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КРАТКА ОБОСНОВКА

Регламентът на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален 
фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 установява рамката, в която се вписва 
дейността на Европейския социален фонд (ЕСФ), в която се предвижда концентриране 
на финансирането върху ограничен брой цели, свързани със стратегията „Европа 2020“. 
Тази стратегия насърчава седем водещи инициативи, сред които стратегията „Нови 
умения за работни места“, „Младежта в движение“, „Европейска платформа срещу 
бедността и социалното изключване“ и програмата в областта на цифровите 
технологии. 

Това е рамката, в която приоритетите за разпределяне на средствата трябва да бъдат 
включени и разгърнати.

Стратегията за нови умения и за работни места акцентира върху предотвратяването на 
ранното напускане на училище и върху необходимостта държавите членки да предлагат 
алтернативно обучение и стажове. Тя подчертава също така значението на обучението 
и на развиването на умения, които гарантират по-добри перспективи за работа през 
целия живот, а в доклада на Европейския парламент 2011/2067 (INI) се настоява за 
мобилизирането на ЕСФ във връзка с тези приоритети. 

„Младежта в движение“ има за цел намаляването на преждевременното напускане на 
училище от 15 % на 10 % и увеличаването на процента на завършилите висше 
образование от 31 % на 40 % до 2020 г. Тя акцентира върху нивото на квалификация на 
студентите, както и на младежите, които преминават курс на обучение. В доклада на 
Европейския парламент 2010/2307(INI) се препоръчва ЕСФ да разреши финансирането 
на всеобхватни мерки, включващи няколко измерения като заетостта, мобилността, 
социалното приобщаване и културните дейности.

Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване насърчава 
иновациите и социалните експерименти под различните им форми през целия жизнен 
цикъл. В своя доклад 2011/2052(INI) Европейският парламент препоръчва ЕСФ да 
допринесе за тази водеща инициатива и изисква от Комисията „засилване на участието 
на организираното гражданско общество и на всички съответни заинтересовани страни 
(...) в изработването на европейска стратегия”1. 

Програмата в областта на цифровите технологии има за цел намаляване на половина на 
липсата на цифрови компетенции и умения до 2015 г. и препоръчва обучение в 
областта на ИКТ за възрастни. Тя предвижда план за действие за ограмотяване и 
конкретни действия за обучение с оглед придобиването на компетенции в цифровата 
сфера за групите, застрашени от изолация.

В настоящото становище се цели поставянето на ударение върху най-пренебрегваните 
аспекти на ЕСФ като гражданското участие, културното измерение, обучението и 
спорта.

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-
0370+0+DOC+XML+V0//BG 
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Младеж

Предложението за регламент включва намаляване на преждевременното напускане на 
училище и насърчаването на равен достъп до качествено предучилищно, основно и 
средно образование, като се подчертава също важността на борбата с безработицата 
сред младите хора. В него следователно трябва да се акцентира върху вземането 
предвид на проблемите на това поколение, което се намира в епицентъра на кризата, 
като то ясно трябва да бъде упоменато като получател на финансиране, като 
същевременно се финансират и действия, улесняващи участието му в обществото.

Културно измерение

Съветът, в своите „заключения относно културните и творческите компетентности и 
тяхната роля при изграждането на интелектуалния капитал на Европа“, приканва 
държавите членки „ с готовност да приемат приноса от културните и творческите 
компетентности като основа за трайни работни места и социални иновации, за да 
използват пълноценно възможностите, предлагани в рамките на (...) Европейския 
социален фонд“1. 
През същата година Европейският парламент, в своята резолюция относно потенциала 
на културните и творческите индустрии „призовава Комисията да насърчава съвместни 
научни изследвания и програми за партньорство между културните и творческите 
индустрии и сектора на образованието и обучението, включително продължаващото 
професионално обучение, за да се дадат на гражданите креативни и междукултурни 
компетентности, да се улесни прилагането на нови техники и нови творчески 
инструменти в учебния сектор, да се насърчава обучението през целия живот, по-
специално чрез Европейския социален фонд, предвид множеството технологични 
промени в този сектор“. 

