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КРАТКА ОБОСНОВКА

В Европа близо 23 млн. души са безработни, а 30 млн. са застрашени от социално 
изключване. Ето защо, както се заявява в резолюцията на Европейския парламент от 8 
юни 2011 г., Европейският социален фонд (ЕСФ) трябва да играе основна роля при 
постигането на социалните цели и целите в областта на заетостта на стратегията 
„Европа 2020“ и да бъде третиран като политически приоритет и финансиран съобразно 
с това.

Финансовият пакет за ЕСФ за периода 2014-2020 г. не се споменава в предлагания 
регламент за ЕСФ, а в предлагания регламент за определяне на общоприложими 
разпоредби за всички фондове1. В член 84, параграф 3 от въпросния регламент се 
предвижда, че „във всяка държава членка поне 25 % от средствата от структурните 
фондове за по-слабо развитите региони, 40 % за регионите в преход и 52 % за по-силно 
развитите региони се предоставят на ЕСФ.” Като цяло, ако тези прагове не бъдат 
занижени, това ще се равнява на поне 84 млрд. евро (при съпоставими цени за 2011 г.) и 
ще съставлява минимален общ дял за ЕСФ в размер от 25 % от структурните и 
кохезионните фондове, взети заедно (съгласно изчислението, съдържащо се в 
съобщението на Комисията „Бюджет за стратегията „Европа 2020”)2. За сравнение, 
бюджетните кредити за ЕСФ през многогодишната финансова рамка за 2007-2013 г. 
възлизаха на 78 млрд. евро по цени за 2011 г., т.е. 22 % от наличните кохезионни и 
структурни фондове. Следователно предложението на Комисията относно ЕСФ, ако 
бъде одобрено, ще съставлява увеличение в относително изражение в сравнение с 
общия пакет на разположение за кохезионните и структурните фондове. Все пак трябва 
да се има предвид, че съгласно предложенията на ЕК общият пакет за кохезионните и 
структурните фондове ще бъде замразен като номинална величина на равнището на 
тавана за 2013 г. Докладчикът горещо приветства наличието на този минимален дял и 
счита, че той на всяка цена трябва да бъде запазен, защото, наред с другото, 
представлява и иновация в сравнение с настоящата МФР. Докладчикът също напомня 
убеждението, изразено от Европейския парламент в горепосочената му резолюция, че 
„за следващата МФР е необходимо увеличение на средствата в размер на поне 5 %” в 
сравнение с равнището от 2013 г., че „сумите, които са разпределени за нея за текущия 
програмен период, следва най-малко да бъдат запазени и през следващия период”, 
както и че ЕСФ трябва да се финансира като политически приоритет.

В член 84, параграфи 3 и 5 от проекта на регламент за общоприложимите разпоредби 
Комисията предлага също така да бъдат разпределени 2,5 млрд. евро за схемата за 
разпределяне на храна сред най-нуждаещите се лица. Това финансиране ще бъде 
приспаднато от националния пакет по ЕСФ за всяка държава членка. Въпреки това, при 
липсата на самостоятелно и подходящо правно основание, което точно да определя как 
би функционирала програмата и предвид последните заявления на Комисията, 
бъдещето на тази програма остава неясно.

В самия регламент за ЕСФ Комисията предлага да бъдат заделени 20 % от 
финансирането на ЕСФ за социално приобщаване, като се фокусира върху мерките за 
                                               
1 COM(2011)0615.
2 COM(2011)0500.
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борба с младежката безработица и интегрирането на конкретна подкрепа за 
равенството между половете и недискриминацията. В по-силно развитите региони 
държавите членки разпределят 80 % от отпуснатите по всяка оперативна програма 
средства между максимум четири тематични цели на ЕСФ, в регионите в преход 70 %, 
а в по-слабо развитите региони 60 %. Това концентриране по теми ще бъде в центъра на 
преговорите по Общата стратегическа рамка и договорите за партньорство, които ще 
бъдат договаряни с държавите членки. 

Що се отнася до другите разпоредби с отражение върху бюджета, докладчикът 
приветства усилията на Комисията за опростяване, и по-специално опростените 
варианти по отношение на финансирането чрез използване на еднократни суми и 
стандартни размери на единичните разходи. Докладчикът подчертава, че държавите 
членки също носят отговорност в тези усилия за опростяване. 

