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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие със стратегия 
„Европа 2020“ програмата следва да 
бъде насочена към постигане на 
съгласуван подход за насърчаване на 
заетостта и борба със социалното 
изключване и бедността. Нейното 
изпълнение следва да бъде 
рационализирано и опростено, 
предимно чрез набор от общи 
разпоредби, включващи, inter allia, 
общите цели, типологията на 
действията, и мерките за мониторинг и 
оценка. Програмата също така следва 
да бъде насочена към големи проекти с 
очевидна добавена стойност за ЕС с цел 
достигане на критична маса и 
намаляване на административната 
тежест както за бенефициерите, така и 
за Комисията. Освен това трябва да се 
използват по-широко опростените 
варианти за разходите (еднократни суми 
или финансиране с единна ставка), по-
специално за прилагането на схемите за 
мобилност. Програмата следва да 
предлага „обслужване на едно гише“ за 
субектите, предоставящи 
микрофинансиране, като предоставя 
финансиране за микрокредити, 
изграждане на капацитет и техническа 
помощ. На последно място, 
програмата следва да предвижда 
гъвкавост по отношение на бюджета 
чрез създаването на резерв, който да 
бъде разпределян ежегодно, за да се 

(5) В съответствие със стратегия 
„Европа 2020“ програмата следва да 
бъде насочена към постигане на 
съгласуван подход за насърчаване на 
заетостта и борба със социалното 
изключване и бедността. Нейното 
изпълнение следва да бъде 
рационализирано и опростено, 
предимно чрез набор от общи 
разпоредби, включващи, inter alia, 
общите цели, типологията на 
действията, и мерките за мониторинг и 
оценка. Програмата следва да бъде 
насочена към големи проекти с явен 
характер на образци и добавена 
стойност за ЕС с цел достигане на 
критична маса и намаляване на 
административната тежест както за 
бенефициерите, така и за Комисията. 
Освен това трябва да се използват по-
широко опростените варианти за 
разходите (еднократни суми или 
финансиране с единна ставка), по-
специално за прилагането на схемите за 
мобилност. Програмата следва да 
предлага „обслужване на едно гише“ за 
субектите, предоставящи 
микрофинансиране, като предоставя 
финансиране за микрокредити, 
изграждане на капацитет и техническа 
помощ. В рамките на своя ограничен 
обхват програмата следва да предвижда 
гъвкавост по отношение на бюджета 
чрез създаването на резерв, който да 
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отговори на приоритетите на 
политиката.

бъде разпределян ежегодно, за да се 
отговори на приоритетите на 
политиката.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Като се имат предвид 
ограничените средства, които са на 
разположение на програмата, и 
предварителното разпределение на 
тези средства по различни оси, 
приоритет за финансиране следва да 
се дава на развитието на 
структурите с явен мултиплициращ 
ефект, които ще бъдат от полза за 
по-нататъшни дейности и 
инициативи. Също така следва да 
бъдат приложени подходящи мерки, 
за да се избегне всякаква възможност 
за припокриване и/или дублиране на 
финансирането с други фондове или 
програми, по-специално Европейския 
социален фонд.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Широките цели и голямото 
значение, което се придава на тази 
програма, са в противоречие с твърде 
ограничените средства, разпределени 
за нея, което потенциално би могло 
да разочарова заинтересованите лица 
в техните очаквания за програмата. 



AD\903388BG.doc 5/11 PE483.771v02-00

BG

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Би следвало обхватът на EURES да 
бъде разширен, за да включи 
разработването и подкрепата на целеви 
схеми за мобилност на равнището на 
Съюза с оглед заемане на свободни 
работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда. В
съответствие с член 47 от Договора 
схемата следва да улеснява мобилността 
сред младите работници.