В рамките на настоящата политика на сближаване обаче приносът на културата към 
развитието на местно и регионално равнище присъства единствено по отношение на 
културното наследство и туризма. Предложението на Комисията за структурните 
фондове за 2014–2020 г. не разглежда културата в по-широк план.
При все това, културата е неразривно свързана с образованието, социалното 
приобщаване и иновациите, а оттам и със стратегията „Европа 2020“. Многостранният 
принос на културата, образованието и обучението чрез развиването на компетенции и 
умения, към икономическото развитие, благодарение на културните и творческите 
индустрии и към социалното приобщаване, благодарение на превантивното им 
действие при маргинализираните общности, оправдава мястото в предвижданите мерки 
на проекти с предимно културно измерение.

Спорт

ЕСФ би трябвало да отдели място за спорта като инструмент, който благоприятства 
социалното приобщаване, интеграцията и равенството на възможностите. 

                                               
1 Заключения на Съвета относно културните и творческите компетентности и тяхната роля при 
изграждането на интелектуалния капитал на Европа (ОВ C 372, 20.12.2011 г., стр. 19.).
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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

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 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.

(4) Съюзът 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
уязвимите социални групи. 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, подкрепа и насърчаване
на предприемачеството, особено сред 
младите хора, 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 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.
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Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В допълнение към тези приоритети, 
в по-слабо развитите региони и държави 
членки и с оглед повишаване на 
икономическия растеж и възможностите 
за заетост следва да бъде подобрена 
ефикасността на публичната 
администрация и засилен 
институционалният капацитет на 
заинтересованите страни, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието и социалната 
сфера.

(5) В допълнение към тези приоритети, 
в по-слабо развитите региони и държави 
членки и с оглед повишаване на 
икономическия растеж, гражданското 
участие и възможностите за заетост за 
всички следва да бъде подобрена 
ефикасността на публичната 
администрация, включително на 
електронното управление, и засилен 
институционалният капацитет на 
заинтересованите страни, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието и социалната 
сфера.

Изменение 3
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 

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя текущото 
развитие и конкурентоспособността на 
европейските микропредприятия и
малки и средни предприятия, 
включително предприятията в 
областта на културата и 
творчеството, и да се гарантира, че 
чрез придобиване на подходящи умения 
и чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да посрещнат
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 
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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 
въпросите относно климата на поне 20 
%, с принос от различни области на 
политиката.

следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да включва 
приноса на културните и 
творческите умения, които 
улесняват достъпа до достоен труд, и 
следва да подкрепя прехода на
работещите 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 
въпросите относно климата на поне 20 
%, с принос от различни области на 
политиката.

Изменение 4

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. 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 и да 
цели намаляването на социалните 
различия. 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 5
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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 
изпълнение и резултати.

(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 
изпълнение и резултати, който да 
взема предвид качествените аспекти, 
като например продължителния 
характер на финансираните проекти 
и ползотворните последици по 
отношение на създаването на 
работни места или приобщаването.

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Осъществяването на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, по 
ефикасен и ефективен начин зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално социалните партньори и 
неправителствените организации.
Следователно е необходимо държавите 
членки да насърчават участието на 
социалните партньори и на 
неправителствените организации в 
изпълнението на дейностите на ЕСФ.

(9) Осъществяването на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, по 
ефикасен и ефективен начин зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално социалните партньори, 
местните органи и 
неправителствените организации.
Следователно е необходимо държавите 
членки да насърчават активното 
участие на социалните партньори, 
местните органи и на 
неправителствените организации в 
изпълнението на дейностите на ЕСФ.

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Подкрепата за социалните 
иновации е изключително важна с 
оглед на това политиките да 
отговорят по-добре на социалните 
промени, както и за насърчаване и 
подкрепа на иновативните социални 
предприятия. По-специално 
изпитването и оценяването на 
иновативните решения преди по-
широкото им прилагане е от основно 
значение за подобряване на 
ефикасността на политиките и 
следователно е аргумент за 
предоставяне на специфична подкрепа 
от ЕСФ за тази цел.

(12) Следва да се оказва подкрепа за 
социалните иновации посредством
насърчаване и подкрепа на 
иновативните социални и културни
предприятия, които поради самата си 
природа и с оглед на своя потенциал 
за трайна заетост допринасят за 
социалното и икономическото 
развитие. По-специално изпитването и 
оценяването на иновативните решения е 
от изключителна важност за 
подобряване на ефикасността на 
политиките и следователно е аргумент 
за предоставяне на специфична 
подкрепа от ЕСФ за тази цел.