Надеждното финансово управление и прозрачността също са от ключово значение. 
Следователно докладчикът предлага включването на повече позовавания на 
разпоредбите на Финансовия регламент, който понастоящем е в процес на обсъждане, и 
призовава за по-прозрачни и обективни показатели за изпълнение и резултати. 

Докладчикът също така настоява за необходимостта от подобряване на координацията 
и взаимодействието между ЕСФ и други програми и по-специално предложената 
програма за социална промяна и социални иновации, Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията и предложената програма „Еразъм за всички“. 
Необходими са точни цели, за да може да се определи коя програма по кой инструмент 
да се финансира. По-специално докладчикът предлага по-точно определение на целта 
на ЕСФ за „активно приобщаване“ и изясняване на отношението между ЕСФ и 
програмата за социална промяна и социални иновации. Всъщност и двата инструмента 
са предназначени да бъдат използвани в подкрепа на т.нар. „социални иновации“ и 
Европейските служби по заетостта (EURES), но при различни правила за управление и 
следователно на различни равнища. Въпреки че EURES ще се финансира предимно по 
Програмата за социална промяна и социални иновации, Комисията предлага 
дейностите на EURES във връзка с наемането на работа и свързаните с това услуги по 
информиране, консултиране и ориентиране да се финансират на национално и 
трансгранично равнище. Проектите за „социални иновации“ биха могли да се 
финансират пряко от Европейската комисията по оста „Прогрес“ на Програмата за 
социална промяна и социални иновации и впоследствие да се развиват и разширяват 
чрез ЕСФ със съфинансиране от държавите членки. ЕСФ може също пряко да 
насърчава „социалните иновации“ в рамките на своето приложно поле. По същия начин 
инфраструктурите за учене през целия живот следва да се финансират по ЕСФ, докато 
дейностите, свързани с учене през целия живот, следва да се финансират по 
предложената многогодишна програма „Еразъм за всички“. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да 
включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1a. припомня своята резолюция от 8 
юни 2011 г. относно „Инвестиране в 
бъдещето: нова Многогодишна 
финансова рамка (МФР) за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“1; отново 
заявява, че са необходими достатъчно 
допълнителни средства в следващата 
МФР, за да може Съюзът да следва 
приоритетите на съществуващите 
си политики и същевременно да 
изпълнява новите задачи, предвидени 
в Договора от Лисабон, както и да 
реагира на непредвидени събития; 
изтъква, че дори при увеличение на 
средствата за следващата МФР с 
най-малко 5 % спрямо равнището от 
2013 г., ще може да бъде направен 
само ограничен принос за 
постигането на договорените цели на 
Съюза и поетите от него 
ангажименти, както и на принципа 
за солидарност на Съюза; призовава 
Съвета, в случай че той не споделя 
този подход, да определи ясно кои от 
неговите политически приоритети 
или проекти биха могли да бъдат 
изцяло спрени, въпреки доказаната им 
добавена стойност за Европа;

_______________
1Приети текстове, P7_TA(2011)0266.
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Изменение 2

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция Изменение

1б. припомня своята позиция, 
изразена по-специално в резолюцията 
му от 7 юни 2011 г.1, в подкрепа на 
продължаването на схемата за 
раздаване на храна за най-
нуждаещите се лица в Съюза в 
рамките на следващия многогодишен 
финансов период; призовава 
настоятелно Комисията да 
предложи най-подходящото правно 
основание; подчертава все пак, че 
целите на ЕСФ и на програмата за 
най-нуждаещите се лица не съвпадат 
изцяло;
_______________
1Приети текстове, P7_TA(2011)0338.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 
активно приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да подкрепя 
създаването на устойчиви работни 
места, да насърчава образованието и 
обучението през целия живот и да 
разработва политики за активно 
приобщаване, да се бори срещу 
бедността и социалното изключване
в съответствие с член 9 от Договора, 
както и с поверените му с член 162 от 
Договора задачи, като по този начин 
допринася за икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в съответствие с член 174 от 
Договора. В съответствие с член 9 от 
Договора ЕСФ следва да вземе предвид 
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постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