(12) Би следвало обхватът на EURES да 
бъде разширен, за да включи 
разработването и подкрепата на целеви 
схеми за мобилност на равнището на 
Съюза с оглед заемане на свободни 
работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда. В 
съответствие с член 47 от Договора 
схемата следва да улеснява мобилността 
сред младите работници. За да се 
предостави възможност на EURES да 
постигне заложените в нея цели, би 
било желателно трите оси, които 
съставляват програмата, да запазят 
известна степен на финансова 
независимост.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Социалните предприятия са 
крайъгълен камък на европейската 
плуралистична социална пазарна 
икономика. Те могат да бъдат водеща 
сила на социалната промяна, като 
предлагат иновационни решения и по 
този начин дават ценен принос за 
постигането на целите на стратегия 
„Европа 2020“. С програмата следва да 
се подобри достъпът на социалните 
предприятия до финансиране и по този 
начин да се допринесе за подетата от 
Комисията инициатива за социално 
предприемачество.

(16) Социалните предприятия са 
крайъгълен камък на европейската 
плуралистична социална пазарна 
икономика. Те могат да бъдат водеща 
сила на социалната промяна, като 
предлагат иновационни решения и по 
този начин дават ценен принос за 
постигането на целите на стратегия 
„Европа 2020“. В рамките на 
ограничената финансова рамка с 
програмата следва да се подобри 
достъпът на социалните предприятия до 
финансиране и по този начин да се 
допринесе за подетата от Комисията 
инициатива за социално 
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предприемачество.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да използва 
бюджетните кредити, посочени в 
параграф 1, за финансиране на 
техническа и/или административна 
помощ, и по-специално свързана с 
одитиране, възлагане на преводи на 
външни изпълнители, заседания на 
експерти и информационни и 
комуникационни дейности, които са от 
взаимна полза на Комисията и 
бенефициерите.

3. Комисията може да използва до 3 % 
от бюджетните кредити, посочени в 
параграф 1, за финансиране на 
техническа и/или административна 
помощ, и по-специално свързана с 
одитиране, възлагане на преводи на 
външни изпълнители, заседания на 
експерти, сътрудничество с трети
държави и информационни и 
комуникационни дейности, които са от 
взаимна полза на Комисията и 
бенефициерите.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) мероприятия, конференции и 
семинари, организирани от 
председателството на Съвета;

б) мероприятия, конференции и 
семинари;

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 6 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Действия за насърчаване на 
мобилността на физическите лица в 

4. Финансово осъществими действия 
за насърчаване на мобилността на 
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Съюза, и по-специално разработването 
на многоезична цифрова платформа за 
компенсиране на предложенията и 
заявленията за работа, и на целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на конкретни 
групи работници като например 
младите хора.

физическите лица в Съюза, и по-
специално разработването на 
многоезична цифрова платформа за 
компенсиране на предложенията и 
заявленията за работа, и на целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на конкретни 
групи работници като например 
младите хора.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 6 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Подкрепа за микрофинансирането и 
социалните предприятия, по-специално 
чрез финансовите инструменти, 
предвидени в дял VIII на част първа 
от Регламент (ЕС) № ХХХ/2012 
[новият финансов регламент] за 
финансовите правила, приложими за 
годишния бюджет на Съюза, и 
безвъзмездни средства.

5. Подкрепа за микрофинансирането и 
социалните предприятия, по-специално 
чрез финансовите инструменти, 
предвидени в Регламент (ЕС) 
№ ХХХ/2012 [новият финансов 
регламент] за финансовите правила, 
приложими за годишния бюджет на 
Съюза, и безвъзмездни средства.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Еднократните суми, таблицата на 
единичните разходи и финансирането 
с единна ставка могат да се 
използват по отношение на подкрепата, 
предоставена на участниците в 
програмата, и по-специално по 
отношение на схемите за мобилност, 

В споразумението за отпускане на 
безвъзмездни средства се посочва коя 
част от финансовото участие на 
Съюза ще се основава на 
възстановяване на допустимите 
разходи и коя част ще се основава на 
единни ставки (включително по 
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посочени в член 6, параграф 4. отношение на единичните разходи) 
или на еднократни суми по отношение 
на подкрепата, предоставена на 
участниците в програмата, и по-
специално по отношение на схемите за 
мобилност, посочени в член 6, 
параграф 4.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията взема подходящи 
превантивни мерки, за да гарантира, че 
при изпълнението на финансирани по 
силата на настоящия регламент 
действия финансовите интереси на 
Съюза са защитени от измами, корупция 
и всякакви други незаконосъобразни 
дейности чрез извършване на 
ефективни проверки и, в случай че 
бъдат констатирани нередности, чрез 
възстановяване на погрешно 
изплатените суми, както и, когато е 
целесъобразно, чрез ефективни, 
съразмерни и възпиращи санкции в 
съответствие с член 325 от Договора, 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета от 18 декември 1995 г. относно 
защитата на финансовите интереси на 
Европейските общности и финансовия 
регламент.