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За изпълнението на стратегията
„Европа 2020“ и на нейните водещи 
количествени цели е необходимо 
мобилизиране на регионалните и 
местните заинтересовани страни.
Териториалните пактове, местните 
инициативи за заетост и социално 
приобщаване, стратегиите за водено от 
общностите местно развитие и 
стратегиите за устойчиво развитие на 
градовете могат да бъдат използвани и 
да получат подкрепа с цел в 
изпълнението на програмите да се 
включат по-активно регионалните и 
местните органи, градовете, социалните 
партньори и неправителствените 
организации.

(14) За изпълнението на стратегията
„Европа 2020“ и на нейните водещи 
количествени цели е необходимо 
мобилизиране на регионалните и 
местните заинтересовани страни.
Териториалните пактове, местните 
инициативи за заетост и социално 
приобщаване, гражданското участие, 
стратегиите за водено от общностите 
местно развитие и стратегиите за 
устойчиво развитие на градовете могат 
да бъдат използвани и да получат 
подкрепа с цел в изпълнението на 
програмите да се включат по-активно 
регионалните и местните органи, 
градовете, социалните партньори и 
неправителствените организации.
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Изменение 9
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 например за студенти, за
учебна мобилност, създаване на 
работни места, мобилност на 
работниците, физически дейности и 
спорт, социално приобщаване,
социално предприемачество и 
гражданско участие.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При осъществяването на мисията си 
ЕСФ предоставя подкрепа на държавите 
членки в усилията им за изпълнение на 
приоритетите и водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. ЕСФ предоставя подкрепа за 
изготвянето и изпълнението на 
политики и действия, като взема 
предвид интегрираните насоки за 
икономическите политики и политиките 
за заетост на държавите-членки, както и 
препоръките на Съвета относно 
националните програми за реформа.

2. При осъществяването на мисията си 
ЕСФ предоставя подкрепа на държавите 
членки в усилията им за изпълнение на 
приоритетите и водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж с цел постигане на подобрено 
социално сближаване. ЕСФ предоставя 
подкрепа за изготвянето и изпълнението 
на политики и действия, като взема 
предвид интегрираните насоки за 
икономическите политики и политиките 
за заетост на държавите-членки, както и 
препоръките на Съвета относно 
националните програми за реформа.

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3
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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, хората с увреждания, 
мигрантите, младите хора, децата,
етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и
групите, които са застрашени от или
изправени пред социална изолация.
ЕСФ също така предоставя подкрепа на
организации, системи и структури, за да 
улесни адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
по-специално в социално-културната 
и културната дейност и в областите
на заетостта, образованието, 
обучението, социалните политики и 
спорта.

Изменение 12
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 достоен труд за търсещите 
работа и неактивните лица, 
включително местните инициативи за 
заетост, и подкрепа за труда, 
професионалното ориентиране,
мобилността, преквалификацията и 
придобиването на умения;

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество, създаване, 
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предприятия; устойчиво развитие и предаване на 
предприятия, в частност за 
микропредприятията и малките 
предприятия;

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве;

vi) активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве, по-
специално чрез спорт;

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот чрез:

б) инвестиране в образование,
професионално обучение и стажове,
придобиване на умения, квалификации
и обучение през целия живот чрез:

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) намаляване на преждевременното 
напускане на училище и насърчаване на 
равния достъп до висококачествено 
предучилищно, основно и средно 
образование;

i) намаляване на преждевременното 
напускане на училище и насърчаване на 
равния достъп до висококачествено 
предучилищно, основно и средно 
образование и професионално 
обучение;

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подобряване на качеството, 
ефикасността и достъпа до висшето и 
равностойното на него образование с 
цел увеличаване на участието и 
подобряване на равнищата на 
образование;

ii) подобряване на качеството, 
ефикасността и достъпа до висше 
образование и до учреждения за 
професионално обучение с цел 
увеличаване на участието и подобряване 
на равнищата на образование;

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, подобряване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и
повишаване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда;

iii) подобряване на достъпа на младите 
хора до възможностите за учене през 
целия живот и учебна мобилност,
подобряване на уменията, познанията
и квалификациите и квалификацията 
на работната ръка и повишаване на 
адекватността на системите за 
образование и обучение спрямо пазара 
на труда;

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) подкрепа за насърчаването на 
културните възможности и 
дейности, например чрез обучение в 
културната, артистичната и 
творческата сфера;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – подточка v)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните предприятия;

v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните и културните
предприятия;