изискванията, свързани с насърчаването 
на висока степен на заетост, 
осигуряването на адекватна социална 
закрила, борбата срещу бедността и
социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) В своята резолюция от 8 юни 
2011 г. относно „Инвестиране в 
бъдещето: нова многогодишна 
финансова рамка за 
конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа“, Европейският 
парламент посочва, че „едно от 
големите предизвикателства пред 
Европейския съюз е поддържането на 
неговата конкурентоспособност, 
увеличаването на растежа, борбата с 
високата безработица, 
съсредоточаването върху правилното 
функциониране на пазарите на труда 
и върху социалните условия за 
подобряване на резултатите в 
областта на заетостта, насърчаване 
на достойния труд, гарантиране на 
правата на работниците в цяла 
Европа, както и подобряване на 
условията на труд и намаляване на 
бедността”;



PE487.777v03-00 8/24 AD\906328BG.doc

BG

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) В същата резолюция 
Европейският парламент подчерта 
„фундаменталната роля на 
Европейския социален фонд (ЕСФ) 
при постигането на социалните цели 
и целите в областта на заетостта 
на стратегията „Европа 2020“”, 
заявявайки, че „счита, че ЕСФ следва 
да бъде третиран като политически 
приоритет и да бъде финансиран 
съобразно с това”, като се застъпва 
„за по-стратегическо използване на 
ЕСФ за насърчаване на равенството 
между жените и мъжете, достъпа до 
пазара на труда и повторната 
интеграция в него, за борба с 
безработицата, бедността, 
социалната изолация, както и с 
всички форми на дискриминация.”;

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3в) По време на  многогодишната 
финансова рамка за 2007-2013 г. 
Европейският социален фонд 
разполагаше със 78 млрд. евро (цени за 
2011 г.). В своето съобщение, 
озаглавено  „Бюджет за Европа 2020 
г.”1 Комисията предлага за 
многогодишната финансова рамка 
минимален общ дял за ЕСФ в размер 
от 25% от общия бюджет за 
кохезионните и структурните 
фондове (т.е. поне 84 млрд. евро по 
цени от 2011 г.). Съществуването на 
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множество инструменти за пазара 
на труда зависи от Европейския 
социален фонд. Ако държавите 
членки продължат своя призив за 
допълнителни икономии в общия 
бюджет на Европейския съюз, 
инструментите за пазара на труда в 
целия Европейски съюз ще бъдат 
отслабени, като по този начин ще 
стане невъзможно намаляването на 
дела на безработните.
______________
1 COM(2011)0500 окончателен.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да 
предоставя подкрепа на Европейските 

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни и демографски
предизвикателства, произтичащи от 
глобализацията на икономиката, 
технологичното развитие и все по-
застаряващата работна ръка, както и все 
по-големия недостиг на умения и 
работна ръка в някои сектори и региони. 
Тези процеси бяха изострени от 
настъпилата неотдавна икономическа и 
финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване и създаване
на заетостта и подкрепа на мобилността 
на работната сила, инвестиране в 
образование, придобиване на умения и 
обучение през целия живот, 
насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността. Като 
насърчава по-доброто функциониране 
на трудовите пазари чрез засилване на 
транснационалната географска 
мобилност на работниците, ЕСФ следва 
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служби по заетостта (дейности на 
EURES) във връзка с наемането на 
работа и свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта 
(дейности на EURES) във връзка с 
наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище. Европейската 
комисия следва систематично да 
осъществява мониторинг върху 
дейностите на EURES и да публикува 
резултатите.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието и 
конкурентоспособността на 
европейските малки и средни 
предприятия и да се гарантира, че чрез 
придобиване на подходящи умения и 
чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да се адаптират към 
новите предизвикателства като 
преминаването към икономика, 
основана на знанието, стратегията в 
областта на цифровите технологии и 
прехода към икономика с ниски емисии 
на въглероден двуокис и с по-висока 
енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и устойчивия 
транспорт, с оглед на намерението на 
Съюза да увеличи дела на бюджета на 
ЕС, свързан с интегрирането на 

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието, 
конкурентоспособността и мобилността 
на европейските малки и средни 
предприятия и да се гарантира, че чрез 
придобиване на подходящи умения и 
чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да се адаптират към 
променящите се икономически и 
социални условия, както и към новите 
предизвикателства като преминаването 
към икономика, основана на знанието, 
стратегията в областта на цифровите 
технологии и прехода към икономика с 
ниски емисии на въглероден двуокис и с 
по-висока енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и устойчивия 
транспорт, с оглед на намерението на 
Съюза да увеличи дела на бюджета на 
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въпросите относно климата на поне 20 
%, с принос от различни области на 
политиката.