1. Комисията взема подходящи 
превантивни мерки и извършва 
ефективни проверки, за да гарантира, 
че при изпълнението на финансирани по 
силата на настоящия регламент 
действия финансовите интереси на 
Съюза са защитени от измами, корупция 
и всякакви други незаконосъобразни 
дейности.

1а. В случай че бъдат констатирани 
нередности, погрешно изплатените суми 
се възстановяват преди всичко чрез 
компенсиране и когато е 
целесъобразно, чрез защита на 
финансовите интереси на Съюза в 
съответствие с член 325 от Договора, 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на 
Съвета от 18 декември 1995 г. относно 
защитата на финансовите интереси на 
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Европейските общности и финансовия 
регламент.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 1 и 2, в решенията, 
споразуменията и договорите, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия регламент, Комисията, 
включително OLAF, и Сметната палата 
изрично се упълномощават да 
извършват такива одити, проверки на 
място и контрол.

3. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 1 и 2, в решенията, 
споразуменията и договорите, 
произтичащи от прилагането на 
настоящия регламент, Комисията, 
включително OLAF, и Сметната палата 
изрично се упълномощават да 
извършват такива одити, проверки на 
място и контрол до четири години след 
окончателното плащане.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед редовното наблюдение на 
програмата и извършването на всякакви 
корекции, необходими за нейните 
приоритети на политиката или на 
финансирането, на всеки две години
Комисията изготвя доклади за 
наблюдение и ги изпраща до 
Европейския парламент и до Съвета. 
Посочените доклади обхващат 
резултатите от програмата и степента, в 
която въпросите за равенството между 
половете и борбата с дискриминацията, 
включително въпросите, свързани с 
достъпността, са засегнати в дейностите 
по програмата.

С оглед редовното наблюдение на 
програмата и извършването на всякакви 
корекции, необходими за нейните 
приоритети на политиката или на 
финансирането, Комисията изготвя 
годишни доклади за наблюдение и ги 
изпраща до Европейския парламент и до 
Съвета. Посочените доклади обхващат 
резултатите от програмата и степента, в 
която въпросите за равенството между 
половете и борбата с дискриминацията, 
включително въпросите, свързани с 
достъпността, са засегнати в дейностите 
по програмата.
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До края на 2017 г. се извършва 
междинна оценка на програмата с цел да 
се измери напредъкът към постигането 
на нейните цели, да се определи дали 
ресурсите са били използвани ефикасно 
и да се оцени нейната добавена 
стойност за Съюза.

1. До края на 2017 г. се извършва 
междинна оценка на програмата с цел да
се измери напредъкът към постигането 
на нейните цели, да се определи дали 
ресурсите са били използвани ефикасно 
и да се оцени нейната добавена 
стойност за Съюза. Резултатът от 
оценката може да бъде взет предвид 
при изготвянето на нови програми в 
областта на заетостта и 
социалните въпроси.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, предоставена в 
посочените годишни доклади за 
изпълнението, се включва в 
двугодишните доклади за наблюдение, 
предвидени в член 13. Посочените 
годишни доклади за наблюдение 
включват годишните доклади, 
предвидени в член 8, параграф 2 от 
Решение № 283/2010/ЕС.

2. Информацията, предоставена в 
посочените годишни доклади за 
изпълнението, се включва в годишните
доклади за наблюдение, предвидени в 
член 13. Посочените годишни доклади 
за наблюдение включват годишните 
доклади, предвидени в член 8, 
параграф 2 от Решение № 283/2010/ЕС.
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