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

via) насърчаване на креативността и 
иновациите чрез подпомагане на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия във водещи 
области, включително културните и 
творческите сектори, както и някои 
неправителствени и кооперативни 
организации;

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

vib) насърчаване на културните 
продукти и по-широк достъп до 
културни и творчески възможности; 

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в 
областта на заетостта,
образованието или социалната сфера,

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни,
по-специално партньорите, посочени 
в член 5 от Регламент (ЕС) № […] ,
които предлагат социални и културни
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както и секторни и териториални 
пактове за мобилизиране с цел 
осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

политики за младите хора, заетост, 
образование и обучение през целия 
живот, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) повишаване на достъпността, 
използването и качеството на 
информационните и комуникационните 
технологии чрез развитие на 
електронната грамотност, инвестициите 
в електронното приобщаване, 
електронните умения и свързаните с тях 
предприемачески умения;

б) повишаване на достъпността, 
използването и качеството на 
информационните и комуникационните 
технологии чрез развитие на 
електронната грамотност, инвестициите 
в електронното приобщаване, 
електронните умения и свързаните с тях 
предприемачески умения, включително 
в компютърни приложения за 
популяризирането и по-доброто 
използване на материалното и 
нематериалното културно 
наследство и културния туризъм;

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Стимулиране на изследванията, 
технологичното развитие и иновациите 
чрез развиване на следдипломното 
образование, обучението на 
изследователи, свързването в мрежи на 
дейности и партньорства между 
висшите учебни заведения, центровете 
за научни изследвания и технологии и 
предприятията;

в) Стимулиране на изследванията, 
технологичното развитие и иновациите 
чрез развиване на следдипломното 
образование и предприемаческите 
умения, обучението на изследователи, 
развитието на иновативни мрежи, 
например, в културния и творческия 
сектор, свързването в мрежи на 
дейности и партньорства между 
висшите учебни заведения, центровете 
за научни изследвания и технологии и 
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предприятията;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Повишаване на
конкурентоспособността на малките 
и средни предприятия чрез насърчаване 
на адаптивността на предприятията и 
работниците и увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал.

г) подобряване на условията за 
устойчиво развитие и 
конкурентоспособност на 
микропредприятията, малките и 
средни предприятия чрез насърчаване 
на адаптивността на предприятията, на 
ръководителите на предприятия и 
работниците и увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал, 
включително в обучение на младите 
хора и схеми за стажуване.

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общите показатели, установени в 
приложението към настоящия 
регламент, както и специфичните за 
програмата показатели се използват в 
съответствие с член 24, параграф 3 и 
член 87, параграф 2, буква б), подточка 
ii) от Регламент (ЕС) № […]. Всички 
показатели се изразяват в абсолютни 
стойности.

1. Общите показатели, установени в 
приложението към настоящия 
регламент, както и специфичните за 
програмата показатели се използват в 
съответствие с член 24, параграф 3 и 
член 87, параграф 2, буква б), подточка 
ii) от Регламент (ЕС) № […]. Всички 
показатели се изразяват в абсолютни 
стойности и вземат предвид 
качествени фактори.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участието на социалните партньори и 
другите заинтересовани страни, по-
специално неправителствените 
организации, в изпълнението на 
оперативните програми, както е 
посочено в член 5 от Регламент (ЕС) 
№ […], може да бъде под формата на 
глобални субсидии, както е определено 
в член 113, параграф 7 от Регламент
(ЕС) № […]. В такъв случай в 
оперативната програма се посочва 
частта от нея, за която се отнася 
глобалната субсидия, като се включва и 
примерна разбивка на финансовите 
средства, отпуснати от всяка 
приоритетна ос за програмата.

1. Участието на социалните партньори и 
другите заинтересовани страни, по-
специално неправителствените 
организации и социалната икономика, 
в изпълнението на оперативните 
програми, както е посочено в член 5 от 
Регламент (ЕС) № […], може да бъде 
под формата на глобални субсидии, 
както е определено в член 113, параграф 
7 от Регламент (ЕС) № […]. В такъв 
случай в оперативната програма се 
посочва частта от нея, за която се отнася 
глобалната субсидия, като се включва и 
примерна разбивка на финансовите 
средства, отпуснати от всяка 
приоритетна ос за програмата.

Изменение 29
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 
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.