ЕС, свързан с интегрирането на 
въпросите относно климата на поне 
20 %, с принос от различни области на 
политиката.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства. В 
зависимост от нивото на развитие на 
получаващите подкрепа региони 
изборът и броят на инвестиционните 
приоритети, които ще получат подкрепа 
по линия на ЕСФ, следва също да бъдат 
ограничени.

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз и върху подкрепата 
за държавите членки при 
прилагането на техните национални 
програми за реформи. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
активна подкрепа за борба срещу 
социалното изключване и бедността 
чрез заделяне на минимален размер 
специално предназначени за това 
средства. В зависимост от нивото на 
развитие на получаващите подкрепа 
региони изборът и броят на 
инвестиционните приоритети, които ще 
получат подкрепа по линия на ЕСФ, 
следва също да бъдат ограничени.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се гарантира по-точен 
мониторинг и по-добра оценка на 
постигнатите на европейско равнище 
резултати чрез действията, подкрепяни 
по линия на ЕСФ, следва да бъде 
установен общ набор от показатели за 

(8) С цел да се гарантира по-точен 
мониторинг и по-добра оценка на 
постигнатите на европейско равнище 
резултати чрез действията, подкрепяни 
по линия на ЕСФ, следва да бъде 
установен общ набор от прозрачни и 
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изпълнение и резултати. обективни показатели за изпълнение и 
резултати.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Отчитайки факта, че за да се 
гарантира заетост и социално 
приобщаване, е необходим интегриран 
и всеобхватен подход, ЕСФ следва да 
подкрепя създаването на 
междусекторни партньорства на 
териториална основа и техните 
програми.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че изпълнението 
на приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
допринася за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
в съответствие с член 8 от Договора. 
Данните от проведените оценки 
показват, че е важно социалният аспект 
на пола да бъде вземан предвид на всяко 
едно равнище на програмите, като 
същевременно се гарантира 
предприемането на конкретни действия 
за насърчаване на равенството между 
половете.

(10) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че изпълнението 
на приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
допринася за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
в съответствие с член 8 от Договора. 
Данните от проведените оценки 
показват, че е важно социалният аспект 
на пола да бъде вземан предвид на всяко 
едно равнище на програмите по 
последователен и надежден начин, 
включително при тяхната 
подготовка, прилагане, мониторинг и 
оценка, като същевременно се 
гарантира предприемането на конкретни 
действия за насърчаване на равенството 
между половете.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Като се има предвид, че 
обхватът на тази програма отчасти 
се припокрива с обхвата на 
програмата за социална промяна и 
социални иновации, следва да бъдат 
установени мерки за избягване на 
двойно финансиране на едни и същи 
дейности и инициативи. Освен това, 
тъй като провежданите заедно с 
ЕСФ дейности при поделено 
управление отчасти се припокриват с 
дейностите по програмата за 
социална промяна и социални 
иновации, която е поставена под 
пряко управление, следва да бъдат 
установени мерки за избягване на 
повторно или двойно финансиране на 
дейности под различни методи на 
управление.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Следва да се използват 
взаимодействията между 
Европейския социален фонд, 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство. Освен това Европейският 
социален фонд, Европейският фонд за 
приспособяване към глобализацията и 
многогодишната Програма за 
социална промяна и социални 
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иновации следва да имат съгласувана 
структура, за да се увеличи 
съответната им ефективност, да се 
подобри координацията им и да се 
избегне двойно финансиране.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За опростяване на използването на 
ЕСФ и намаляване на риска от грешки и 
предвид специфичността на операциите, 
подкрепяни от ЕСФ, е целесъобразно да 
се определят разпоредби, които 
допълват разпоредбите в членове 57 и 
58 от Регламент (ЕС) № […]. 

