или укрепват подходите „отдолу-
нагоре“, основани на партньорства с 
участието на публични органи, частния 
сектор и гражданското общество, като 
например местните групи за действие, 

(1) Посредством ЕСФ+, 
държавите членки подкрепят 
действията в областта на социалните 
иновации и експерименти, 
включително по-мащабното 
използване на иновативни подходи, 
изпробвани в малък мащаб, или 
укрепват подходите „отдолу-нагоре“, 
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които разработват и изпълняват 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие.

основани на партньорства с участието 
на публични органи, по-специално на 
местно и регионално равнище, частния 
сектор и гражданското общество, като 
например местните групи за действие, 
които разработват и изпълняват 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие, отчитащи местните 
характеристики.

Изменение 70

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, 
както и интегрирано териториално 
развитие могат да бъдат програмирани 
в рамките на всяка от специфичните 
цели, посочени в член 4, параграф 1, 
подточки i) — x).

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Всяка държава членка определя 
най-малко един приоритет за 
изпълнението на параграф 1 или 
параграф 2, или и за двата.
Максималният процент на 
съфинансиране за тези приоритети 
може да бъде увеличен на 95 % при 
разпределяне за тези приоритети на 
максимално 5 % от националното 
финансиране по линия на ЕСФ+ при 
споделено управление.

4. Най-малко 10% от средствата 
от ЕСФ+ на национално равнище се 
отпускат за изпълнението на параграф 
1 или параграф 2, или и на двата.

Изменение 72

Предложение за регламент
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Член 15 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Показателите, които се 
отнасят до отделни лица, трябва 
винаги да бъдат групирани по полов 
признак.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 20 — параграф 1 — буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) разходите за закупуване на храни 
и/или основно материално подпомагане, 
включително разходи за превоз на 
храните и/или основното материално 
подпомагане до бенефициерите, които 
доставят храните и/или основното 
материално подпомагане на крайните 
получатели;

a) разходите за закупуване на 
храни, насърчаване на местните 
покупки, и/или основно материално 
подпомагане, включително разходи за 
превоз на храните и/или основното 
материално подпомагане до 
бенефициерите, които доставят храните 
и/или основното материално 
подпомагане на крайните получатели;

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) разходите за съпътстващи мерки, 
предприети от бенефициерите или от 
тяхно име и декларирани от 
бенефициерите, които доставят храните 
и/или основното материално 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица, под формата на единна ставка в 
размер на 5 % от разходите, посочени в 
буква а); или 5 % от стойността на 
хранителните продукти, пласирани в 
съответствие с член 16 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013;

в) разходите за съпътстващи мерки, 
предприети от бенефициерите или от 
тяхно име и декларирани от 
бенефициерите, които доставят храните 
и/или основното материално 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица, под формата на единна ставка в 
размер на 5 % от разходите, посочени в 
буква а); или 5 % от стойността на 
хранителните продукти, пласирани в 
съответствие с член 16 от Регламент 
(ЕС) № 1308/2013; по-висок фиксиран 
процент може да бъде определен от 
управляващия орган, като се използва 
честен, справедлив и проверим метод 
за изчисление въз основа на: i) 
статистическа информация, друга 
обективна информация или 
експертна оценка; или ii) 
потвърдените исторически данни за 
отделните бенефициери.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) разходите за събирането, 
превоза, съхраняването и 
разпределянето на даренията от храни и 
пряко свързаните с тях дейности за 
повишаване на осведомеността;

г) разходите за събирането, 
превоза, съхраняването и 
разпределянето на даренията от храни и 
пряко свързаните с тях данни и 
дейности за повишаване на 
осведомеността;

Изменение 78

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, с акцент върху 
областите с недостиг на работна 
ръка, професии, държави, гранични 
региони или за определени групи (напр. 
уязвими лица);

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) подкрепа за развитието на 
пазарната екосистема, свързана с 
предоставянето на микрофинансиране за 
микропредприятия в етапа на 
стартиране и развитие, особено за тези, 
които наемат уязвими лица, и тези, 
стартирани от млади хора в 
селските райони, за да се 
предотврати обезлюдяването;
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Изменение 80

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изграждане на капацитет, и по-
специално:

в) интеграция и изграждане на 
капацитет, и по-специално:

Изменение 82

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) на администрациите на 
участващите държави, на институциите 
за социално осигуряване и на службите 
по заетостта, отговарящи за насърчаване 
на трудовата мобилност, на 
институциите за микрофинансиране и 
на институциите, предоставящи 
финансиране на социални предприятия, 

iii) на администрациите на 
участващите държави, по-специално на 
регионално и местно равнище, на 
институциите за социално осигуряване 
и на службите по заетостта, отговарящи 
за насърчаване на трудовата мобилност, 
на институциите за микрофинансиране 
и на институциите, предоставящи 
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или на другите участници в социалното 
инвестиране, както и свързване в мрежа;

финансиране на социални предприятия, 
или на другите участници в социалното 
инвестиране, както и свързване в мрежа;

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) засилване на готовността, 
управлението и реакцията при кризи в 
ЕС с цел защита на гражданите от 
трансгранични заплахи за здравето:

a) засилване на готовността, 
управлението и реакцията при кризи в 
ЕС, включително чрез съвместни 
екипи за трансгранично реагиране, с 
цел защита на гражданите от 
трансгранични заплахи за здравето.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) мерки за изграждане на 
капацитет във връзка с готовността, 
управлението и реакцията при кризи;

i) мерки за изграждане на 
капацитет във връзка с готовността, 
управлението и реакцията при кризи, 
като се вземат предвид евентуални 
събития, свързани с изменението на 
климата; 

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква а – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) поддръжка на капацитета на 
лабораториите;

iii) поддръжка на капацитета на 
лабораториите с цел бърза реакция на 
извънредни ситуации, когато е 
необходимо;

Изменения 86
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменения

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 и регионалните процеси 
на реформа за по-ефективни, достъпни и 
устойчиви системи на здравеопазване и 
за по-успешни насърчаване на здравето 
на национално, регионално и местно 
равнище и профилактика на 
заболяванията, с цел справяне по-
специално с набелязаните в рамките на 
европейския семестър 
предизвикателства;

Изменения 87

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

Текст, предложен от Комисията Изменения

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

iv) разработване и въвеждане на 
подходи в отговор на бъдещи 
национални и регионални
предизвикателства в здравната система,
с внимание към най-отдалечените 
региони;

Изменения 88

Предложение за регламент
Член 27 — параграф 2 — буква б — подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменения

i) трансгранично сътрудничество и 
партньорства, включително в 
трансгранични региони;

i) трансгранично сътрудничество и 
партньорства, включително в 
трансгранични и най-отдалечени
региони;

Изменение 89
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Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква б – подточка iii

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) дейности за готовност при 
здравна криза;

iii) дейности за готовност при 
здравна криза и разработване на 
отговори въз основа на евентуални 
сценарии;

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изграждане на капацитет, и по-
специално:

в) интеграция и изграждане на 
капацитет, и по-специално:

Изменение 91

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) чрез подкрепа за внедряване, 
експлоатация и поддръжка на ИТ 
инфраструктура за обмен на данни;

iii) чрез подкрепа за внедряване, 
експлоатация и поддръжка на ИТ 
инфраструктура за обмен на данни и 
осигуряване на защита на данните;

Изменение 92

Предложение за регламент
Приложение І - точка 1 - подточка 1б - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

деца, живеещи в институции и 
домове за сираци

Изменение 93

Предложение за регламент
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Приложение І - точка 1 - подточка 1б - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

данни относно прехода от грижа в 
институция към грижи, основани на 
семейството и общността

Изменение 94

Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

— брой на микро-, малките и 
средните предприятия, (включително 
кооперативните предприятия, 
социалните предприятия), получили 
подкрепа.

— брой на микро-, малките и 
средните предприятия, (включително 
кооперативните предприятия, 
социалните предприятия и други 
предприятия на социалната 
икономика, създадени съгласно 
специфичното законодателство на 
държавите членки), получили 
подкрепа.

Изменение 95

Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Общ показател за 
непосредствени резултати за 
предприятия:

- брой микро-, малки и средни 
предприятия (включително 
кооперативни предприятия и други 
предприятия на социалната 
икономика, създадени съгласно 
специфичното законодателство на 
държавите членки), които са 
започнали своята дейност след 
участието си в програмата.

Изменение 96
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Предложение за регламент
Приложение І – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) Общ показател за по-
дългосрочни резултати за 
предприятия:

- брой микро-, малки и средни 
предприятия (включително 
кооперации, социални предприятия и 
други предприятия на социалната 
икономика, създадени съгласно 
специфичното законодателство на 
държавите членки), които 
поддържат дейността си шест 
месеца след стартирането.
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