3. За да се поощрява активното
участие на неправителствените 
организации и подходящия достъп за 
тях до действията, подкрепяни по 
линия на ЕСФ, по-конкретно в областта 
на социалното и културното
приобщаване, равенството между 
половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
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.
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
насърчават равенството между мъжете и 
жените чрез интегрирането на този 
аспект, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], както и чрез 
конкретни целеви действия, както е 
посочено в член 3, параграф 1, буква а), 
подточка iv), по-специално с цел 
увеличаване на устойчивата трудова 
заетост и развитие на жените в тази 
сфера, намаляване на сегрегацията на 
пазара на труда въз основа на пола, 
борба със стереотипите по отношение 
на пола в сферата на образованието и 
обучението, както и насърчаване 
съчетаването на професионалния и 
личния живот на мъжете и жените.

Държавите членки и Комисията 
насърчават равенството между мъжете и 
жените чрез интегрирането на този 
аспект, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], както и чрез 
конкретни целеви действия, както е 
посочено в член 3, параграф 1, буква а), 
подточка iv), по-специално с цел 
увеличаване на трайното участие и 
напредъка на жените в заетостта и 
предприемачеството, намаляване на 
сегрегацията на пазара на труда въз 
основа на пола, борба със стереотипите 
по отношение на пола в сферата на 
образованието и обучението, както и 
насърчаване съчетаването на 
професионалния и личния живот на 
мъжете и жените.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
насърчават равните възможности за 
всички, включително възможностите за 
достъп за хората с увреждания чрез 
интегрирането на принципа на 
недискриминация, посочен в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], и чрез 
специфични действия в рамките на 
инвестиционните приоритети, 
определени в член 3, и по-специално в 
параграф 1, буква в), подточка iii) от 
него. Тези дейности са насочени към 
хората, изложени на риск от 
дискриминация, и към хората с 

Държавите членки и Комисията 
насърчават равните възможности за 
всички, включително възможностите за 
достъп за хората с увреждания чрез 
интегрирането на принципа на 
недискриминация, посочен в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], и чрез 
специфични действия в рамките на 
инвестиционните приоритети, 
определени в член 3, и по-специално в 
параграф 1, буква в), подточка iii) от 
него. Тези дейности са насочени към 
хората, изложени на риск от 
дискриминация, и към хората с 
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увреждания, с цел да се повиши 
участието им на пазара на труда, да се 
засили социалното им приобщаване, да 
се намали неравнопоставеността по 
отношение на образователните 
постижения и здравния статус, както и
да се улесни преходът от 
институционални грижи към грижи в 
рамките на общността.

увреждания, с цел да се повиши 
участието им на пазара на труда, да се 
засили социалното им приобщаване, да 
се намали неравнопоставеността по 
отношение на образованието, достъпа 
до култура, образователните 
постижения и здравния статус, както и 
да се улесни преходът от 
институционални грижи към грижи в 
рамките на общностите.

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят теми за 
социални иновации в съответствие със 
специфичните потребности, залегнали в 
техните оперативни програми.

2. Държавите членки определят теми за 
социални иновации в съответствие със 
специфичните потребности, залегнали в 
техните оперативни програми, 
включително теми, свързани с 
младежта и културата.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията улеснява изграждането на 
капацитет за социални иновации, по-
конкретно чрез подкрепа за взаимно 
обучение, изграждане на мрежи и 
разпространение на добри практики и 
методологии.

3. Комисията улеснява изграждането на 
капацитет за социални и културни
иновации, по-конкретно чрез подкрепа 
за взаимно обучение, изграждане на 
мрежи и разпространение на добри 
практики и методологии.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки подкрепят 
транснационалното сътрудничество с 
цел насърчаване на взаимното обучение, 
като така повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ.
Транснационалното сътрудничество 
включва партньори от най-малко две 
държави-членки.

1. Държавите членки подкрепят 
транснационалното сътрудничество с 
цел насърчаване на междукултурния 
диалог и взаимното обучение, като така 
повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ.
Транснационалното сътрудничество 
включва партньори от най-малко две 
държави-членки.

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 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, 
социално приобщаване, гражданско 
участие, младеж и спорт, както и за 
интегрирани териториални инвестиции
(ITI), както е посочено 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 

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, социалните и
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предизвикателства пред районите на 
градовете, включени в договора за 
партньорство.

културните предизвикателства пред 
районите на градовете, включени в 
договора за партньорство.
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