(16) За опростяване на използването на 
ЕСФ и намаляване на риска от грешки и 
предвид специфичността на операциите, 
подкрепяни от ЕСФ, е целесъобразно да 
се определят разпоредби, които 
допълват разпоредбите в членове 57 и 
58 от Регламент (ЕС) № […].
Подобряването на изпълнението и 
повишаването на качеството на 
разходите следва да представлява 
ръководен принцип за постигането на 
целите на програмата, гарантирайки 
оптималното използване на 
финансовите средства; 

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Важно е да се осигури надеждно 
финансово управление на програмата 
и нейното изпълнение по възможно 
най-ефективния и удобен за 
ползвателите начин, като 
същевременно се осигури правна 
сигурност и достъпност на 
инструмента за всички участници. 
Тъй като дейностите по ЕСФ се 
управляват съвместно, държавите 
членки следва да се въздържат от 
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добавяне на допълнителни правила, 
които усложняват използването на 
средствата от бенефициента.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16б) Използването на еднократни 
суми и стандартни размери на 
единичните разходи, както се 
предвижда в членове 116 и 116а от 
Финансовия регламент следва да 
доведе до опростяване за 
бенефициента и намаляване на 
административната тежест за 
всички партньори в рамките на ЕСФ; 
Евентуални остатъци от 
еднократните суми остават при 
партньора по проекта.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа например за студенти, за 
създаване на работни места, мобилност
на работниците, социално приобщаване 
и социално предприемачество.

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа за трудова реализация, 
особено сред младите хора, създаване 
на работни места, мобилност на 
работниците, социално приобщаване и 
социално предприемачество.
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Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Правомощието за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията за определянето на 
стандартните размери на единичните 
разходи и еднократните суми и на 
максималния им размер в зависимост от 
различните видове операции, както и за 
определяне на специфичните правила и 
условия относно гаранциите, основани 
на политиката. От основно значение е 
Комисията да провежда целесъобразни 
консултации при подготвителната си 
работа, включително на експертно ниво. 
При подготовката и разработването на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременното, 
своевременно и осъществявано по 
подходящ начин предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

(18) Правомощието за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията за определянето, съгласно 
съответните разпоредби от 
Финансовия регламент, на 
стандартните размери на единичните 
разходи и еднократните суми и на 
максималния им размер в зависимост от 
различните видове операции, както и за 
определяне на специфичните правила и 
условия относно гаранциите, основани 
на политиката. От основно значение е 
Комисията да провежда целесъобразни 
консултации при подготвителната си 
работа, включително на експертно ниво. 
При подготовката и разработването на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременното, 
своевременно и осъществявано по 
подходящ начин предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) ЕСФ следва да добавя реална 
стойност към политиките на 
държавите членки и затова неговото 
разпределяне не следва да бъде 
автоматично свързано с 
макроикономическите резултати на 
дадена държава членка. 
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Обосновка

Налагането на допълнителни наказания би могло да изостри проблемите на 
страните, които вече са изправени пред макроикономически трудности. По-скоро 
бюджетът на ЕСФ не следва да се увеличава, а да се насочи към подпомагане на 
държавите членки в създаването на растеж и трудова заетост.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, младите и 
нискоквалифицирани работници,
хората с увреждания, мигрантите, 
етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

i) достъп до заетост и до службите по 
заетостта за търсещите работа и 
неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка vii a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viia) подкрепа на трудовата заетост 
на лица в неравностойно положение 
на пазара на труда, по-специално лица 
с увреждания;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка iii a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) обучение на основни умения, по-
специално предприемачество и 
повишаване на възможностите за 
трудова реализация;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на социалното
приобщаване и борба с бедността чрез:

в) насърчаване на активното социално
приобщаване и борба с бедността чрез:

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1, буква в) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) активно приобщаване; i) Активно приобщаване чрез:

- интегрирани подходи за активно 
приобщаване, в частност за 
подобряване на възможностите за 
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заетост за хора в активна възраст, 
които подкрепят холистични, 
съобразени с индивидуалните нужди 
пътища към приобщаване, качество 
на работата и социално участие, 
включват социални мерки и мерки за 
интегриране и реинтегриране в 
общността и гарантират достъп до 
качествени услуги и приобщаващи 
пазари на труда.
- интегриране на основан на жизнения 
цикъл подход с цел осигуряване на 
цялостна подкрепа за намаляване на 
бедността и социалното изключване 
на деца и по-възрастни хора.

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) интеграция на маргинализирани 
общности като ромите;

ii) интеграция на маргинализирани 
общности;

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) повишаване на достъпа до услуги, 
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително здравни 
и социални услуги от общ интерес;

iv) подобряване на достъпа до услуги, 
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително услуги в 
областта на заетостта, 
образованието, здравни и социални 
услуги от общ интерес;
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. в vi) стратегии за водено от 
общностите местно развитие;

1. в vi) стратегии за водено от 
общностите местно развитие, както са 
определени в член 28 от Регламента 
за общоприложимите разпоредби;

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 
националните програми за реформа и в 
съответните препоръки на Съвета, 
изготвени съгласно член 148, параграф 4 
от Договора, с цел да се допринесе за 
постигане на водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“, 
свързани със заетостта, образованието и 
намаляването на бедността.

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани от 
техните региони и поднационални 
органи, в националните програми за 
реформа и в съответните препоръки на 
Съвета, изготвени съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора, с цел да се 
допринесе за постигане на водещите 
количествени цели на стратегията 
„Европа 2020“, свързани със заетостта, 
образованието,намаляването на 
бедността и изпълнението на мисията 
на ЕСФ, така, както е определена в 
член 2.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
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„Насърчаване на социалното
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].

„Насърчаване на активно социално
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки прилагат 
тематичната концентрация в 
съответствие с посочените по-долу 
условия:

3. Държавите членки и регионалните 
органи прилагат тематичната 
концентрация в съответствие с 
посочените по-долу условия:

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Отнасящите се до тематичната 
концентрация разпоредби не касаят 
средствата в рамките на конкретна 
приоритетна ос, които са изцяло 
предназначени за иновативни или 
наднационални мерки. 

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, буква 

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното и социално-културното 
приобщаване, равенството между 
половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
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a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

определен в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ може да предоставя подкрепа за 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие, както е посочено в 
член 28 от Регламент (ЕС) № […], 
териториални пактове и местни 
инициативи за заетост, образование и 
социално приобщаване, както и за 
интегрирани териториални инвестиции 
(ITI), както е посочено в член 99 от 
Регламент (ЕС) № […].

1. ЕСФ предоставя подкрепа за 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие съгласно посоченото в 
член 28 от Регламент (ЕС) № […], 
териториални пактове и местни 
инициативи, като например социално-
културни инициативи, за заетост, 
включително заетост сред младите 
хора, образование и социално 
приобщаване, както и за интегрирани 
териториални инвестиции (ITI) съгласно 
посоченото в член 99 от Регламент (ЕС) 
№ […].

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение на интервенциите по 
линия на ЕФРР, посочени в член 7 от 
Регламент (ЕС) № [ЕФРР], ЕСФ може 
да предоставя подкрепа за устойчиво 
градско развитие чрез стратегии, в 
които се определят интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните и социалните 
предизвикателства пред районите на 
градовете, включени в договора за 

2. В допълнение на интервенциите по 
линия на ЕФРР, посочени в член 7 от 
Регламент (ЕС) № [ЕФРР], ЕСФ може 
да предоставя подкрепа за устойчиво 
градско развитие чрез стратегии, в 
които се определят интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните и социалните 
предизвикателства пред районите на 
градовете, включени в договора за 
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партньорство. партньорство. Тези интервенции се 
координират между различните 
инструменти и програми, за да се 
избегне двойно финансиране.

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 32 от 
Регламент (ЕС) № […] ЕСФ може да 
подкрепя действия и политики, 
попадащи в неговия обхват, чрез 
финансови инструменти като схеми за 
споделяне на риска, капиталови и 
дългови инструменти, гаранционни 
фондове, холдингови фондове и 
кредитни фондове.

1. В съответствие с член 32 от 
Регламент (ЕС) № […] ЕСФ може да 
подкрепя действия и политики, 
попадащи в неговия обхват, чрез 
финансови инструменти като схеми за 
споделяне на риска, капиталови и 
дългови инструменти, гаранционни 
фондове, холдингови фондове, кредитни 
фондове, микрокредити и 
инструменти.

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕСФ може да бъде използван за 
подобряване на достъпа до 
капиталовите пазари за публичните и 
частните организации на национално и
регионално равнище, осъществяващи 
дейности и политики в обхвата на ЕСФ 
и на оперативната програма, 
посредством предоставяне на „гаранции 
на ЕСФ, основани на политиката“ след 
одобрение от Комисията.

ЕСФ може да бъде използван за 
подобряване на достъпа до 
капиталовите пазари за публичните и 
частните организации на национално, 
регионално и местно равнище, 
осъществяващи дейности, по-специално 
микрокредити и инструменти, и
политики в обхвата на ЕСФ и на 
оперативната програма, посредством 
предоставяне на „гаранции на ЕСФ, 
основани на политиката“ след 
одобрение от Комисията.
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